
2 
 

 

  

 

 

 
 كلية الدعوة وأصول الدين

 

 

 

 

 

دليل نظام اجلودة لربنامج الدعوة 
 والثقافة اإلسالمية

 



2 
 

 

           
  



3 
 

 حمتويات الدليل

 5  ...........................................................مقدمة 

 6.................................  ومصطلحات يف اجلودة أوال : مفاهيم

   8ثانيا: اهليكل التنظيمي للربنامج .......................................

 9ثالثا : جملس القسم ................................................. 

 9أبرز مهام رئيس القسم يف إدارة اجمللس ........................ –أ      

 9............................أبرز مهام أمني جملس القسم .... –ب     

 10أبرز مهام أعضاء القسم .................................... –ج     

 10رابعا : مهام رئيس القسم املتعلقة باجلودة ..............................

 12خامسا : نشأة وحدة اجلودة .........................................

 14مهام وحدة اجلودة .................................سادسا: أهداف و 

 15مهام وحدة اجلودة..................................................

 16مهام جلنة ضمان اجلودة .............................................

 16.......مهام جلنة املناهج وتطوير الربامج ...............................

 17مهام جلنة اخلرجيني ...................................................

 18سابعا: مهام بقية الوحدات واللجان العاملة يف الربنامج ..................



4 
 

 18..............................مهام وحدة الشؤون التعليمية ...........

 18.........................................مهام جلنة اجلداول ..........

 18مهام جلنة االختبارات ................................................

 19مهام جلنة املعادالت .................................................

 19وحدة اإلرشاد الطاليب ...............................................

 19مهام وحدة اإلرشاد الطاليب ..........................................

 20مهام جلنة اإلرشاد األكادميي .........................................

 21مهام جلنة اإلرشاد الرتبوي........................................... 

 22............................مهام جلنة حقوق الطالب ................

 23وحدة الدراسات العليا ...............................................

 23مهام جلنة الدراسات العليا............................................

 24مهام جلنة البحث العلمي ............................................

 25خدمة اجملتمع ................................................وحدة 

 25مهام وحدة خدمة اجملتمع ...........................................

 25مهام جلنة األنشطة االجتماعية .......................................

 25..........................................مهام جلنة األنشطة العلمية 



5 
 

 26ثامنا  : إدارة ضمان اجلودة ومراحل االعتماد الرباجمي ...................

 31تاسعا : الوثائق واألدلة اليت جيب توفرها يف إدارة اجلودة ...............

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 مقدمة

ن أهم املقومات األساسية لنجاح تعد عملية ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم م
تلك املؤسسات يف تأدية رسالتها وحتقيق أهدافها. ويتطلب ذلك وجود نظام لضبط 
اجلودة، حيث يسعى نظام ضبط اجلودة إىل التأكد من مدى مطابقة خمرجات التعليم 
لألهداف واملعايري املوضوعة له. فعلى أثر االهتمام بتحقيق اجلودة والتأكد من 

ظهر نظام االعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم على خمتلف مستوياهتا، وهو ضبطها 
نظام غري حكومي يهدف إىل االرتقاء بنوعية التعليم يف املدارس والكليات 
واجلامعات، وضمان جودة أدائها. وتتطلب عمليات التحقق من اجلودة عمل تقومي 

بالتقييم الذايت، مث إجراء  داخلي للمؤسسة التعليمية )أو الربنامج( والذي يعرف
التقييم اخلارجي والذي يتم من خالل هيئة وطنية أو دولية مستقلة، ويف ضوء معايري 

واإلقليمي لتلك املعايري ومستويات حمددة، مع مراعاة السياق املؤسسي والوطين 
 واملستويات.

أساسا لدعم وتقومي  مطلبــابالربنامج تعد  ضمــان اجلــودة وحدةإنشــاء  وحيث أن
إجراءات جودة العملية اإلدارية والتعليمية وفق أعلى املعايري اليت تتطلبها هيئات 

 االعتماد األكادميي .

ومــن هــذا املنطلــق يأتــي هــذا الدليــل الــذي يوضــح مقومــات توكيــد اجلــودة،       
،ً  والتعليميــة، والبحثيــة، ومــا يتعلــق  ومراقبتهــا فــي مجيــع املمارســات اإلداريــة،

قسم الدعوة والثقافة  باخلدمــة اجملتمعيــة؛ لضمــان إعطــاء صــورة مشــرفة لربنامــج
ضمــان اجلــودة،  وحدة، كمــا يوضــح الدليــل أهــداف يا وخارجيا داخل اإلسالمية 
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 للعامليــن فــي ليكون مرشداً والتحســني ً  ومهامهــا، وإجراءاهتــا التــي تضمــن التطويــر
 للمراقبني الداخليني واخلارجيني معا .الربنامــج، ومرجعــاً 

 

 أواًل : مفاهيم ومصطلحات يف اجلودة :

 : ((Accreditation Institutionalاالعتماد 

من قبل هيئة معرتف هبا بأن الربنامج التعليمي أو املؤسسة التعليمية  التحقق رمسيا 
 . التحقق رمسيا طلوبة يفيان باملعايري امل

 ( : (Accreditationاالعتماد املؤسسي 

هو اعتماد املؤسسة ككل وفقا ملعايري حمددة حول كفاية املرافق واملصادر ويشمل  
ألكادميية والطالبية املساندة واملناهج ذلك العاملني باملؤسسة وتوفري اخلدمات ا

ومستويات اجناز الطلبة واعضاء هيئة التدريس وغريها من مكونات املؤسسة 
 التعليمية. 

 : ( Programming Accreditation) عتماد الرباجمي اال 

اعتماد الربامج مبؤسسة ما والتأكد من جودة هذه الربامج ومدى تناسبها ملستوى  هو 
 الشهادة املمنوحة مبا يتفق مع املعايري احملددة. 

  ( : Evaluation ) التقومي 
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عملية قياس جودة األداء يف كل األنشطة هبدف التحسني املستمر لألداء يف  
 : (Total Quality (اجلودة الشاملة  املستقبل.

