المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية

الخطة التنفيذية
لوحدة التطوير والجودة للعام 1440/39هـ
تم إعدادها فى النموذج الموحد لخطة دعم الجودة الخاصة بعمادة التطوير والجودة

تشتمل على:
احملور األول :خطة دعم اجلودة لعمادة الكلية
احملور الثاني :خطة دعم اجلودة لوحدة التطوير واجلودة
احملور الثالث :خطة دعم اجلودة للربامج

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.
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أولًا :خطة دعم اجلودة لعمادة الكلية
المخرجات  /الممارسات

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )
1

 -1تقريرررر عررري فاعليرررة نيرررام التفررروي
بالتفوي للعام  1439/ 1438هـ .

مسؤولية التنفيذ

2

3

4

5

6

7

8

9

مسؤولية
المتابعة

10

وتهرررم القررررارات التررر ترررم اسرررتخدامها

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

 -2تقريرر عري المقترحررات والمبرادرات التر تقردم بهرا منسرروب التليرة و تبنتهررا
التلية للعام  1439/1438هـ .

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

 -3تطبيق نيام تقييم تداء تعضاء هيئرة التردريس وفرق النيرام الموحرد والمعتمرد
مي وتالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلم .
 -4إفادة مي سعادة عميد التلية بتطبيق نيرام تقيريم تداء تعضراء هيئرة التردريس
وتقديم التغذية الراجعة والنصح ألعضراء هيئرة التردريس التر ترنخف تقرديرات
تدائهرررم عررري المرررلموف وفقرررا لنيرررام تقيررريم تداء تعضررراء هيئرررة التررردريس للعرررام
 1439/1438هـ .
 -5تشتيف مجلس التلية للعام  1439/1438هـ

وحدة قياس
األداء
وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

-6بياي بعدد حراتت التلديرأل ألعضراء وعضروات هيئرة التردريس مري السرعودييي
وغيرررر السرررعودييي موضرررحا برررق الجرررزاء( توقيررري عقوبرررة  /فصرررف نهرررائ ) للعرررام
 1439/1438هـ .
 -7تقرير عي حفف التتريم السنوي لمنسوب التلية لتقدير انجازاتهم موضحا بق
عدد المترميي وتسباأل التتريم للعام  1439/ 1438هـ .
 -8التقريررر السرررنوي للتليررة  1438/1439هرررـ موضررحا فيرررق انجررازات التليرررة
والقصررور والمبررادرات الت ر تعتررزم التليررة القيررام بهررا لتاف ر القصررور ف ر العررام
الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

لجنة التخطيط
والمتابعة
لجنة التخطيط
والمتابعة
لجنة التخطيط
والمتابعة
لجنة التخطيط
والمتابعة

وحدة الجودة

وحدة الجودة
وحدة الجودة

وحدة الجودة
وحدة الجودة
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المقبف .
-9تشتيف اللجنة اتستشارية بالتلية ومحاضر اجتماعاتها (التر تتضرمي تقرديم
المشورة حوف محتوي البرامج وجودتها) للعام  1439 /1438هـ
 -10تشررتيف لجنررة التلديررأل والتيلمررات داخررف التليررة وبهررا اختصاصررات اللجنررة
وعاقتها باللجنة الرئيسة بالجامعة للعام  1439/1438هـ
 -11خطة األنشطة الطابية بالتلية  1438/1438هـ .

لجنة التخطيط
والمتابعة
لجنة التخطيط
والمتابعة
لجنة األنشطة
الطابية
لجنة األنشطة
الطابية
وحدة الخريجيي

وحدة الجودة

 -14تقريررر مرري متتررأل الخررريجيي بالتليررة موضررحتا بررق الرردورات التدريبيررة الت ر
عقدت للخريجيي بغر اإلرشاد الوييف والمهن للعام  1439/1438هـ .

