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تركز االهتمام بالتعليم يف اململكة العربية السعودية لعدة عقود بالكمّ ،ويف اآلونة األخرية
توجهت سياسة اململكة إىل االهتمام بنوعية التعليم إذ خصصت جودتها حنو تطوير التعليم والسعي
قدماً لتوفري املتطلبات الالزمة للحصول على االعتماد األكادميي ليصبح التعليم يف اململكة ذا
جودة عالية ،يهدف لالرتقاء مبستوى عضو هيئة التدريس والطالب ومن ثم سد احتياج سوق العمل.
وجتدر اإلشارة إىل اهتمام عمادة (كلية الفنون والتصميم الداخلي) سابقاً كلية التصاميم حالياً
منذ بادئ األمر باحلصول على االعتماد األكادميي وضمان اجلودة بشكل عام ،حيث مت تأسيس
مكتب التطوير واجلودة يف نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام 1427هـ 1428 /هـ واليت اعتربت
البداية الفعلية لرتسيخ نظم اجلودة
ومن ذلك الوقت كرست الكلية كل جهودها حلضور الدورات التدريبية وورش العمل
واملؤمترات والندوات اخلاصة جبودة التعليم العالي واالطالع على أحدث الكتب والتواصل مع جلان
تطوير عاملية للوقوف على آخر التطورات يف هذا اجملال.
 تصميم استبيانات الستخدامها كمقياس جلميع معايري األداء اجليد.
 إعداد نظام لضمان اجلودة.
 نشر ثقافة اجلودة.
 اقرتاح كل ما يلزم لتطوير (املوارد األساسية والتنظيم والبحث العلمي والدراسات العليا
والتعليم والتدريس).
 تأسيس اهليكل التنظيمي للكلية لضمان توزيع املهام وعدم تداخلها.

4

ß.Š

4

 /1وكيل التطوير واجلودة:

هو عضو هيئة التدريس املكلف باإلشراف على عمليات التطوير واجلودة ،وحتقيق معايري االعتماد
والتقويم األكادميي يف العملية التعليمية يف األقسام األكادميية و جودة األداء يف وحدات وأقسام اجلهة
املسئول عنها ،وضبط جودة العمل اإلداري داخل الكلية /اجلهة املسئول عنها ،والعمل على تطوير
وحتسني األداء يف اجلوانب كافة ونشر ثقافتها.
 /2املرجعية اإلدارية لوكيل التطوير واجلودة:

يرتبط إدارياً بعميد الكلية كما إنه أحد أعضاء جملس وكالة اجلامعة للتطوير ،ويرتبط فنياً بعمادة
التطوير اجلامعي واجلودة النوعية.
 /3مهام وكيل التطوير واجلودة:

مهام وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال:
مهام فنية (مهام التثقيف والتوعية والتأهيل والتدريب):
 اإلسهام يف نشر ثقافة اجلودة واالعتماد ومفاهيم نظم إدارة اجلودة بالكلية ،من خالل احملاضراتوالندوات
والدورات التدريبية وبالتنسيق مع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية باجلامعة.
 اإلسهام يف تدريب وتأهيل أعضاء ضمان اجلودة بأقسام الكلية. التنسيق مع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية باجلامعة للتعريف بالوكالة وأنشطتها املتعلقةبتحسني اجلودة
والتطوير يف خمتلف عناصر البيئة التعليمية من خالل (إصدار نشرة دورية عن اجلودة والتطوير ،تصميم
لوحات إرشادية وملصقات عن اجلودة والتطوير ،إصدار كتيبات ومطويات عن اجلودة والتطوير.... ،
اخل).
 دعم ومساندة ومتابعة ضمان سري أعمال وأنشطة اجلودة والتطوير املختلفة بالكلية وفقا ملعايريß.Š
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ومتطلبات نظام اجلودة باجلامعة.
 اإلشراف على إعداد وتنفيذ اخلطط التطويرية واالسرتاتيجية للكلية. حتديد االحتياجات التدريبية للمنسوبني. التعرف على الصعوبات واملشكالت اليت تواجه تطوير الربامج واقرتاح حلول هلا. إعداد مناذج للعمل غري املتوفرة بعمادة التطوير (وفق املمارسات اجليدة من مركز .)NCAAAمهام إدارية وتنظيمية:
 تنفيذ سياسة وأهداف نظام اجلودة املعتمد باجلامعة على األعمال واألنشطة املختلفة بالكلية. إعداد تقارير دورية – شهرية/فصلية/سنوية  -عن نشاط الوحدة ،وعرضها على عمادة الكليةوعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية باجلامعة.
 املساهمة يف توفري املوارد البشرية واملادية الالزمة لتحقيق وتطبيق اجلودة الشاملة بالكلية. املساهمة يف كتابة الوثائق األساسية لنظام ضمان اجلودة (دليل السياسات واإلجراءات.. ،اخل) حسبمتطلبات نظام ضمان اجلودة باجلامعة.
 التوصية بتشكيل اللجان وفرق العمل الالزمة لتطبيق اجلودة بالكلية. توثيق املعلومات اإلحصائية عن العناصر الرئيسة املرتبطة بالنظام التعليمي (مدخالت و ،عمليات،خمرجات ،تغذية راجعة) وتوفريها للجهات ذات العالقة.
 توفري قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حول كافة أعمال وأنشطة اجلودة بالكلية. رئاسة اجتماعات اجلودة بالكلية وتوثيقها وإرسال نسخ من احملاضر إىل عمادة الكلية وعمادةالتطوير اجلامعي واجلودة النوعية باجلامعة.
 حضور اجتماعات جملس الكلية واجتماعات عمادة الكلية وعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعيةباجلامعة ،والتنسيق معهما بشأن تنفيذ سياسة اجلودة وأهدافها املعتمدة يف اجلامعة.
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مهام التقييم والتطوير:
 تقييم مدى استكمال وأرشفة متطلبات ووثائق اجلودة على مستوى الربامج واألقسام يف الكلية. تقييم مدى استكمال وأرشفة متطلبات دراسات التقويم الذاتي للربامج األكادميية بالكلية. تقييم مدى استكمال وأرشفة متطلبات ملفات األداء للربامج بالكلية. تقييم مدى استكمال وأرشفة كافة وثائق ومتطلبات اجلودة يف الربامج واألقسام بالكلية. /4تعريف منسقي اجلودة:

هي جمموعات أو فرق مت تنظيمها ليتحملوا مسئولية مراقبة إدارة اجلودة باألقسام األكادميية.
 /5مهام منسقي اجلودة باألقسام األكادميية:

تطوير كل ما ختتص به اجلانب األكادميي واإلداري إضافة إىل:
 .1التنسيق بني وكيل التطوير وبني فرق العمل املكونة لتحسني اجلودة باجلهة التابع هلا.
 .2إعداد الدراسة الذاتية للتعرف على نقاط القوة والضعف باجلهة التابع هلا.
 .3القيام بعمل اخلطط االسرتاتيجية والتنفيذية لتطوير اجلودة وحتسينها يف ضوء الدراسة الذاتية باجلهة
التابع هلا.
 .4اإلشراف واملتابعة ألفراد فرق العمل وتقديم النصح واإلرشاد هلم.
 .5املساهمة يف التوعية بثقافة اجلودة وعمليات االستعداد لالعتماد لكافة منسوبي اجلهة التابع هلا.
 .6إعداد قاعدة بيانات خاصة باملعلومات املتعلقة باألداء وأنشطة اجلودة باجلهة التابع هلا.
 .7القيام مبراقبة ومتابعة مؤشرات األداء باجلهة التابع هلا وتوثيقها.
 .8تقديم الدعم اإلداري والفين والتقين لفرق العمل لتحقيق اجلودة باجلهة التابع هلا.
 .9العناية جبمع املعلومات عن األداء باجلهة التابع هلا وحتليلها وتفسريها.
 .11ا عداد التقارير الدورية والسنوية عن مستويات األداء باجلهة التابع هلا واليت تصف اإلجناز املتوقع
والفعلي.
 .11العمل على توثيق نظام اجلودة باجلهة التابع هلا.
 .12العمل على ربط كافة األنشطة اخلاصة باجلودة يف اجلهة التابع هلا.
ß.Š
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 .13العمل على رصد االحتياجات املادية والبشرية جلهود اجلودة باجلهة التابع هلا.
 .14التنسيق بني فرق العمل داخل القسم وغريها من الوحدات اإلدارية واألكادميية باجلامعة.
 .15متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن جملس اجلامعة ووكالة التطوير واللجان الدائمة للجودة.
 .16تقديم املقرتحات وإبداء املرئيات لتطوير إجراءات العمل اإلداري واألكادميي يف ضوء متطلبات اجلودة
واالعتماد.
 .17تطوير الربامج الدراسية واملناهج وسياسات القبول واإلرشاد األكادميي وحتسني جودة التحصيل
الدراسي للطلبة باألقسام األكادميية
 .18وضع اخلطط لتطوير الكوادر البشرية وحتسني جودة أدائها املهين باجلهة التابع هلا بالتنسيق والتعاون
مع اجلهات املعنية باجلامعة.
 .19إعداد امليز انيات السنوية اخلاصة بأعمال تطوير وحتسني اجلودة باجلهة التابع هلا.
 .21رئاسة جلنة فرق اجلودة داخل اجلهة التابع هلا ومتابعة تنفيذ أعماهلا ومشروعاتها.