جمموعة من اخلصائص أو السمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر التعليم وحالته  
وخمرجات ، وتغذية راجعة والتفاعالت  مبا يف ذلك كل ابعاده، مدخالت وعمليات ،

 املتواصلة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة للجميع. 

 ( :  (Quality Improvementسني اجلودة حت 

هي الطرق واملقاييس اليت تستعني هبا املؤسسة التعليمية هبدف حتقيق الكفاءة  
ية ومستوى رضا العمالء واملؤسسة والفاعلية لألنشطة والعمليات وحتسني اإلنتاج

نفسها ويستند حتسني اجلودة على تقييم األفراد العاملني ومنظماهتم وكتابة تقارير عن  
 كل وحدة داخل املؤسسة.

 ( : (Performance Indicatorsمؤشرات األداء 

أشكال حمددة من األدلة )يتم عادة اختيارها مسبقا( تستخدمها املؤسسة أو أي  
 ى لتقدمي دليل على جودة األداء.وكالة أخر 

مؤشرات  : (( Key Performance Indicators )KPIsمؤشرات األداء الرئيسة  
أداء خمتارة وتعترب ذات أمهية خاصة ألغراض تقومي األداء. وجيوز للمؤسسة حتديد 
قائمة خمتصرة ملؤشرات األداء الرئيسة اليت تعتربها ذات أمهية خاصة يف جمال تقومي 
األداء، وحتتاج إىل دليل على تلك املؤشرات من عدد من أقسام املؤسسة، باإلضافة 

ها كل جمموعة او قسم ىف املؤسسة ألغراضها اخلاصة، وباملثل إىل مؤشرات أخرى ختتار 
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، فإن وكالة وطنية للجودة مثل اهليئة ميكن أن حتدد قائمة صغرية من املؤشرات حبيث 
تعكس قضايا وطنية أو أهداف سياسات معينة لكي يتم استخدامها من قبل مجيع 

  املؤسسات.

 :  (Benchmarking) املقارنة املرجعية 

 مقارنة أو مستويات أداء يتم استخدامها لتحديد األهداف وتقومي األداء.  نقاط 

   (National QualificationsFramework)اإلطار الوطين للمؤهالت  

  وثيقة حتدد طبيعة وكمية ومستويات معايري التعلم الالزم لدرجات أكادميية أو مهنية. 
 : (Learning Outcomes )خمرجات التعلم 

 الناجتة من املشاركة يف املقرر أو برنامج معني. والكفاءات املعارف واملهارات 

 :  (Peer Reviewing )تقومي النظراء  

تقومي وتقدمي تقارير عن برنامج ما أو مؤسسة معينة أو جزء من مؤسسة من قبل  
مقيمني خارجني ذوي خربة من املؤسسات أو املهن املماثلة وخمتصني يف اجملال املعين 

 ، أو بالتنسيق مع هيئة أو إدارة يف مؤسسات التعليم العايل.

 

 

 ثانياً : اهليكل التنظيمي للربنامج : 
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 : ثالثاً : جملس القسم

 هوأعضائ همهام رئيس القسم وأمين

 يف إدارة اجمللس : : أبرز مهام رئيس القسم أ 

لومات والتجهيزات الالزمة لالجتماع قبل عمراجعة كافة التعليمات وامل -   
  حضور األعضاء .

افتتاح االجتماع يف الوقت احملدد مع مراعاة النواحي التالية : الرتحيب  -
شاركني ، بيان ما مت يف جملس الكلية عن توصيات اجللسة السابقة ، والتعريف بامل
  واضيع احملددة للمناقشة ، والتأكيد على االلتزام بالوقت  .بامل

 . الجتماعااللتزام جبدول األعمال ، وتقسيم الوقت حسب أجندة ا -

 .شاركة يف النقاش م واملهتشجيع األعضاء على إبداء وجهات نظر  - 

حفظ النظام داخل االجتماع ، واحلسم يف مواجهة أي حماوالت للخروج  -
 هدفه .باالجتماع عن 

 .بلورة النقاشات للحصول على اتفاق أو تصويت على القرارات  - 

 : : أبرز مهام أمني جملس القسم ب

 للوائح واألنظمة  . همدى مطابقت التأكد من افة ما يعرض معمراجعة ك -

 حتديد موضوعات االجتماع بالتشاور مع رئيس القسم . -
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 توزيع أجندة االجتماع على األعضاء بوقت كاف . -   

  يزة لدراسة إمكانية اإلفادة منها  .تمتدوين األفكار اجليدة وامل -   

  .  هتسجيل القرارات، ومراجعة احملضر بعد كتابت -   

 طلوبة لرفعها مع احملضر جمللس الكلية .تعلقات املمجع امل -   

 

 : : أبرز مهام أعضاء القسم ج  

 شاركة بفعالية.قراءة موضوعات االجتماع قبل حضور اجمللس ؛ لتتم امل - 

  االلتزام بوقت االجتماع ابتداء وانتهاء . - 

عدم مغادرة قاعة االجتماعات أثناء االنعقاد إال ألسباب ضرورية يأذن هبا رئيس  -
 االجتماع .

 وضوعية.ناقشة املشاركة يف إبداء الرأي واملامل -

 قاطعة وما جيلب اخلالفاتتقبل اآلخرين واإلصغاء إليهم ، وجتنب امل -

  

 مهام رئيس القسم املتعلقة باجلودة : رابعاً :

املشكالت والصعوبات اليت  دمتابعة أعمال اجلودة واالعتماد بالقسم ورص -
 . اتواجهها والتنسيق مع وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال إلجياد حلول هل
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 تقدمي ما يلزم من دعم فين بشأن التطوير واجلودة بالقسم.  -

 الفرعية املرتبطة بالتطوير واجلودة واالعتماد.متابعة أعمال اللجان  -

املسامهة يف تقييم جودة عملية االختبارات بالقسم مبختلف مكوناهتا مبا   - 
  يتوافق مع ضوابط وأنظمة اجلودة باجلامعة.

بالقسم مبا يتوافق مع  املشاركة يف تقييم جودة رصد درجات االختبارات  - 
 ضوابط وأنظمة اجلودة باجلامعة. 