وحدة الخريجيي

وحدة الجودة

-12تقريرررر عررري تنفيرررذ خطرررة األنشرررطة الطابيرررة بشرررطري الطلبرررة للعرررام 1438
 1439/هـ .
 -13خطة متتأل الخريجيي بالتلية

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.
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ثانيًا :خطة دعم اجلودة لوحدة التطوير واجلودة
المخرجات  /الممارسات

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )
1

 -1تشك ك وح ة كككطو ر واكككة ل ةرمكككة و
ةر

ومطو من ةك

رم م
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ك ك  1439/1438هكككك ةاكككح ر ملوحك ك ر ة كككطو

ك /1438

لجنة اتعتماد
األتاديم

تقل ل عن ر قرت ت ةر ب ررت ر يت تقط به منسةبي ر

و ةتبنوه ر

وك

1439هك
 -2رخلا ر ونفوذ
رنشا ر ج ن ر لووس

ة طو ر واة ل ةرمة و

رم م ي  1439/1438هك ش م مموك

ة طو .

ر وقل ككل ر فص ك ي إلجن ك ترت ة ككطو ر واككة ل ةرمككة و
ر

ك  . 1439/1438ةاق ك نمككة

ك  . 1439/1438ةاق ك نمككة

لجنة اتعتماد
األتاديم

ومط من عم و ر واة ل ةرمة و

تقل ل مؤشلرت رأل رء ة كطو ر واكة ل ةرمكة و مواكمن ق ر ق رنك ر لا وك ر طرخ وك ةاكح
ر نمة

ر

لجنة التخطيط
والمتابعة
لجنة اتعتماد
األتاديم

ومط من عم و ر واة ل ةرمة و

ر وقل ككل ر سككنةإل إلجن ك ترت ة ككطو ر واككة ل ةرمككة و
ر

10
لجنة التخطيط
والمتابعة

واة ل ةرمة و

ومط من عم و ر واة ل ةرمة و

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

مسؤولية
المتابعة

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة
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ثالثًا :خطة دعم اجلودة بالربامج
المعيار األوف  :الرسالة والغايات واألهداف
المخرجات  /الممارسات

مسؤولية التنفيذ

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )
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مسؤولية
المتابعة

10

إعررداد اسررتبياي لقيرراس درجررة وع ر المسررتفيديي ( الطرراأل – هيئررة الترردريس –
واإلدارييي – المستفيديي مي الخارج ) برسالة البرنامج.

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

إعررداد تقريررر عرري مرردس تحقررق رسررالة البرنررامج وتهدافررق عرري العررام الجررامع
1439/1438هـ.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تحديث المطبوعات الخاصة بنشر الرسالة وشرحها والغايات واألهداف

لجنة اتعتماد
األتاديم
وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

مراجعرة مؤشرررات األداء الخاصررة برسرالة البرنررامج وتهررداف البرنرامج فر حالررة
تحديث رسالة البرنامج.
تجهيز ملف المعيار األوف وفقا لممارسات هيئة تقويم التعليم .

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة
وحدة الجودة
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المعيار الثان  :إدارة البرنامج
المخرجات  /الممارسات

مسؤولية التنفيذ

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )
1
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مسؤولية المتابعة

10

تحررديث مؤشرررات األداء للبرنررامج وفررق النمرروذج المحرردث للهيئررة مضررافا إليهررا
جميي مؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج واعتمادها مي مجلس القسم العلم .
إعداد تقرير وعرضق على مجلس القسرم العلمر خران بنترائج رصرد مؤشررات
األداء للبرنامج ومقارنتها المرجعية عي العام الجامع  1438/1437هـ .
تقريررر عرري المخرراطر المتوقعررة ف ر البرنررامج للعررام الجررامع  1439/1438هررـ
وفرق النمروذج المعتمرد مري وتالرة الجامعرة وإرسرالق إلرى سرعادة وتيرف الجامعررة
رئيس اللجنة الدائمة لألزمات والمخاطر بالجامعة .
إعررداد تقريررر عرري المبررادرات الت ر تررم تنفيررذها للتغلررأل علررى المخرراطر المتوقعررة
وإرسررالق إلررى سررعادة وتيررف الجامعررة رئرريس اللجنررة الدائمررة لألزمررات والمخرراطر
بالجامعة بعد اعتماده مي مجلس القسم العلم .

