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 نبذة عن الوحدة

وسوق  التنميةأقسامها األكاديمية من منطلق حرصها على مواءمة مخرجاتها لمتطلبات بجميع بتحقيق الجودة الشاملة كلية المجتمع بمكة المكرمة منذ نشأتها اهتمت 

من خالل  ،سنوات 5مدة ل 2010 ( عامCOE)قد توج هذا االهتمام بحصول الكلية علي االعتماد األكاديمي الدولي من الهيئة األمريكية للتعليم الفني و. بالمملكة  العمل

وأصبحت أول كلية تحقق هذا االنجاز علي مستوي  2016نجحت الكلية في تجديد هذا االعتماد عام  وقد هياكل متعددة للجان الجودة بالكلية واقسامها.وتفعيل  انشاء

من خالل انشاء  2016( منذ عام ANCAAواستكماال لمسيرة النجاح والتطوير بدأت الكلية تحت مظلة الجامعة في االستعداد لالعتماد المؤسسي ) الجامعة.

تعليمية لشئون الالكلية اكوحدة تابعة لوكالة  2018انتهت بانشاء وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي عام وتحديث مهامها، كلية بالجودة للجان الجديدة هياكل وتطوير

 وتطبيق في استيفاءالتميز  وتهدف الوحدة اليوالتطوير. يرأس هذه الوحدة عضو هيئة تدريس بالكلية ويتم تمثيل جميع األقسام األكاديمية بعضو داخل هيكلها. 

 .علي مستوي الكليةالجودة بمفهومها الشامل تطبيق معايير فيالدولي والمحلي وتدريب وتأهيل المنسوبين للوصول ألعلي كفاءة متطلبات االعتماد االكاديمي 

 الرؤية :

 .م2030رؤية المملكة التميز المؤسسي والبرامجي في تطبيق نظم وآليات الجودة واالعتماد األكاديمي وفق 

 الرسالة:

 معايير االعتماد األكاديمي ب للجودة  علي مستوي جميع البرامج األكاديمية المقدمة بالكلية للتحققومتطور  تطبيق نظام فعال 

 محليا ودوليا.

     القيم :

 .  االتقان 

 .الشفافية 

   .العمل بروح الفريق 

 المسؤولية التضامنية 

 : األهداف 

 .بين منسوبي الكلية  ثقافة الجودة وإجراءاتها وآليات تحقيقها تعزيز  .1



 

 2    2018-12- 8                                               وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي                                                                                               

 

 .تحسين مخرجات التعلم لدى الطالب .2

 .من خالل تطبيق معاييراالعتماد الوطني والدولي  األكاديميةالعمل على ضمان جودة البرامج  .3

 .الوطني وكذلك الدولي تهيئة البرامج األكاديمية لالعتماد .4

 :المهام
 من خالل  خطة للتدريب علي متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي لمنسوبي الكلية   نشر ثقافة الجودة في الكلية .1

   القائمة علي تطبيق معايير الجودة.واللجان  وضع السياسات وخطط العمل لجميع فرق العمل  .2

 ة.التي تقترحها الوحدالمهام الفرعية اقتراح تشكيل فرق العمل في  .3

 علي مستوي البرامج  (NCAAAمتابعة استيفاء متطلبات االعتماد الوطني )  .4

 ( والسعي للحصول علي اعتمادات جديدة.COEمتابعة األعمال المؤهلة لتجديد االعتماد الدولي )  .5

  التطوير والجودة النوعية بالجامعة.والرفع بها لعمادة  تطبيق جهود ونتائج توثيق  .6

 .ومتابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للكليةالتنسيق مع وحدة التخطيط بالكلية لوضع  .7

 المشاركة في اعداد التقرير السنوي للكلية.   .8

 .ماهو جديد على بمهام الوحدة للتطوير الذاتي  و االطالع العمل ذات العالقة  وورش التدريبية حضور البرامج .9

 .لقيام بالمهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق بالجودة وتطبيقهاا .10

 

 هيكل الوحدة
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