والرباجمي  ياملسامهة يف نشر ثقافة اجلودة ومتطلبات االعتماد األكادميي املؤسس -
 بالتنسيق مع وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال.

متثيل القسم يف اجتماعات وكالة التطوير وريادة األعمال بالكلية ومتابعة ما  - 
 يصدر عنها من توصيات وتكليفات والعمل على تنفيذها.

 اد تقري سنوي عن أعمال اجلودة واالعتماد األكادميي ورفعه اىل وكيلإعد - 
 ، بعد عرضه على جملس القسم. لالكلية للتطوير وريادة األعما

التنسيق لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالقسم على تطبيق اجراءات اجلودة  - 
 . واالعتماد داخل القسم 

بالقسم  ةاعات/...( اجلودوثائق )مناذج/قرارات/اجتم توافرالتحقق من  -
 . وتنظيمها وأرشفتها

 االشراف والتنظيم لالجتماعات املرتبطة بوحدة اجلودة واالعتماد بالقسم.  - 
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متابعة ما يصدر عن عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية باجلامعة من   -
 ارشادات وتوجيهات وتوصيات وتكليفات والعمل على تنفيذها.

يف الربامج األكادميية على  طلبةمتابعة تنفيذ توزيع خطط املقررات على ال  - 
  القسم. مستوى

متابعة تنفيذ التقييمات الفصلية لعناصر العملية التعليمية )األساتذة، املناهج،  -
  اخلدمات املساندة..... اخل(.

مع غايات وأهداف  القسم املعتمدة يف التدريسالتأكد من توافق طرائق  -
 . امج األكادميي وذلك من خالل تقييم خمرجات املقررات الدراسية نالرب 

متابعة استكمال مجيع ملفات ووثائق واحصاءات ومناذج اجلودة من توصيفات  -
 وتقارير املقررات وتقارير الربنامج، ... اخل

 
 
 
 
 

 خامساً : نشأة وحدة اجلودة :
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يف ظل سعي قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية حنو حتقيق اجلودة واحلصول على      
االعتماد األكادميي شرع القسم يف إنشاء وقيام وحدة اجلودة  ، وقد مرت هذه 

 الوحدة بثالث مراحل هي : 

 مرحلة التأسيس : -1
هـ ؛     حيث شرعت 1434 -1433وقد كان ذلك يف العام اجلامعي 

رئاسة الدكتور / حسن آل عبداهلادي يف ختصيص مكتب إدارة القسم ب
للجودة ومت تأسيسه مبا يلزم من معدات وأدوات مكتبية وأجهزة ودواليب 

 هـ .1434- 33لألرشفة ، وقد استمر العمل يف ذلك طوال العام 
 مرحلة مباشرة أعمال اجلودة :  -2

عقب التأسيس وهتيئة مكتب اجلودة كلف رئيس القسم آنذاك فريقا 
للجودة ملباشرة أعمال اجلودة ، وسبق هذا التكليف  حضور فريق اجلودة 
لعدد من الدورات والورش اخلاصة باجلودة من التعريف مباهية اجلودة 
واالعتماد األكادميي مرورا بكيفية توصيف الربنامج واملقرر وتقرير الربنامج 

 واملقرر والتقرير السنوي للربنامج .
نشر ثقافة اجلودة وسط أعضاء هيئة التدريس وقد قام فريق اجلودة ب

والطالب توطئة لبدء عمل اجلودة وإعداد ما يلزم من تعبئة النماذج املطلوبة 
للربنامج واملقررات ، وقد مت ذلك وطبق عمليا فبات اكل مقرر ملف 
خاص ) توصيف املقرر ، وتقرير املقرر ، ومناذج من األسئلة واألجوبة 

 ( وشرعت جلنة اجلودة يف جتهيز املتطلبات وأعمال الطالب ... اخل
 األخرى لالعتماد الرباجمي .
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 مرحلة التقدم لالعتماد الرباجمي : -3
هـ  ؛ حيث قام فريق املراجعني  1438استمرت اجلهود حىت العام           

الداخليني بزيارة القسم للنظر فيما أجنزه من متطلبات االعتماد األكادميي ، وقد 
يق تقريرا باملالحظات والنواقص اليت وجدوها ، فأكب القائمون على وحدة أصدر الفر 

اجلودة على استيفاء هذه النواقص واملالحظات حىت مت استكمال أغلبها والرفع هبا إىل 
عمادة اجلودة  ، وقد أصدرت العمادة كشفا بنسب إجناز مجيع أقسام اجلامعة 

%  األمر الذي  96هذه القائمة بنسبة  ملتطلبات االعتماد ، فرتبع القسم على  أعال
هـ ، حيث ٌخرير الربنامج  1441 /1440أدى إىل ترشيحه لالعتماد الرباجمي للعام 

هـ بني التقدم لالعتماد 1440 /1439يف هناية الفصل الثاين من العام اجلامعي 
يدة بسبب الرباجمي على املعايري القدمية أو اجلديدة ، فاختار التقدم على املعايري اجلد

ضيق الوقت الذي حدد للتقدم على املعايري القدمية، مع دخول اإلجازة السنوية 
 ألعضاء هيئة التدريس . 

هـ حىت مشر أعضاء وحدة اجلودة بالربنامج عن 1441 /1440وما إن بدأ هذا العام  
لذي ساعد اجلد والعزم وواصلوا العمل ليال وهنارا  لتجهيز متطلبات االعتماد الرباجمي ا

 يتوقع حصول القسم عليه هناية هذا العام إن شاء اهلل تعاىل . 
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 :واللجان املتفرعة عنهاأهداف ومهام وحدة اجلودة سادساً : 

 

 أهداف وحدة اجلودة : -1
 اهلدف العام:

االعتمــاد التخطيــط واإلدارة والقيــادة لعمليــات تطويــر اجلــودة، وحتقيــق معاييــر  
، وضبط نظام اجلودة يف ربنامجـي فــي العمليــة التدريســية واألكادميية يف الماألكاديـ

، والعمل على تطوير وحتسني األداء فــي كافــة القسمالعمل اإلداري داخل 
فــي حتقيــق  اً رائــد قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية كــونياجلوانــب، ونشــر ثقافتهــا؛ ل

 .     معاييــر وخصائــص اخلريــج املعتمــد

 األهداف الفرعية:

ي للربنامــج وفــق مــا نصــت عليــه هيئــة ماســتيفاء متطلبــات االعتمــاد األكاديــ -
  . تقويــم التعليــم
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 يب التطوير املستمرة.لساحتسني بيئة الربنامج، ومواكبتها أل -

ي، والبحثــي، واخلدمــة اجملتمعيــة ممتابعــة أداء العمليــات فــي اجملــال اإلداري، والتعليــ -
 وفــق أدوات قيــاس حمــددة.