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

وحدة قياس األداء

وحدة الجودة

وحدة قياس األداء

وحدة الجودة

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة
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المعيار الثان  :إدارة البرنامج
المخرجات  /الممارسات

مسؤولية
التنفيذ

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )
1

2

3

4
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إصررردار تتيرررأل عررري نترررائج رصرررد مؤشررررات األداء ومقارنتهرررا المرجعيرررة داخليرررا
وخارجيرررا ( تلترررزم البررررامج المؤهلرررة لاعتمررراد األتررراديم بالمقارنرررة المرجعيرررة
الخارجية) بعد اعتماد نتائجرق مري مجلرس القسرم العلمر لعرام 1438/1437هرـ
والعام 1439/1438هـ .
نتائج استطاعات رتي ألعضاء هيئرة التردريس عري رضراهم عري القيرادة وإدارة
البرنرامج للعرام الجرامع 1439/1438هرـ علرى تي يصرمم اتسرتبياي بنراء علررى
معايير الهيئة ف هذا المعيرار وتقرارير بتحليرف نترائج اتسرتطاض وعرضرها علرى
المجالس المختصة.
عررر نتررائج اسررتطاعات رتي الطرراأل عرري تقيرريمهم ألداء تعضرراء وعضرروات
هيئة التردريس فر المقرررات عري الفصرلييي الدراسرييي للعرام 1439/1438هرـ
وتقارير بتحليف نتائج اتستطاعات وعرضها على المجالس المختصة.
المشرررارتة فررر تنفيرررذ مشرررروعات الخطرررة اتسرررتراتيجية للجامعرررة فررر المرحلرررة
الرابعة.
إعرررداد التقريرررر السرررنوي عررري نيرررام الجرررودة للعرررام الجرررامع 1439/1438هرررـ
وعرضق على مجلس القسم العلم .
تقريررر مرري منسررق الجررودة بالقسررم عرري الوثررائق الدالررة علررى التحسرريي ف ر نيررام
الجررودة وعلررى تطرروير تدوات القيرراس المسررتخدمة ف ر عمليررات التقيرريم والرصررد
للعام 1439/1438هـ .
إعاي الهيتف التنييم للبرنامج للطاأل بالوسائف المختلفة.

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

مسؤولية المتابعة

10
وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

وحدة التخطيط
والمتابعة
لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة
وحدة الجودة

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة
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كلية التربية

إعررداد تقررارير تقيرريم تداء تعضرراء هيئررة الترردريس وتسررليمها ألعضرراء وعضرروات
هيئة التدريس وفق النيام المعتمد مري وتالرة الجامعرة للدراسرات العليرا والبحرث
العلم للعام الجامع 1439/1438هـ.
إعداد تقرير وعرضق علرى مجلرس القسرم العلمر خران بنترائج رصرد مؤشررات
األداء للبرنررامج ومقارنتهررا المرجعيررة الداخليررة (والخارجيررة ف ر حالررة اتسررتعداد
للتقدم لاعتماد مي هيئة تقويم التعليم ) عي العام الجامع 1439/1438هـ.
تجهيز ملف المعيار الثان وفقا لممارسات هيئة تقويم التعليم .

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.
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وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة
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المعيار الثالث  :إدارة ضماي جودة البرنامج

مسؤولية التنفيذ

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )

المخرجات  /الممارسات
1

2

3

4

5

6

7

8
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وحدة الجودة

10

تشررتيف فريررق اتعتمرراد األترراديم للبرنررامج ويراعررى ف ر التشررتيف التمثيررف
المنضبط لتافة المستفيديي مي الداخف والخارج 1439/1438هـ.

