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الهيكل التنظيمي للتطوير والجودة بالكلية
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الوحدات 

التدريب وخدمة 
المجتمع اإلحصاء والتوثيق الدراسات العليا التعليم اإللكتروني

واالبتعاث
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نائبة مساعدة العميدة للتطوير والجودة
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 الرؤيـــــــــــــــة

  تطبيق أنظمة الجودة في الكلية مع التطوير المستمر  للحصول على االعتماد األكاديمي

 

 الرســــــــــــــالة

متابعة عمليات تحسين الجودة على المستوى المؤسسي والبرامجي مع التقويم المستمر لألداء بما يحقق جودة 

  بمتطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع , مع الحصول على االعتماد األكاديميالمخرجات التي تفي 

 

  األهداف:

الحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي وكذلك أحد  - 1

  الهيئات العالمية

  متابعة عمليات تحسين الجودة مع التقويم المستمر لألداء - 2

  رعاية الطالبات وتطوير قدراتهن - 3

  هيئة تدريس متميزين أعضاءالحصول على  - 4

  .بيئة تعليمية داعمةتوفير  - 5
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 للجودةاللجان التابعة 

  :لجنة الجودة - 1

 :قسمين إلىوتنقسم 

 الوحدة المهام المنوطة بها
 سم السياسات العامة لضمان الجودة في الكلية، واإلشراف على تنفيذها.ر 
 .نشر ثقافة الجودة داخل الكلية وخارجها  
  دعم ومساندة الجهود المبذولة لتطبيق الجودة في الكلية، والتعاون مع الجهات

  الخارجية ذات العالقة.
 .إقرار التقرير السنوي بالكلية  
 .متابعة نتائج تقويم األداء في الكلية  
 مي ببرامج الكلية.متابعة عمليات تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكادي  
  للكلية.  متابعة إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية  
  تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام

األكاديمية بالكلية، والتنسيق مع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية في 
  تنفيذها.

 يس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج حث وتشجيع أعضاء هيئة التدر
، وكذلك بالجامعة التدريبية وورش العمل التي تقدمها لهم عمادة التطوير والجودة 

 الخارجية مثل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.الجهات 

جلنة اجلودة على  - أ

 مستوى الكلية

  التقرير السنوي للبرنامج.و الذاتيةكتابة تقرير الدراسة المشاركة في  
  التأكد من إعداد توصيفات البرامج والمقررات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم

  واالعتماد األكاديمي.
 .التأكد من إعداد تقارير المقررات واستيفائها  
 .إعداد المقارنات المرجعية للمؤشرات  
 أسفرت عنه من نتائج. رفع التوصيات إلى مجلس القسم في ضوء التقارير وما  
 .التأكد من تنفيذ التوصيات  
 .وضع وتنفيذ خطط التحسين والتطوير 
 بالممارسات الجيدة لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم  أعضاء البرنامجعريف ت

 واالعتماد.
 .توفير األدلة والوثائق الخاصة بالمعايير  
 لممارسات المتضمنة.إعداد الملفات للمعايير وتوثيقها وتصنيفها وترتيبها وفق ا  
 .استخدام أدوات التحقق والقياس بالمعايير  

جلنة اجلودة  - ب

داخل الربامج 

  األكادميية

 

  

  لجنة التطوير: - 2

تنمية المهارات اإلدارية واألكاديمية لدى الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من خالل عمل ورش تدريبية  - 
  تطويرية.

  األكاديمية ومدى توافقها في تحقيق معايير االعتماد األكاديمي.متابعة خطط التحسين للبرامج  - 

  متابعة ما يستجد من معايير االعتماد األكاديمي. - 

  تطويرها. االستراتيجية بالكلية والعمل على المشاركة في تنفيذ الخطة - 

  .متابعة عمليات  التطوير على موقع الكلية - 
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 :للجودةالوحدات التابعة 

 الوحدة المهام المنوطة بها
  الدراسات العليا:

اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد؛  -1
  للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة.

  المرتبطة بالدراسات العليا.وضع اآلليات اإلجراءات التنظيمية لجميع األمور  -2
  تمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراستهم العليا محلياً. -3
 ونالموفدوكذلك  تنظيم ومتابعة شؤون المبتعثين من قبل الجامعة للدراسات العليا بخارج المملكة وداخلها، -4

  للتدريب بالخارج.
والمهنية المتخصصة على مستوى مرموق من المنافسة العلمية و اإلبداعية و إعداد الكفاءات العلمية  -5

  ومحاولة استغالل اإلمكانات الذاتية وتنمية الموارد الطبيعية للبالد. المهارية
  اإلسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية؛ لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا. -6
  ة والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.العناية بالدراسات اإلسالمي -7
ربط الدراسات العليا بالحاجات الضرورية لخطة التنمية القصيرة والطويلة والعمل على تحقيق أهدافها  -8

  وفق حاجات المجتمع والبيئة التي نعيش فيها.
ية في العلوم اإلنسانية ترسيخ قاعدة البحث العلمي الرصين المبني على محاولة حل اإلشكاالت العلم -9

والتطبيقية البحتة وذلك بتوجيه الطالب نحو اختيار البحوث المفيدة التي تسهم في حل مشاكل المجتمع 
  واالهتمام بالقضايا الصعبة المحلية والعربية والعالمية.