 /6أهداف مكتب التطوير واجلودة

تأدية ما يسند هلم من مهام أخرى تساند عمليات ضمان اجلودة واالستعداد لالعتماد باجلهة التابع هلا.
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نظام الجودة
الشاملة
QTM

تحقيق خطة
الكلية قريبة
وبعيدة المدى

السعي لنيل
رضا الطالبات
والوطول
لمستوى يفوق
توقعاتهن

الحصول على
االعتماد
االكاديمي
المحلي
والدولي

5
تهافتت سوق
العمل على
مخرجات تعلم
االقسام
والبرامج
االكاديمية
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 /7مبادئ وقيم مكتب التطوير واجلودة:

1

3

• العمل بروح
الفريق

• االتقان

• االلتزام

2

5
• المرونه

• المصداقية

4

• الشفافية

6

 /8مفاهيم مصطلحات اجلودة:
اجلودة :يف اللغة:
من اجليد وهو :ضد الرديء يقال :جاد جيود وأجاد :أتى باجليد من القول أو الفعل ،ومن مرادفات اجلودة
اإلتقان وهو :إحكام الشيء.
الجودة في اصطلاح الإدارة:
 911ISOتعريف اآليزو:
جمموعة الصفات املميزة للمنتج واليت جتعله ملبيا للحاجات املعلنة واملتوقعة أو قادر ًا على تلبيتها.
أو هي :إتقان املنتج حبيث حيقق إرضاء العميل مع السعي إىل التحسني املستمر.
نظام الجودة:
اهليكل التنظيمي واملسئوليات واجراءات العمل وعمليات التشغيل واملوارد الالزمة إلدارة اجلودة.
دليل الجودة:
وثيقة حتدد اخلطوط العامة لنظام اجلودة املطبق ويشمل جمموع الوثائق الالزمة لتنفيذ العمل.
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سجلات الجودة:
كل االستمارات والنماذج بعد كتابة املعلومات احلقيقية عليها واليت تعرب عن تنفيذ العمل وحتدد املسئول
عن العمل مع التاريخ وتعترب أدلة موضوعية على التنفيذ يف تقييم األداء.
إدارة الجودة الشاملة:

هي شكل تعاوني ألداء أعمال اجلودة يعتمد على القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة والعاملني بهدف
التحسني املستمر يف اجلودة واالنتاجية وذلك من خالل فرق العمل.
إدارة الجودة الشاملة في التعليم هي:

منهج عمل لتطوير شامل ومستمر يقوم على جهد مجاعي بروح الفريق قائم على اساس إحداث تغيريات
اجيابية جذرية لكل شيء داخل املؤسسة التعليمية.
مفاهيم ومصطلحات في الاعتماد الأكاديمي:
االعتماد األكادميي:
االعتماد يف اللغة :من العمد وهو االستقامة يف الشيء منتصباً أو ممتداً ،يقال :عمدت وأعمدت احلائط
عمداً أي دعمته وأسندته والعماد :ما يسند به.
االعتماد األكادميي:
هو جمموعة العمليات اليت تقوم بها اجلهة املنوط بها االعتماد األكادميي من أجل التحقق أن جامعة أو
كلية أو مؤسسة من املؤسسات التعليمية والرتبوية تتحقق فيها الشروط وتتوفر هلا االمكانيات املادية
والبشرية ومبا يتناسب مع االهداف ال يت تسعى هذه املؤسسة الرتبوية لتحقيقها يف طالبها أو يف املتدربني
فيها.
أو هو :عملية تقويم عمل املؤسسة أو وحدة التدريب داخل املؤسسة من قبل جهة اعتماد أكادميي ،تتم
دوريا للكشف على مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها ومدى حتقيقها ملعايري االعتماد األكادميي.
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المعيار :standard
منوذج لألداء حيدد مبعرفة أفراد أو هيئات علمية ومهنية متخصصة.
المؤشر :indicator
قياسات توفر معلومات وبيانات احصائية تسمح باملقارنة وحتديد التقدم حنو االهداف.
قائمة املصطلحات املستخدمة يف املؤشرات:
ما يعادل دوام كامل لأعضاء هيئة التدريس :يعادل الدوام الكامل ما تعرفة وزارة التعليم
العالي كعبء عمل دوام كامل ألعضاء هيئة التدريس.
ما يعادل دوام كامل لطاقم التدريس :يعادل الدوام الكامل ما تعرفة وزارة التعليم العالي
كعبء عمل دوام كامل لطاقم التدريس.
هيئة التدريس :هم كل من املعيد ومدرس اللغة واحملاضر واألستاذ مساعد واألستاذ مشار
والربوفيسور ،وال يشمل الباحثني ،أو مساعدي املخترب ،وتضم هيئة التدريس منسوبي اجلامعة أو الكلية
الذين يشرفون على ختطيط وتنفيذ برامج التدريس (على سبيل املثال :رئيس القسم وعميد الكلية ومدير
اجلامعة ووكيل اجلامعة).
الدفعة األولى :مجيع الطالب الذين يلتحقون بربنامج أكادميي مع بداية العام اجلامعي بدوام كامل أو
جزئي ويسعون للحصول على درجة بكالوريوس.
معدل التخرج لطالب درجة البكالوريوس :يشري هذ املصطلح إىل نسبة الطالب الذين يلتحقون من
برنامج مدته  4سنوات ،فتحتسب نسبة التخرج يف هذا الربنامج من خالل مقارنة امجالي عدد الطالب
الذين خترجوا فيه مع نهاية العام اجلامعي (2112- 2111أي قبل بداية العام اجلامعي )2113- 2112
بعدد طالب الدفعة اليت التحقت به يف بداية العام اجلامعي .2119- 2118
معدل التخرج لطالب الدراسات العليا :يشير هذا المصطلح إلى نسبة الطالب الذين يلتحقون ببرنامج
للدراسات العليا ويتخرجون فيه خالل الفترة المحددة.
أصحاب المصلحة :يشري هذا املصطلح إىل طالب درجة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا وأعضاء
هيئة التدريس والباحثني واملوظفني واخلرجيني وجهات التوظيف.
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ملاحظات توضيحية:
ميكن احلصول على أدلة اجلودة من عدة مصادر ،مبا يف ذلك بيانات حتقيق األهداف (أهداف الربنامج
أو املؤسسة التعليمية) القابلة للقياس ،ومصادر أخرى للتغذية الراجعة(االستبانات) ذات العالقة بالقضايا
حمل النظر .و ُتعَدُ مؤشرات األداء نوعاً من األدلة يتم اختيارها مسبقاً ،واستخدامها عرب مراحل زمنية
تعكس التطور احلاصل مبا ميكن من قياس التطور ،ومقارنة األداء احلالي باألداء السابق ،أو بربامج أو
كليات أو جهات اخرى داخل املؤسسة التعليمية ،أو بني املؤسسات التعليمية.
وتوصف العناصر املهمة بأنها مؤشرات رئيسة ميكن حتديدها واستخدامها داخل املؤسسة التعليمية أو