 التخطيط لرفع مستوى جودة خمرجات الربنامج مبا يتطلبه سوق العمل. -

تفعيل املشاركة الطالبية يف بناء واختاذ القرارات ذات العالقة جبودة العملية  -
 التعليمية.

 نشر ثقافة اجلودة بني مجيع العاملني يف الربنامج، وانعكاسه على أعماهلم. - 

 تدريب العاملني يف الربنامج على أساليب تطوير عمليات ضمان اجلودة. - 

  مجيع أنشطة الربنامج مبا تتطلبه معايري االعتماد. التطوير والتحسني املستمر يف - 

 

 

 

 مهام وحدة اجلودة :    – 2
 وحدة اجلودة: •

o جلنة ضمان اجلودة. 
o جلنة املناهج وتطوير الربامج. 
o جلنة اخلرجيني. 
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 :مهام وحدة اجلودة •

 وضع وتنفيذ خطط اجلودة واالعتماد األكادميي. .1
التدريبية اليت ترفع من قدرات منسويب القسم يف اإلسهام يف تنفيذ الربامج  .2

 جمال تطبيق اجلودة.
 اقرتاح آليات لتحسني طرق األداء وفق متطلبات االعتماد األكادميي. .3
 اإلشراف على تنفيذ االستبانات اخلاصة بقياس مستوى األداء. .4
 جعة.اإعداد التقارير الدورية عن مستوى األداء، ومتابعة التغذية الر  .5
 األنشطة والعمليات اليت تتم يف القسم.تقييم  .6
توزيع املقررات على أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ضوابط وضع  .7

 بالقسم.
تقرير املقرر لكتابة حتديد أحد مدرسي املقررات متعددة الشعب منسقًا  .8

 الدراسي.
 األكادميي.توفري البيانات واملعلومات الالزمة املتعلقة باجلودة واالعتماد  .9

 .واملوقع اإللكرتوينيف دليل الربنامج، حتديث املعلومات اخلاصة بالقسم  .10
 متابعة ملفات املقررات، والتأكد من استيفاء املطلوب. .11
 متابعة امللفات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس. .12
 توثيق جهود ونتائج التطبيقات املتعلقة باجلودة. .13

 
 
 
 

o  جلنة ضمان اجلودةمهام: 
 ثقافة اجلودة واالعتماد األكادميي.نشر  .1
 تقدمي االستشارات الالزمة لتطبيق اجلودة. .2
 اإلشراف على تنفيذ خطط اجلودة واالعتماد األكادميي. .3
 اإلشراف على تطوير الربامج واملقررات الدراسية. .4
 وضع خطة لقياس خمرجات تعّلم الربنامج، وآلية تنفيذها. .5
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 ، والتنافس بني األعضاء.والبحثياقرتاح آليات لتحفيز التميز املهين  .6
 رعاية األفكار املتميزة اليت يطرحها أعضاء هيئة التدريس بالقسم. .7
 تشجيع طرح املبادرات النوعية، ورعايتها. .8
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .9

 

o  جلنة املناهج وتطوير الربامجمهام: 

مصفوفة  التقرير السنوي،: )لخال، وتقوميه من لربنامجحتليل الوضع الراهن ل .1
نواتج تعّلم الربنامج، استطالع رأي املعنيني بالربنامج، التغذية الراجعة من 

 مسؤويل التطوير باجلامعة(.
حتديد أهداف الربنامج، والنقاط املرجعية، وخمرجات التعّلم املتوقعة، ومسات  .2

 اخلريج، وجماالت توظيفه.
 نامج.إعداد مصفوفة خمرجات التعّلم يف الرب  .3
تصميم وإعداد اخلطة الدراسية للربنامج ويتضمن: )الساعات املعتمدة يف  .4

الربنامج، املقررات الدراسية اليت تسهم يف حتقيق خمرجات تعّلم الربنامج، 
توصيف املقررات الدراسية وفق مناذج املركز الوطين للتقومي واالعتماد 

 األكادميي(.
وحتسينه بناًء على نتائج حتليل الوضع الراهن إعداد مقرتح لتطوير الربنامج  .5

تقدمي حلول للمشكالت اليت تعرتض تنفيذ الربنامج بالصورة ويتضمن: )
، اقرتاح مصادر التعّلم، اقرتاح املطابقة ملتطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي

برامج تدريبية ملنسويب القسم، اقرتاح أنشطة ال صفّية تدعم املقررات 
 الدراسية(.

بقصد ، يف احمليط احمللي واخلارجياألكادميية املناظرة التنسيق مع األقسام  .6
 .اإلفادة من اخلربات املختلفة لتطوير اخلطط الدراسية

القيام بعملية تطوير الربنامج وفق اخلطوات املذكورة يف الفصل الثاين من الدليل  .7
 (.2اإلجرائي إلعداد الربامج األكادميية وتطويرها )ط/

 ..تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي10
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o :مهام جلنة اخلرجيني 

 القسم، وحتديثها بصفة دورية.تكوين قاعدة بيانات خرجيي  .1
لتعريف وحتديثها باستمرار؛ تكوين قاعدة بيانات املستفيدين )أرباب العمل(  .2

 .حباجة سوق العملاخلريج 
واالستفادة من خرباهتم يف تطوير برامج ، واملستفيديناستطالع آراء اخلرجيني  .3