لجنة اتعتماد
األتاديم

التقريرررر السرررنوي عررري جرررودة األداء بالبرنرررامج ( يشرررمف تقيررريم المررردخات
والعمليررات والمخرجررات ) عرري العررام الجررامع 1439/1438هررـ .واعتمرراده
مي مجلس القسم العلم .

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة
وحدة الجودة

وحدة الجودة

اتخاذ إجراءات المقارنة المرجعية الخارجية بالتنسيق مي وتالة الجامعة.
إعداد تتيأل يضم تدوات القياس المسرتخدمة فر البرنرامج وتصرنيفها بحيرث
تشمف تدوات القياس المرتزية وتدوات القياس الخاصة بالبرنامج  /التلية

مسؤولية المتابعة

وحدة قياس األداء

وحدة الجودة

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

بيرراي بقائمررة البحرروث العلميررة الت ر قررام تعضرراء هيئررة الت ردريس بالبرنررامج
بإعدادها والت تتعلق بالجودة عي العام الجامع 1439/1438هـ.

لجنة الدراسات
العليا

وحدة الجودة

تتابة تقرير عي تجربة نجاح فر إدارة الجرودة بالبرنرامج وإرسرالها لعمرادة
التطوير والجودة.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تتابررر ة الدراسرررة الذاتيرررة لاعتمررراد البرامجررر للبررررامج (النسرررخة األولرررى)
المرشحة لاعتماد مي هيئة تقويم التعليم بالمفاهمة مي عمادة التطوير.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تجهيز ملف المعيار الثالث وفقا لممارسات هيئة تقويم التعليم .

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

إعداد تقرير عي تفاءة برنامج قياس نواتج التعلم وتولويات التحسيي.

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

المملكة العربية السعودية
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وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية

المعيار الرابي  :التعلم والتعلم
المخرجات  /الممارسات

مسؤولية
التنفيذ

الفترة الزمنية المستهدفة ( بالشهر )
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مسؤولية المتابعة
وحدة الجودة

تقرير قياس نواتج تعلم المقررات ( تحقق مؤشرات نواتج تعلم المقررات ) عي
الفصرررررررف الدراسررررررر األوف  1439/1438هرررررررـ والفصرررررررف الدراسررررررر الثررررررران
1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تقرير قياس نواتج تعلم البرنامج ( تحقق مؤشررات نرواتج تعلرم البرنرامج ) عري
العام الجامع 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

ا لتقريررر السررنوي للبرنررامج عرري العررام الجررامع 1439/1438هررـ .علررى نمرروذج
.2015

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تقارير جميي المقررات عي الفصليي الدراسرييي 1439/1438هرـ علرى نمروذج
.2015

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

لجنة التعليم
والتعلم
لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تقرير الخبرة الميدانية على نموذج .2015
التقرير الشامف عي تقارير المقررات وفق النموذج المعتمد 1439/1438هـ.
تقرير عي الدورات التدريبية الت حضرها تعضاء هيئة التدريس بالبرنامج فر
مجرراف اسررتراتيجيات التررد ريس وطرررق التقررويم وتررف الرردورات المتعلقررة بتحسرريي
جرودة الترردريس مثرف تطرروير مهررارات التردريس واسررتخدام التقنيرات الحديثررة فر
التدريس  .....الخ 1439/1438هـ .

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة
وحدة الجودة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
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 جرردوف اإلرشرراد األترراديم بالبرنررامج ( عرردد الطلبررة تمررام تررف اسررم تررف مرش ردتتاديم ) خاف الفصف الدراس الحال .
 جدوف الساعات المتتبية ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج. تقرير مي رئيس القسم تو منسق البرنامج يفيد بلنق يتم تنفيذ ومتابعة اإلرشاداألتاديم والساعات المتتبية حسأل الجداوف الموضوعة ( مي إرسراف جميري مرا
سبق إلى وتالة الجامعة للشؤوي األتاديمية.