واالقتصادية لوضع االهتمام بالدراسات الميدانية والتجريبية لمواجهة المشاكل التعليمية واالجتماعية  - 10
الحلول المناسبة لتلك المشكالت والتوصل إلى نتائج علمية تساعد توصياتها على تذليل الصعوبات والمعوقات 

  والعمل على إزالتها.
تنشيط حركة التأليف والتحقيق والترجمة والمراجع العلمية والكتب الجامعية، والنشر في المجالت  - 11

  محكمةالعلمية المحلية والعالمية ال
الطالب والطالبات تنوعاً في الخبرات ونقل المعارف والعلوم من دول متقدمة ومشهود لها  إكساب - 12

مهارات وتقنيات جديده من خالل جامعات  أبنائهابالتفوق وهو هدف سام تحرص عليه كل الدول إلكساب 
عريقة مختاره بعنايه .ولذا حرصت جامعه سطام بن عبدالعزيز على استقطاب المتفوقين من الخرجين 

والخريجات وهيأت لهم الفرص إلكمال دراساتهم العليا داخل وخارج المملكة في مختلف التخصصات العلمية 
بالجامعة بعد تخرجهم .ليسهموا باألبحاث الهادفة لتطوير الجامعة بغيه االستفادة منهم كأعضاء هيئة تدريس 

العلمية وما تقدمه لمجتمعها  أبحاثهابصفه خاصه والوطن بشكل عام ، حيث تقاس قوة الجامعات بكثرة وجودة 
.  

  البحث العلمي:

 االرتقاء بالبحث العلمي بالكلية و تعزيز ثقافة و ممارسة البحث العلمي. -1

البحث العلمي و تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم من المحاضرين و دعم  -2
 المعيدين

 توفير بنك معلومات عن كل ما يتعلق بالبحث العلمي. -3
حصر اإلنجازات العلمية و البحثية ألعضاء هيئة التدريس و كذلك حصر الجوائز الحاصل عليها أعضاء  -4

 هيئة التدريس
 البحوث و خطتها ووضع آليات تنفيذها في الكلية. ستراتيجيةاتطور  -5
 تنفيذ ما يحال إليها من موضوعات ذات اختصاص بالبحث العلمي. -6
 إقامة ورش عمل لها دور في تطوير القدرات البحثية لدى منسوبات الكلية. -7
  ة فيها بأبحاثهن.تشجيع الباحثات من منسوبات الكلية لحضور المؤتمرات و الندوات و المشارك -8
  
 

الدراسات  وحدة

البحث  العليا و

 العلمي
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 الوحدة المهام المنوطة بها
 تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات العلمية والدورات التدريبية - 1
 التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومساندتها في تنظيم برامجها وأنشطتها المجتمعية - 2
األنشطة والمبادرات داخل المجتمع المحلي وتبني األفكار والمقترحات التي تشجيع كافة  - 3

 .تسهم في خدمة المجتمع
 .إعداد البحوث العلمية المتخصصة في القضايا المجتمعية - 4

  .إعداد البرامج التدريبية التي تستهدف القطاعات المجتمعية المختلفة
 

التطوير وخدمة 

 اتمع

  . أعمال الكليةجدولة كافة أنشطة  - 1
  عن أنشطة الكلية. إحصائيةإصدار تقارير  - 2
  .السنوي لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بنى تميم اإلحصائيإصدار الكتيب  - 3
  . في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالكلية األكاديميمشاركة وحدة الجودة واالعتماد  - 4
  . قييم فعاليات األنشطة العلمية التي تنفذها الكليةعمل التحليل اإلحصائي الستمارات ت - 5

المساهمة في تقديم استشارات علمية إلعداد مقاييس وأدوات جمع البيانات للبحوث والدراسات 
  .الجامعية

  والتوثيق اإلحصاء

 ومتابعتها بالكلية اإللكتروني التعلم نشر في للمساهمة والمحاضرات الندوات يعقد.  
 هيئة ألعضاء اإللكتروني التعلم مجال في المساندة والخدمات الفني الدعم تقديم 

  .الكلية في التدريس
 عمادة لمخاطبة الكلية لعميدة بها والرفع التعليم تقنيات من الكلية احتياجات يحصر 

  .لتوفيرها بعد عن والتعلم المعلومات تقنية
 بالكلية الذكية الدراسية الفصول جاهزية يتابع.  
 التعليم بمشاريع يتعلق فيما بعد عن والتعلم اإللكتروني التعليم عمادة مع التنسيق 

  .الكلية في اإللكتروني
 الصلة ذات والبرامج اإللكتروني التعليم مجال في التدريبية البرامج إقامة.  
 الكلية مجتمع في اإللكتروني التعليم لواقع المستمر التقويم.  
 على الكلية في التدريس هيئة أعضاء لتدريب والمتابعة التنسيق بمهام القيام 

  .اإللكتروني التعليم تطبيقات

  التعليم اإللكرتوني

 