 فيما خيدمه ويليب احتياج طالبه.القسم وأنشطة 
 صفية.األنشطة الاّل للمشاركة يف اخلرجيني دعوة  .4
 لتبادل اخلربات.لخرجيني الكرتوين لإنشاء منتدى  .5
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .6
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 الوحدات واللجان العاملة يف الربنامج :  بقية سابعاً : مهام  

 

 :وحدة الشؤون التعليمية، وتضم •
o  جلنة اجلداولمهام: 

بناء اجلدول وتنظيمه بالطريقة اليت تراعي أعمال القسم، والوحدات، واللجان  .1
العاملة فيه؛ ليتوفر ألعضاء الوحدات واللجان التوفيق بني التدريس وبني املهام 

 املوكلة إليهم.
 توزيع اجلدول على األعضاء حسب ضوابط وتوصيات وحدة اجلودة. .2
الستبانات يف كل فصل دراسي عند اإلفادة من التغذية الراجعة من تقارير ا .3

 توزيع اجلدول للفصل الذي يليه.
 .املقررالتأكد من القاعات الدراسية وتناسبها مع عدد الطالب املسجلني يف  .4
 تنفيذ املهام املوكلة للجنة فيما يستجد من أعمال. .5
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .6

 
 

o جلنة االختبارات: 
وفري األدوات الالزمة لالختبارات من: األوراق، األقالم، املظاريف، األدوات ت .1

 املكتبية.. وغري ذلك.
توزيع املراقبات على أعضاء هيئة التدريس، واهليئة املعاونة، مبا يتناسب مع  .2

 عدد الطالب وسعة القاعات، ومتابعة التنفيذ.
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استالم أوراق األجوبة الفصلية والنهائية، ومناذج من األسئلة، وكشوف حضور  .3
ات النهائية، كشوف الدرج، و الطالب، ومناذج من أعمال الطالب الفصلية

 أستاذ املقرر.موقعة من 
 تدقيق كشوف درجات الطالب. .4
 )ورقياً وإلكرتونياً(.استالم تقارير املقررات  .5
 تسليم ما يتعلق مبلف املقرر لوحدة اجلودة. .6
 استالم حماضر الغش، ومراجعتـها، ورفعها إىل رئيس القسم. .7
 للطالب.إعالن الالئحة التنظيمية املتعلقة باالختبارات  .8
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .9

 

o  جلنة املعادالتمهام: 
 إعالم الطالب بالئحة التحويل، وتوفري النماذج املتعلقة بذلك. .1
 للوائح.مراجعة املستندات املقدمة من الطالب، والتأكد من مطابقتها  .2
 اليت درسها الطالب مبا يتوافق مع الئحة التحويل. قرراتالتأكد من مطابقة امل .3
 الرفع لرئيس القسم بتوصية اللجنة مبا تراه مناسباً. .4
 توثيق وحفظ قرارات اللجنة، وكافة املستندات اليت يقدمها الطالب. .5
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .6
 :وحدة اإلرشاد الطاليب، وتضم •

o  األكادمييجلنة اإلرشاد. 
o جلنة اإلرشاد الرتبوي. 
o جلنة محاية حقوق الطالب. 

 

o : مهام وحدة اإلرشاد الطاليب 
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مع  سيمع بداية الفصل الدراللطلبة رشاد األكادميي إعداد وتوزيع كتيب اإل .1
  قسم.نشر نسخة إلكرتونية منه على موقع ال

هواياته وقدراته نشاء ملف لكل طالب حيتوي على معلومات وبيانات عن إ .2
        وغريها.  يالتحصيلية ومشاكله العلمية واالجتماعية ومساره التدريس

 للساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس. الطلبة التأكد من معرفة  .3
بأشكال التواصل املختلفة  الطلبةحث أعضاء هيئة التدريس على التواصل مع  .4

 ويف مقدمتها الربيد اإللكرتوين.
يف االختبارات الدورية ومساعدة وتوجيه من حيتاج إىل  الطلبةائج متابعة نت .5

 . واملشاكل الطارئة للطلبة املتعثرين واالكتشاف املبكر مساعدة،
جلان يف ألكادميي وتشجيعهم للمشاركة بفاعلية الزيارة االعتماد الطلبة هتيئة  .6

االعتماد القسم املختلفة وتوعيتهم بأدوارهم وأمهيتها حلصول الربنامج على 
 األكادميي.

 . وأعضاء هيئة التدريس الطلبةإبراز العالقات املتبادلة بني  .7
هلم  املتابعة األكادميية لطالب السنوات املختلفة وتقدمي النصح واإلرشاد .8

 وتوجيهم حسب حالتهم االكادميية.
يف  الطلبةإعداد تقارير دوريه باملشاكل األكادميية اليت قد تواجه بعض  .9

 ختلفة.السنوات امل
إعداد تقارير باحللول املقرتحة حلل املشاكل املعروضة ومتابعتها لضمان  .10

  .التنفيذ
 .بنتائج عرض مشاكلهم واحللول املقرتحةإعالم الطلبة  .11
 .تقدمي تقرير عن عمل الوحدة هناية كل فصل دراسي .12
o  جلنة اإلرشاد األكادمييمهام: 
 توزيع الطالب على املرشدين األكادميي. .1
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 التأكد من ربط الطلبة باملرشدين عن طريق عمادة القبول والتسجيل. .2
 تعريف الطالب املستجدين باللوائح والّنظم اخلاصة بالدراسة. .3
 تجدين مبتطلبات االعتماد األكادميي.ة الطالب املسّ توعيّ  .4
 لوك اجلامعي القومي.توجيه الطالب حنو السّ  .5
 الالزمة.األكادميية تقدمي االستشارات  .6
 تفعيل التواصل بني األساتذة والطالب. .7
 .الطالب يف بناء اجلدولودعم إرشاد  .8
، وتوفري النماذج الالزمة واالنسحابمعاونة الطالب يف احلذف واإلضافة  .9

 لذلك.
 من وإىل القسم.اقرتاح شروط التحويل  .10
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .11
o  الرتبويمهام جلنة اإلرشاد 
 تقدمي برامج إرشادية للطلبة املتعثرين. .1
  رعاية الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. .2
 تشجيع وحتفيز الطالب املتميزين. .3
 رعاية الطالب الوافدين. .4
تقدمي االستشارات الرتبوية وفق احتياجات الطلبة بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد  .5