وحدة اترشاد
األتاديم

التقريررر السررنوي عرري تفرراءة نيررام اإلرشرراد األترراديم للبرنررامج عرري الفصررلييي
الدراسييي للعام الجامع 1439/1438هـ.

وحدة اترشاد
األتاديم

وحدة الجودة

تقرير عي ما تم بخصون الطلبة المتعثريي (ما تم تقديمق لهم لتعويضهم) خاف
آخر فصف دراس .

وحدة اترشاد
األتاديم

وحدة الجودة

تقرير عي تقييم الطلبة لخدمات اإلرشاد األتاديم ( عي طريق استبياي يعد لذلك
الغر )

وحدة اترشاد
األتاديم

وحدة الجودة

محاضررر اجتماعررات اللجرراي اتستشررارية (الترر تتضررمي تقررديم المشررورة حرروف
محتوس البرامج وجودتها) عي العام الجامع 1439/1438هـ.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تقرير عي معدتت إتماف الطلبة والطالبات للمقررات وتقردمهم مري مسرتوس إلرى
آخر ومعدتت إتماف الطلبة للبرنامج 1439/1438هـ.

وحدة اترشاد
األتاديم

وحدة الجودة

تقرير عي تقييم الطلبة للمقررات واألداء التدريس 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تقريرررر عررري آليرررات تقيررريم الطلبرررة بالبرنرررامج (تنرررواض اتختبرررارات والتقييمرررات
المستخدمة وتوقيتاتها) 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
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تقريررر عرري مراجعررة األوراق اتختباريررة مرري عضررو نييررر بالبرنررامج تو منسررق
المقرر تو لجنة اتختبارات بالبرنامج.

وحدة قياس
األداء

تقرير عري مراجعرة تصرحيح عينرة عشروائية مري توراق إجابرات الطلبرة وتعمراف
الطلبررة بواسررطة عضررو هيئررة ترردريس مرري برنررامج منرراير ف ر مؤسسررة تعليميررة
تخرس تو على األقف مي عضو هيئة تدريس آخر مي البرنامج تمرحلة تولى عي
العام الجامع 1439/1438هـ.

وحدة قياس
األداء

تقرير عي استخدام مقياس األداء المتدرج  Rubricsف تصرحيح تعمراف الطلبرة
واألسئلة المقالية ومشروعات الطلبة بالبرنامج تتف 1439/1438هـ.

وحدة قياس
األداء

تقريررر عرري تهيئررة الطلبررة الجرردد للدراسررة بالبرنررامج يتضررمي مررا تررم بخصررون
تهيئرررتهم للغرررة التررردريس بالبرنرررامج (إذا تانرررت اللغرررة المسرررتخدمة هررر اللغرررة
اتنجليزية) 1439/1438هـ.
تقرير عي األنشطة العلمية الت شارك بها تعضاء هيئة التدريس بالبرنرامج فر
مجاف تخصصاتهم (المؤتمرات العلمية – النردوات داخرف وخرارج الجامعرة ) عري
1439/1438هـ.

ت ينطبق

وحدة الجودة
وحدة الجودة

وحدة الجودة
وحدة الجودة

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تقرير متابعة خطة تحسيي البرنامج 1439/1438هـ

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

التقرير الفصل عي فاعلية مواقي التدريأل الميدان وعرضق على مجلس القسم
العلم 1439/1438هـ.

لجنة التدريأل
الميدان

وحدة الجودة

بياي بالمقررات الدراسية الت تم تطروير توصريفها بنراء علرى تقرارير المقرررات
وبحوث هيئة التدريس.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

إعداد تقرير تقييم تعضاء هيئة التدريس وفق النيام الموحد عي العرام الجرامع
1439/1438هـ.

وحدة قياس
األداء

وحدة الجودة

التقرير السنوي للبرنامج.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
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لجنة التعليم
والتعلم

تجهيز ملف وثائق المعيار الرابي.