خارجها مع مؤسسات تعليمية أخرى من خالل االتفاقيات أو حتت مظلة التعليم العالي ككل.
وبالنسبة ملؤشرات األداء اليت تضمنتها هذه الوثيقة فإنه قد مت حتديدها من قبل املركز الوطين للتقويم
واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية ،الستخدامها داخل املؤسسة التعليمية ،وميكن
إضافة مؤشرات اداء اضافية حسب الرغبة ،وتهدف مؤشرات األداء إىل توفري معلومات ميكن أن تفيد يف
عملية التقويم الداخلي ،ويف تأمني قاعدة معلومات وطنية ميكن للمؤسسات التعليمية الرجوع إليها
للمقارنات املرجعية .ولكي حتقق مؤشرات األداء الرئيسة الغرض منها فإنه جيب حسابها بطرق متناسقة،
والتعليمات الواردة هنا تهدف إىل التأكد من القيام بذلك.
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مستويات البيانات المطلوبة:
البيانات مطلوبة على كافة املستويات ،وتشري مؤشرات األداء إىل مستويات خمتلفة تتطلب بياناتٍ
حمددة ،وتشمل املستويات كالً من الربامج والكليات واملؤسسات التعليمية مجيعها ،ولتحقيق ذلك ينبغي
مجع البيانات أوالً على مستوى كل برنامج داخل الكلية الواحدة ،ثم دجمها للحصول على البيانات على
مستوى الكلية ،ثم دجمها على مستوى الكليات للحصول على البيانات على مستوى املؤسسة
التعليمية ككل ،واذا مت ذلك فإنه ميكن عقد مقارنات بني الربامج والكليات املختلفة داخل املؤسسة
التعليمية نفسها ،أو بني الربامج والكليات ونظرياتها يف مؤسسات تعليمية أخرى أو بني خمتلف املؤسسات
التعليمية.
فمؤشرات األداء الرئيسة تناسب املستوى املؤسسي ،كما أنها تناسب كافة املستويات بشرط تكييفها
للمستوى املقصود ،علماً أن بعض املؤشرات تناسب املستوى الرباجمي ،مع مالحظة أن مسمى "كلية" قد
يشري احيان ًا إىل مؤسسة تعليمية ،وقد يشري احيان ًا إىل برنامج أكادميي لذا جاءت املؤشرات مرنة.
تفسير المؤشرات:
تُعدُ املؤشرات شكالً من أشكال االدلة،ولكنها ليست دليال حبد ذاتها على العديد من القضايا املهمة
يف اجلودة ،وعند اجراء التقييمات جيب تفسري بيانات املؤشرات مع مراعاة الظروف اخلاصة اليت جيري
النظر فيها ،فعلى سبيل املثال ،قد يكون رقم معني نتيجة جدية اذا كان يشري إىل التقدم مقارنة باألرقام
السابقة ،وقد يكون الرقم مسألة مثرية للقلق اذا اكان يشري لتدني املستوى ،فاالختالفات يف النسب
متوقعة بني التخصصات الدراسية املختلفة ،لذا ينبغي أن تتم املقارنات بني التخصصات املتماثلة ،وجيب
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أيضاً أن تفسر األرقام لرسالة وأهداف املؤسسة أو الربنامج .فعلى سبيل املثال ،سيكون من املتوقع
جلامعة عريقة أن تقدم خمرجات حبثية على مستوى أعلى إذا كانت رسالتها تنص على تقديم مساهمة
حبثية رئيسة مقارنة مبؤسسة تعليمية أو كلية أنشئت حديثا ولديها التزام بالتدريس اجلامعي جبودة
عالية ،وعموماً فإن متابعة االحصائيات واالرقام بصفة مستمرة تعد مصدراً مهماً للبيانات اليت ميكن
حتليلها واستخدامها يف اجراءات التقييم اليت تراعي الظروف املختلفة.
جداول مؤشرات الاداء:
تضمنت مناذج الدراسة الذاتية املؤسسية والدراسة الذاتية الرباجمية جداول خاصة مبؤشرات االداء ،وقد
مت تضمينها خصيصاً من اجل مواءمة مؤشرات االداء مع معيار رئيس حمدد أو مع معيار فرعي حمدد،
وتعطي مؤشرات االداء ادله علمية مباشرة وحتليالً معقوالً لتأكيد حتقيق معيارِ رئيس أو حتقيق معيارِ
فرعي.
ويطالب املركز الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي باستخدام  %71من مؤشرات االداء الرئيسة
املذكورة أعالء كما يوصي باستخدام مؤشرات اداء اضافية وميكن جدول مؤشرات االداء أعاله
وتعبئته وادراجه يف تقرير الدراسة الذاتية.
شرح المصطلحات المستخدمة في جدول مؤشر الأداء:

مت تقديم التعريفات التالية لالسرتشاد بها عند تعبئة اجلدول أعاله ملؤشرات األداء الرئيسة والتقويم
والفرضية األساسية يف استخدام اجلدول هي أن مؤشر األداء عبارة عن جزء من عملية التقويم اليت تشمر
نقاط مرجعية متعددة وحتليلها ووضع خطة عمل لتحسني األداء.
مؤشر األداء الرئيس :يشري هذا املصطلح إىل "مؤشر أداء الرئيس" حيدد معايري تقييمية للقياس العلمي
للهدف التعليمي أو تعلم أداء الطالب فيما خيص خمرجات التعلم وجيب أن يكون مؤشر األداء قابالً
للقياس أو مكتوباً بطريقة مت صياغتها للقياس وعند تدعيمه باملقارنة املرجعية والتحليل فإنه يقدم دليالً
للتقويم ميكن استخدامه كأساس الختاذ القرارات واصدار االحكام ،فعلى سبيل املثال ميكن اعتبار
"نسبة عدد الطالب لألستاذ" مؤشراً صحيحاً ألنه يشري إىل وجود معيار للقياس يتم استخدامه حلساب
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عدد الطالب لألستاذ.
املقارنة املرجعية :يشري إىل مستوى األداء اخلاص بإجناز مؤشر اداء معني وهنا انواع كثرية من املقارنات
املرجعية اليت تتماشى مع مؤشرات االداء الرئيسية وبالتالي فإنه من الضروري حتديد نوعية املقارنات
املرجعية من أجل فهم العالقة بينها وبني مؤشر االداء وقد تكون املقارنة املرجعية داخلية او خارجية.
املقارنة املرجعية املستهدفة :يشري هذا املصطلح إىل مستوى االداء املتوقع او النتيجة املرجوة (غاية او هدف)
ملؤشر االداء الرئيس فعلى سيبل املثال إذا كان مؤشر االداء "نسبة عدد الطالب لألستاذ" فقد تكون
املقارنة املرجعية املستهدفة هلذا املؤشر  12طالباً لألستاذ ،واملقارنة املرجعية املستهدفة هي ايضاً مراجعيه
داخلية.
نتيجة املقارنة املرجعية :يشري هذا املصطلح إىل النتيجة الفعلية احملددة عند قياس مؤشر االداء الرئيس او
احتسابه وهي متثل الواقع الفعلي للوضع احلالي فعلى سبيل املثال إذا مت حتديد عدد الطالب الفعلي
بالنسبة لألستاذ على أنه  24طالباً لكل أستاذ فإنها تعد نتيجة للمقارنة املرجعية وتعد نتيجة املقارنة
املرجعية مقارنة مرجعية داخلية كذلك.
المقارنات المرجعية الداخلية :يشري هذا املصطلح إىل املقارنات املرجعية اليت تستند إىل معلومات من
داخل الربنامج األكادميي او املؤسسة التعليمية وتتضمن املقارنات املرجعية الداخلية نتائج بيانات املقارنات
املرجعية املستهدفة وبيانات املقارنات الفعلية من سنوات سابقة فعلى سبيل املثال قد تكون املقارنة
املرجعية املستهدفة يف العام السابق ملؤشر "عدد الطالب لألستاذ " 15طالباً بينما املقارنة املرجعية اليت مت
التوصل إليها لذلك العام كانت  28طالباً.
المقارنات المرجعية الخارجية :يشري هذا املصطلح إىل املقارنات املرجعية مع برامج اكادميية او
مؤسسات تعليمية خارج الربنامج (ولكن داخل املؤسسة التعليمية) أو خارج املؤسسة التعليمية فعلى سبيل
املثال ميكن أن تكون املقارنة املرجعية ملؤشر "عدد الطالب لألستاذ) يف برنامج اخر داخل
املؤسسة التعليمية أو برنامج آخر يف مؤسسة تعليمية اخرى او بني املؤسسة التعليمية ومؤسسة تعليمية
اخرى حملية أو دولية  6إىل .1
تحليل مؤشر األداء الرئيس :يشري هذا املصطلح إىل حتديد أوجه الشبه واالختالف بني املقارنات
املرجعية من أجل حتديد نقاط القوة وتوصيات التحسني ويسمى هذا احيانا عقد املقارنات املرجعية فعلى
سبيل املثال ميكن لتحليل مؤشر االداء ان حيدد اوجه الشبه واالختالف بني املقارنات املرجعية املستهدفة
و الفعلية فيما يتعلق مبؤشر "نسبة عدد الطالب لألستاذ" من بنو البيانات الداخلية واخلارجية على حد
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سواء لتحديد نقاط القوة وتوصيات التحسني.
مؤشرات قياس مخرجات التعلم :وال تقتصر املؤشرات فقط على املؤشرات الرئيسة احملددة من املركز
الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي واملؤشرات الفرعية اليت حددتها اجلامعة .حيث أن هنا مؤشرات
أخرى تتعلق بقياس خمرجات التعلم املستهدفة وهي احدى مكونات بعض مناذج املركز ومن ابروها
التقرير السنوي للربنامج.
ويتطلب املركز الوطين للتقويم واالعتماد االكادميي القياس املباشر ملخرجات التعلم على مستوى
الربنامج وهنا العديد من وسائل القياس املباشر مثل االختبارات النهائية داخل الربنامج ،واالختبارات
املعيارية الوطنية ،وملفات تعلم الطالب اليت تتضمن معايري القياس وتتبع حتقيق كل خمرج تعليمي من
خالل اسئلة اختبارات حمددة او من خالل املشاريع ويوصي املركز الوطين للتقويم واالعتماد االكادميي
بتنظيم بيانات القياس املباشر ملخرجات التعلم على مستوى الربنامج من خالل استخدام جداول املركز
الوطين للتقويم واالعتماد االكادميي لكل خمرج تعليمي على مستوى الربنامج ويوصى كذلك بدعم
وسائل القياس املباشر ملخرجات تعلم الطال ب مع الوسائل غري املباشرة (كاستطالع اراء الطالب املتوقع
خترجهم وآراء اخلرجيني وآراء جهات التوظيف)
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 /9اهليكل التنظيمي لكلية التصاميم والفنون
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 /10اهليكل التنظيمي لوكالة التطوير األكادميي وريادة االعمال