 الرتبوي بعمادة شؤون الطالب.
، واألنشطة ، والدورات التدريبية، ودروس التقويةاتإقامة الندو التوصية ب .6

 .املصاحبة
 التنسيق لعقد الدورات التطويرية والتأهيلية للمرشدين الرتبويني يف القسم. .7
 وضع خطة مقرتحة ملساعدة الطلبة الذين يعانون من مشكالت. .8
 االلتزام بالساعات املخصصة لإلرشاد الرتبوي. .9
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 .ة كل فصل دراسيتقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناي .10
 
 
 
 
o مهام جلنة محاية حقوق الطالب 
التظلمات اليت يكون النظر فيها من اختصاص اللجنة الدائمة ومتابعة استقبال  .1

 .حلماية حقوق الطالب
 رفع التظلمات إىل اجلهات املختصة. .2
إعداد حماضر اجتماع جلنة محاية حقوق الطالب، والرفع هبا ألخذ املصادقة  .3

 .عليهاالالزمة 
 .إعداد القرارات التأديبية .4
 .القرار مع أخذ التوقيع عليهإعالم الطلبة ب .5
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .6
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 :ة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتضموحد •
o جلنة الدراسات العليا. 
o جلنة البحث العلمي. 

 

o مهام جلنة الدراسات العليا : 
، وحتديث امللفات اخلاصة هبا )اإلرشاد، أعمال الدراسات العلياتنظيم وتوثيق  .1

اإلشراف، املناقشات العلمية، توفري حتديث بيانات اخلطط املقدمة للقسم، 
 (.املناقشني اخلارجيني

 فحص ومتابعة أوراق املتقدمني للدراسات العليا يف القسم. .2
 ، االختبار الشامل(.القبول)ختبارات االتنظيم وتوثيق  .3
 الدراسات العليا. طلبةتالم نتائج اس .4
 تفعيل وحتديث أيقونة وحدة الدراسات العليا يف موقع القسم.متابعة  .5
 إعداد جداول أعضاء هيئة التدريس ومتابعتها. .6
 متابعة التقارير الفصلية من املشرف هناية كل فصل دراسي. .7
التمديد، إذن الطبع، التأجيل، تقدمي االستشارات اخلاصة بالدراسات العليا ) .8

 (.عرض املوضوعات لتسجيل موضوع
 بالدراسات العليا.توفري مجيع اللوائح والنماذج اخلاصة  .9

برامج التنسيق مع وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي لتقدمي  .10
 الدراسات العليا.تدريبية ألعضاء هيئة التدريس اجلدد فيما خيص 

اش )السمنار املصغر(، وكتابة تقرير تفعيل حمضر اجتماع حلقة النق .11
 جمللس القسم، وفق األمنوذج.

مبا يتناسب مع رسالة الكلية بحثية الشاريع اخلطط التطويرية، واملاقرتاح  .12
 واجلامعة.
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 ضبط املشاريع البحثية املقرتحة، وشروط التسجيل فيها. .13
 تقدمي مقرتحات تطويرية يف لوائح ونظم الدراسات العليا. .14
 .حتديث وتطوير الربامج واملقرراتاقرتاح  .15
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .16
o  جلنة البحث العلميمهام 
 تكوين قاعدة بيانات للمجالت العلمية احملكمة. .1
 .متابعة النشر العلمي ألحباث أعضاء هيئة التدريس .2
يمياً وإقلاملنشورة حمليا قائمة بأحباث أعضاء هيئة التدريس بالقسم إعداد  .3

 .وعاملياً 
 .تنسيق التواصل مع القطاعات ذات الصلة لوضع آلية تنظم األحباث املشرتكة .4
 متابعة املشاريع البحثية املمولة من املعاهد واملراكز البحثية. .5
 ة.عقد مؤمترات علمياقرتاح  .6
 حتفيز أعضاء هيئة التدريس للنشر يف اجملالت العلمية املميزة. .7
 العلمي بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.حتديد أولويات البحث  .8
 تقدمي مقرتحات لدورات تطويرية يف البحث العلمي. .9

 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .10
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 :، وتضموحدة خدمة اجملتمع •
o جلنة األنشطة االجتماعية. 
o جلنة األنشطة العلمية. 

 

o مهام وحدة خدمة اجملتمع: 
 احتياجات اجملتمع الداخلي واخلارجي.التعرف على  .1
اإلسهام يف التنوير العلمي واالجتماعي للمجتمع؛ من خالل القيام بتنفيذ  .2

 عدد من احملاضرات العامة والدروس العلمية والندوات والورش.  
 حتقيق التواصل مع اجملتمع، والتفاعل مع قضاياه، واإلسهام يف حل مشكالته. .3
، وأخذ املوافقات دمة اجملتمعاليت تقدم خلات ليافعالألنشطة و لوضع خطة  .4

 الرمسية عليها.
 ، وحتديثها دورياً.خدمة اجملتمع للقسمتكوين قاعدة بيانات بأنشطة  .5
 ج.اجملتمع عن اخلدمات املقدمة من الربنام ىقياس مدي رض .6
 .تقدمي تقرير عن عمل الوحدة هناية كل فصل دراسي .7
o  االجتماعيةمهام جلنة األنشطة: 
 متابعة األنشطة اليت تقدم للمجتمع، وتوثيقها. .1
 تنظيم االحتفاالت املختلفة، والرحالت، ألعضاء هيئة التدريس، والطالب. .2
 التنسيق مع عمادة خدمة اجملتمع فيما يتعلق بالربامج االجتماعية. .3
 التدريس.تفعيل التواصل االجتماعي مبا حيقق الرتابط بني أعضاء هيئة  .4
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .5
o مهام جلنة األنشطة العلمية: 
 بالقسم.وورش العمل ، واحملاضرات، والندوات العلمية، تنظيم الدورات .1
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إقامة الدروس العلمية املتعلقة بالتخصص لرفع املستوى العلمي لطالب  .2
 القسم.