تقريررر مرري متتررأل الخررريجيي بالتليررة موضررحا بررق الرردورات التدريبيررة الت ر
عقدت للخريجيي مي البرنامج بغر اإلرشاد الوييف والمهن .

وحدة
الخريجيي

وحدة الجودة

تطوير الموقي اتلتترون لمتتأل الخريجيي على موقي الجامعة.

وحدة
الخريجيي

وحدة الجودة

تقريرررر عررري المقرررررات اتثرائيرررة للبررررامج المشرررترتة بررريي مقرررر الجامعرررة
والمقرات الفرعية ف حبونا ويدمق وشروره.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

طباعة ونشر القواعد األخاقيرة المعلنرة داخرف التليرة التر تحترم اسرتخدام
الطلبة للحواسيأل الشخصية والهواتف الذتية.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تجهيررز ملررف وثررائق المعيررار الخررامس بنرراء علررى ممارسررات هيئررة تقررويم
التعليم.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

بيررراي بالتترررأل والمراجررري الخاصرررة بالبرنرررامج والمتررروفرة بالمتتبرررة للعرررام
الجامع 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

تقييم خدمات المتتبات الورقية بالقسرم النسرائ فر ضروء تفايتهرا مري مرا
هو موجود بالقسم الرجال .

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

مناقشة إحصائية عمادة شرؤوي المتتبرات والخاصرة بترردد طلبرة البرنرامج
على المتتبة الورقية عي الفصليي الدراسييي 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

التقريرررر السرررنوي مررري البرنرررامج عررري احتياجاترررق مررري التترررأل والمراجررري
والدوريات لتلبية متطلبات المقررات الدراسية والبحث العلم والت يقروم
بتزويد عمادة شؤوي المتتبات بها 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

وحدة الجودة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
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تجهيررز ملررف وثررائق المعيررار السررادس بنرراء علررى ممارسررات هيئررة تقررويم
التعليم.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

المقارنة المرجعية للمرافق والتجهيزات والمعامف بالبرنامج إذا لم تتي قرد
تمت ف العام الماض .

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

الخطررة الخمسررية للبرنررامج والخاصررة باحتياجررات البرنررامج مرري المعامررف
والتجهيزات (إذا لم يتي تم اتنتهاء منها العام الماض ).

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

التقريررر السررنوي للبرنررامج عرري احتياجررات القسررم والررذي تررم عرضررق ف ر
مجلس القسم وتم رفعق إلى عميد التلية للعام 1439/1438هـ.

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

قياس تفاءة المعامرف والتجهيرزات بواسرطة آراء هيئرة التردريس والطراأل
1439/1438هـ .

لجنة التعليم
والتعلم

وحدة الجودة

إعرداد تقريررر مرري إدارة البرنررامج مري خرراف آراء تعضرراء وعضرروات هيئررة
الترردريس عرري تفايررة وتفرراءة إجررراءات األمرري والسررامة بمرافررق ومعامررف
البرنامج 1439/1438هـ على تي تشمف شطري الطاأل.

لجنة التعليم
والتعلم

تجهيز ملف وثائق المعيار السابي بناء على ممارسات هيئة تقويم التعليم.

لجنة التعليم
والتعلم

التقريررر السررنوي مرري رئرريس القسررم إلررى عميررد التليررة باتحتياجررات مرري
المعامررررف والتجهيررررزات والمرررروارد البشرررررية (شرررراملة القسررررميي الرجررررال
والنسائ ) إلعداد الميزانية السنوية للتلية على تي يتوي التقرير مردعوما
بعمليرررررات الصررررريانة واتسرررررتبداف واإلضرررررافة والتحسررررريي وذلرررررك للعرررررام
1440/1439هـ .

لجنة التعليم
والتعلم

ف حالة رغبرة البرنرامج فر تطروير البرنرامج او افتتراح مسرار بالبرنرامج
يتم تقديم دراسة متتاملة عي اتحتياجرات البشررية والمعامرف والتجهيرزات
الازمة.