وحدة
التخطيط
االسرتاتيجي

وحدة
اجلودة
واالعتماد
االكادميي

وحدة
متابعة خطط
التحسني

وحدة
ريادة االعمال

وحدة
اخلريج

 /11اهليكل التنظيمي ملنسقات اجلودة باألقسام األكادميي
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منسق/ة قسم

منسق/ة قسم

منسق/ة قسم

منسق/ة قسم

منسق/ة قسم

تصميم االزياء

السكن وإدارة املنزل

التصميم الداخلي

تصميم جرافيكي

الفنون البصرية
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* شكل يوضح قنوات التواصل ن
بي األقسام األكاديمية ومنسقاتها ووكيلة التطوير والجودة بالكلية
منسق
ي
الجودة
باألقسام
األكاديمية

وكيلة
التطوير
والجودة
رؤساء
األقسام
األكاديمية

رؤساء
األقسام
اإلدارية

 /12اللجان العليا للكلية
لجنة الجودة

اللجنة االستشارية
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الوحدات التابعة
ملكتب التطوير األكادميي وريادة االعمال
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اهلدف :اإلشراف على تنفيذ مجيع أعمال االعتماد األكادميي
املهمة :متابعة تنفيذ خطة االعتماد األكادميي بالكلية.

عميدة كلية التصاميم والفنون

االكاديم وريادة االعمال
وكيلة الكلية للتطوير
ي

ß.Š

رئيسة

رئيسة

قسم تصميم االزياء

قسم السكن وإدارة املنزل

رئيس
قسم التصميم الداخلي

منسقة اجلودة
بقسم تصميم االزياء

منسقة اجلودة
بقسم السكن وإدارة املنزل
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اهلدف :تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية
املهمة :متابعة اخلطة واملبادرات واملهام
غايات اخلطة االسرتاتيجية:
الغاية األوىل :التعلم والتعليم
الغاية الثانية :البحث العلمي
الغاية الثالثة :املسؤولية اجملتمعية
الغاية الرابعة :حتسني البنية التحتية
الغاية اخلامسة :التطوير اإلداري
الغاية السادسة :ضمان اجلودة وحتسينها
الغاية السابعة :التعاون اخلارجي
الغاية الثامنة :االبراز االعالمي
الغاية التاسعة :االقتصاد املعريف
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اهلدف :توثيق النتائج واحلصول على دليل مرجعي لقياس مدى حتقق واستيفاء املعايري.
املهمة * :مراجعة وتدقيق نتائج التقييم الذاتي.
* إعداد خطط حتسني من خالل نتائج التقييم الذاتي ومتابعة تنفيذها.
االعضاء :منسقات األقسام األكادميية وجلان اجلودة بكل قسم.
املخطط اإلداري والتنفيذي ملتابعة خطط التحسني بالكلية
رئيسة القسم الأاكدميي الراغب يف احلصول عىل الاعامتد

جلان ادلراسة اذلاتية يف القسم لتقدمي خطط حتسني لك معيار

جلنة املراجعة ادلاخلية ومتابعة خطط التحسني

منسقة اجلودة ابلقسم

وكيةل التطوير الأاكدميي ورايدة الاعامل

تغذية راجعة
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اهلدف :توثيق العالقة بني الكلية واخلرجيني وأرباب العمل واستدامتها املساهمة يف زيادة التحاق
اخلرجيني بسوق العمل.
املهام:
.1

تفعيل وحتديث دوري لقاعدة بيانات منتدى اخلرجيني للتحفيز على إجياد صلة وثيقة بني اخلريج
والكلية.