 .تنظيم املسابقات العلمية والثقافية .3
 العلمية.والرحالت م الزيارات تنظي .4
 دراسي.عام تنظيم األسبوع الثقايف العلمي يف بداية كل  .5
 رعاية األنشطة العلمية الطالبية املختلفة. .6
تشجيع الطلبة للمشاركة يف املؤمترات العلمية، واملسابقات الثقافية.. وحنو  .7

 ذلك.
 .تقدمي تقرير عن عمل اللجنة هناية كل فصل دراسي .8

 .أعضاء 3، واللجان عن أعضاء 5قل عدد أعضاء الوحدات عن : ينبغي أال يعامةملحوظة 

 :  ومراحل االعتماد البرامجي ثامناً : إدارة ضمان الجودة 
 

لضمان نظام اجلودة الداخلي  ، و مرحلية  برنامج الدعوة والثقافة اإلسالميةيتبع 
منهجية استخدام النظام الداخلي للجودة جبامعة أم حصوله على االعتماد الرباجمي 

ميكن اجلهات املختلفة باجلامعة  احملدد يف دليل اجلودة جبامعة أم القرى ، والذي القرى
ذلك على سواء كان  ءمن حتقيق التحسني املستمرً  ، ورفع مستوى جودة األدا

اليت   اتباع اخلطوات للحصول على االعتماد فيجب ي ،أو الرباجم سياملستوى املؤس
 مما يرفع ،ً  توضح تكاملية مكونات النظام وقابليته للتطبيق لتحقيق التحسني املستمر 

وذلك  وفقا ملعايري وممارسات املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي  ةمستوى اجلود
 كما يأيت: 

تتعرف اجلهة على ممارسات اجلودة املتعلقة هبا من خالل أداة توزيع   -1
 .املسؤولية ممارسات النظام حسب جهة ا
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تعديل اهليكل التنظيمي للجهة ليتضمن الوحدات التنظيمية املتعلقة   ً  -2
االستفادة من اجلزء  وذلك من خالل للمستوى التنظيمي باجلودة وفقا

ضمان اجلودة الداخلي يف الدليل. وقد اخلاص باهليكل التنظيمي لنظام 
يتطلب ذلك الرفع إىل اجلهات ذات الصالحية العتماد التعديالت املطلوبة 

 يف اهليكل التنظيمي. 
ملهامها الواردة  توزيع ممارسات اجلودة للجهة على وحداهتا التنظيمية وفقا  ً  -3

سات املتعلقة يف اهليكل التنظيمي الرمسي املعتمد هلا. وجيب أن تتوافق املمار 
بكل وحدة تنظيمية فرعية مع مهامها الواردة يف اهليكل حبيث يتم نسج 

 املمارسات يف مهام الوحدة التنظيمية بشكل فعال. 
ممارسات  جتعديل خطة اجلهة االسرتاتيجية وخططها التشغيلية لتدم   -4

وفقا ملبدأ مرونة التخطيط فإن  حيث أنهاجلودة املتعلقة هبا يف خطتها 
ط التشغيلية ميكنها استيعاب املمارسات كإجراءات وأنشطة تنفيذية اخلط

 ضمن هذه اخلطط. 
احلصول على التدريب والدعم الفين املطلوب الستيفاء ممارسات اجلودة  -5

هود عمادة التطوير اجلامعي واجلودة جللجهة.  وميكن للجهة االستفادة من 
نها االستعانة بقدراهتا النوعية يف جماالت التدريب والدعم الفين. كما ميك

الذاتية أو التعاون مع جهات أخرى بداخل جامعة أم القرى أو من 
 خارجها. 

إعداد التقومي الذايت لقياس استيفاء ممارسات اجلودة للجهة باستخدام   -6
األداء واملقارنات املرجعية اليت  س  ، وتطبيق مؤشراتمناذج وأدوات القيا

بشكل تفصيلي يف ، واليت تتوافر أيضا  ة تتوافر يف النظام الداخلي للجود
دليل وكالة القياس والتقومي بعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية.  وتعتمد 
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تلك اخلطوة على سابقتها حيث البد من تدريب فريق التقومي الذايت 
 صول على الدعم الفين يف هذا اجملال.واحل

ارسات اجلودة للجهة بواسطة إجراء املراجعة الداخلية ملستوى استيفاء مم   -7
، كنوع من  وفقا لطلب اجلهةعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية ً 

وتتحصل اجلهة على تقرير للمراجعة الداخلية املراجعة أو التدقيق الداخلي، 
 املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي.  ملعايري وفقا، 

ة ، تنفيذ خطة التحسني يف ضوء تقارير الدراسة الذاتية واملراجعة الداخلي   -8
من خالل عمادة التطوير مع توفري الدعم الفين الذي حتتاجه اجلهات 

 .اجلامعي واجلودة النوعية أو أي جهة من داخل اجلامعة أو خارجها 
 

معايل مدير  ترفع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية تقرير متابعة إىل  -9
حيدد  للتطوير وريادة األعمال ةاجلامعة من خالل سعادة وكيل اجلامع

مستوى استيفاء اجلهة ملتطلبات االعتماد. وجيب أن يتضمن التقرير توصية 
مبستوىً االستعداد للجهة للمشاركة يف االعتماد سواء للمركز الوطين للتقومي 

 الدويل املعرتف هبا. واالعتماد األكادميي أو أي من جهات االعتماد
يصدر معايل مدير اجلامعة أو جملس اجلامعة القرار الذي يراه مناسباً    -10

أو الرباجمي وفقا لألولويات اليت حيددها  يخبصوص التقدم لالعتماد املؤسس
األعمال، وعميد  ةلتطوير وريادلاجمللس، وذلك مبشاركة وكيل اجلامعة 

 التطوير اجلامعي واجلودة النوعية.
مراحل  (27-23) ص  د خلص دليل االعتماد األكادميي جبامعة أم القرىوق

 االعتماد الرباجمي الوطين فيما يلي :

 هناك عدة مراحل لالعتماد الرباجمي الوطين تتمثل يف: "  
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التقومي الذايت وفق املتطلبات واملعايري املعدة من قبل  يقوم الربنامج باجراءات - 1 
 . الدراسة الذاتية  اهليئة املاحنة و إعداد تقرير

 : عتماد األكادميي من خالل تعبئة تتقدم الكلية بطلب اال - 2

طلب التقدم للحصول على االعتماد االكادميي احمللي عن طريق   -
 . عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية

إقرارا من جملس الكلية وجمالس األقسام باستيفاء شروط التأهل   -
 لالعتماد األكادميي. 