.2

العمل على إعالم وتنشيط اخلرجيني للمشاركة يف دورات وندوات وورش عمل من خالل برامج
التعليم املستمر.

.3

فتح قنوات اتصال بني الكلية وأصحاب املنشآت واهليئات الصناعية احمليطة ملعرفة احتياجاتهم
من اخلرجيني.

.4

تنفيذ استبيانات قياسية للوقوف على احتياجات أصحاب املنشأة واهليئات الصناعية احمليطة
واجملتمع احمللى.

.5

إعالم اخلرجيني باحتياجات وأصحاب املنشآت واهليئات الصناعية احمليطة واجملتمع احمللي من
الوظائف املناسبة لتخصصاتهم.
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.6

دعوة اخلرجيني يف مناسبات الكلية وبرامج التطوير املستمر.

.7

إقامة يوم للخرجيني بصفة سنوية.

.8

إنشاء قاعدة بيانات عن اخلرجيني وأرباب العمل ومجيع القطاعات ذات الصلة باخلرجيني.

24

.9

التواصل مع خرجيي اجلامعة برباجمها املختلفة وتوفري بيانات املواءمة بني خمرجات التعلم
ومتطلبات سوق العمل.

 .11إصدار نشرات دورية وإنشاء بنك املعلومات ألنشطة اخلرجيني العلمية واملهنية واجملتمعية.
.11

تنظيم لقاءات تعريفية للخرجيني وأرباب العمل.

 .12قياس اجتاهات أرباب العمل ومدى رضاهم عن خرجيي اجلامعة.
 .13رصد التحديات اليت تواجه اخلرجيني عند التحاقهم بسوق العمل.
 .14تقديم القدوة والنماذج الناجحة من خرجيي اجلامعة للطالب من خالل دعوتهم يف املناسبات
املختلفة للجامعة.
 .15املساهمة يف تكوين روابط للخرجيني وتفعيل تواصلهم فيما بينهم.
 .16العمل على استمرارية بعض اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة للطالب بعد خترجهم.
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اهلدف:
•النهوض باالخرتاعات واالبتكارات واالهتمام باملوهوبات من االعضاء.
املهمة:
.1

نشر ثقافة اإلبداع وريادة األعمال يف الكلية واقسامها.

.2

تعزيز دور اجلامعة يف دعم مبدأ التنويع االقتصادي حملياً ،وبناء جمتمع معريف متطور لتحقيق
أهداف رؤية 2131

.3

تشجيع الطالبات على املشاركة يف برامج ومسابقات معهد اإلبداع وريادة األعمال.

.4

التعاون مع القطاعني العام واخلاص لدعم وتنمية الشركات الناشئة.

.5

مساعدة املبتكرين لتسجيل براءات االخرتاع.

.6

غرس روح املبادرة واكتساب مهارات عامة نافعة مثل العمل اجلماعي ،االلقاء ،بناء العالقات
املهنية ،تنظيم الوقت ،إدارة املشاريع.

.7

تفعيل وإبراز دور معهد اإلبداع وريادة األعمال يف خدمة طالب اجلامعة واجملتمع املكي.

.8

نشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال لدى أفراد اجملتمع واملؤسسات باعتباره من أفضل السبل اليت
تساعد على تنمية اجملتمع واملساهمة يف حل مشكالته.

.9

التعرف على املعوقات اليت حتول دون استفادة أفراد اجملتمع وقطاعاته اخلدمية واإلنتاجية من
البحوث العلمية اليت تنتجها كليات الفنون والتصميم الداخلي إلزالتها واحلد من تأثريها.
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.11

توطيد وبناء العالقة الفاعلة بني كليات التصاميم والفنون وبني قطاعات اجملتمع اخلدمية
واإلنتاجية وكذلك األفراد وتهيئة الظروف العلمية املناسبة للقيام بدور اجيابي ،من خالل ما
متلكه الكلية من إما كنيات علمية وفنية.

 .11تسويق البحوث العليمة اليت تنتجها كليات التصاميم والفنون ،مما يتيح إيصاهلا إىل القطاعات
املستفيدة لتح سني وتطوير خدماتها ومنتجاتها ،وكذلك زيادة املوارد املالية املالئمة ،اليت تساعد
على إجراء مزيد من البحوث.
رئيسة وحدة ريادة االعمال

قسم تصميم األزياء
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قسم السكن وإدارة املنزل

قسم التصميم الداخلي
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