 ارفاق تقرير التقومي الذايت ، والوثائق االساسية للتقدم لالعتماد. -
شروط التقدم لالعتماد و اختاذ قرار املوافقة على طلب دراسة استيفاء   -

 . عتماد األكادميياال
تقوم اللجنة املختصة بعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية بدراسة   -

للتقدم لالعتماد للتأكد من استيفاء شروط التأهل  طلب الكلية
 لالعتماد األكادميي.

وعية تقريرا موجزا لوكالة ترفع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة الن   -
 اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع يتضمن توصيات اللجنة 

يصدر سعادة وكيل اجلامعة للتطوير قرار املوافقة بعد أن تتم دراسة  -
 التقرير الصادر عن العمادة .

. ترتيب زيارة تقومي أولية من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  3
 املتقدم لالعتماد واليت هتدف لاليت:  للربنامج
 بناء عالقة تواصل جيدة مع الكلية   -
 تذليل العقبات اليت تواجه الكلية -
 . تقدمي املشورة والدعم الفين للكلية -
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التأكد مبا جاء يف تقرير الدراسة الذايت واالطالع على باقي الوثائق   -
 .واألدلة والشواهد املرتبطة جبميع املعايري

تقوم الكلية باستكمال املتطلبات يف حالة عدم استيفاءها وتزود عمادة   - 4
               .ً يتضمن ما مت استكماله من متطلبات النوعية تقريراالتطوير اجلامعي واجلودة 

 االجراءات الرمسية مع االدارة العليا للجامعة وهيئة تقومي التعليم:  -6
تقوم وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع باجراءات    -

التواصل مع االدارة العليا للجامعة و هيئة تقومي التعليم ألخذ املوافقة 
 على اعتماد اهليئة للربنامج.

 دارة العليا للجامعة واهليئة حياله.اإل فادةإتبليغ الكلية ب   -
تقوم الكلية برفع الوثائق املطلوبة من قبل هيئة تقومي التعليم لعمادة    -

 التطوير اجلامعي واجلودة النوعية. 
ترتيب زيارة التقومي الثانية من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  ــــــ  8

 هتدف لاليت:   للربنامج املتقدم لالعتماد واليت

 –  . دلة الكافية على جدارة الربنامج األكادمييالتحقق من وجود األ -
تقدمي تغذية راجعة لوكالة اجلامعة عن مدى جاهزية الربنامج األكادميي  -

 . لالعتماد األكادميي
  Mock Review هتيئة الكليات للزيارة الفعلية هليئة تقومي التعليم  -

. 
 . ترتيب زيارة املراجعني اخلارجيني للهيئة املاحنة:               9 
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جراءات التواصل مع هيئة تقومي إتقوم وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع ب
بالتنسيق مع الكلية حول  ربنامجواملالية لزيارة اهليئة للختاذ اإلجراءات االدارية التعليم ال

 املوعد املناسب.

ترتيب زيارة التقومي الثالثة من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  10
لالعتماد للتأكد من إمتام االستعدادات الالزمة الستقبال املراجعني  للربنامج املتقدم

 اخلارجيني . 

 فريق املراجعة اخلارجي للهيئة املاحنة.استقبال  -11
 احلصول على قرار االعتماد األكادميي.  -12
 جتديد االعتماد تبعا للفرتة اليت حتددها اجلهة املاحنة لالعتماد.  -13

 

 

 

 

 

 

 : : الوثائق واألدلة اليت جيب توفرها يف إدارة اجلودة تاسعاً 

 لى النحو التايل: توفري جمموعة من الوثائق واإلجراءات ع قسمينبغي على ال
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 . الرؤية والرسالة واألهداف.1 

 التنظيمي للقسم . اهليكل  2 

 . . السرية الذاتية للسادة أعضاء هيئة التدريس 3
  واألدلة التعريفية . . اللوائح الداخلية4

 .. موازنة القسم 5

 ـ خطة القسم .6

 دليل الربامج.  . 7

 . دليل الطالب.  8

 قوائم مؤلفات ومشاركات وإنتاج أعضاء هيئة التدريس.  . 9

 . عينات من االمتحانات البينية والنهائية.  10  

 . عينات من ملفات الطالب 12

 . عينة من أوراق إجابات الطالب ومشروعاهتم املقيمة. 13

 .توصيف الربنامج .   14 

 . أساليب التقومي.  15 

 . حماضر جلان املمتحنني.  17

 . . التقرير السنوي للقسم  18
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 . اخلطط واملناهج والربامج. . 19

  بيان بعدد الدفعات اليت خترجت من الربنامج . . 20

 بالتفصيل. وتقاريرها . توصيف املقررات 21

 تقارير وحماضر اللجان املختلفة ..  22 

 . املرافق والتجهيزات. 23 

 .  خمرجات أنشطة املشاركة اجملتمعية.  24 

 قسم .. صور من حماضر جمالس ال 25

 . مناذج من اجلداول التدريسية ألعضاء هيئة التدريس. 26

 إحصاءات حول اهليئة التدريسية واإلدارية والقاعات التدريسية.. 27

 .  برامج التنمية املهنية للهيئة التدريسية واألنشطة التدريبية . 29 

 ر السعودي للمؤهالت .تقرير اتساق الربنامج مع متطلبات اإلطا.  32 

 . خطة قياس خمرجات التعلم للربنامج .33

 . تقرير قياس مجيع خمرجات التعلم للربنامج .34

 . قرار تشكيل اللجنة االستشارية وحماضرها . 35

 . تقرير قياس مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج واملقارنة املرجعية .36

 . مقاييس التقومي الذايت للربنامج .37
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