لجنة التعليم
والتعلم

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

وحدة الجودة

وحدة الجودة
وحدة الجودة

وحدة الجودة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
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تجهيز ملف وثائق المعيار الثامي وفقا لممارسات هيئة تقويم التعليم.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تحديث السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس باللغتيي العربيرة واتنجليزيرة
ورفعها على الموقي اتلتترون للجامعة.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تحديث بياي إعداد وتسماء تعضاء وعضوات هيئة التردريس ذوي الخبررة
المهنية ف مجاف تخصصهم لاستفادة بهم ف تقديم إرشاد وييف .

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

رفرري تقريررر مرري البرنررامج لوحرردة التطرروير والجررودة عرري برنررامج التهيئررة
السنوي ألعضاء هيئة التدريس الجدد على مستوس البرنامج.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

تجهيز ملف وثائق المعيار التاسي وفقا لممارسات هيئة تقويم التعليم.

لجنة اتعتماد
األتاديم

وحدة الجودة

 -1عدد ونسبة تعضاء هيئة التدريس المشارتيي ف إلقاء تبحراث  /اتسرتماض /
لجررراي التحتررريم برررالمؤتمرات العلميرررة ترررف علرررى حرررده علرررى المسرررتوس المحلررر
والمسررتوس اإلقليمرر والمسررتوس العررالم تررف علررى حررده بالنسرربة للعرردد التلرر
ألعضاء هيئرة التردريس بترف برنرامج مري بررامج التليرة للعرام 1439/1438هرـ
وفق النموذج المعتمد مي عمادة التطوير والجودة.

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

 -2عدد ونسبة تعضاء هيئة التردريس علرى رتس العمرف الحاصرليي علرى درجرة
الماجسررتير مرري تررف مرري الجامعررات السررعودية الحتوميررة الجامعررات السررعودية
الخاصرة الجامعررات اإلقليميرة (حرردد) الجامعرات األوربيررة ( حردد) الجامعررات
األمريتية الجامعات األسيوية ( حدد) الجامعرات اتسرترالية تو تي جامعرات
تخرررس (حرردد) تررف علررى حررده للعررام الحررال 1439/1438هررـ وفررق النمرروذج
المعتمد مي عمادة التطوير والجودة.

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

 -3عدد ونسبة تعضاء هيئة التردريس علرى رتس العمرف الحاصرليي علرى درجرة
الرردتتوراه مرري تررف مرري الجامعررات السررعودية الحتوميررة الجامعررات السررعودية
الخاصرة الجامعررات اإلقليميرة (حرردد) الجامعرات األوربيررة ( حردد) الجامعررات
ا ألمريتية الجامعات األسيوية ( حدد) الجامعرات اتسرترالية تو تي جامعرات
تخرررس (حرردد) تررف علررى حررده للعررام الحررال 1438/1437هررـ وفررق النمرروذج

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
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المعتمد مي عمادة التطوير والجودة.

 -4عدد ونسبة المعيديي المبتعثريي للحصروف علرى درجرة الماجسرتير تو درجتر
الماجسرررتير والررردتتوراه (إذا تانرررت تنطبرررق) مررري ترررف مررري الجامعرررات السرررعودية
الحتومية الجامعات السعودية الخاصة الجامعات اإلقليمية (حدد) الجامعات
األوربية ( حدد) الجامعات األمريتية الجامعات األسيوية ( حدد) الجامعرات
اتسررت رالية تو تي جامعررات تخرررس (حرردد) تررف علررى حررده بالنسرربة لعرردد التل ر
المعيررديي للعررام الحررال 1439/1438هررـ وفررق النمرروذج المعتمررد مرري عمررادة
التطوير والجودة.

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

 -5عدد ونسبة المحاضريي المبتعثيي للحصوف على درجة الدتتوراه مي تف مي
الجامعرررات السرررعودية الحتوميرررة الجامعرررات السرررعودية الخاصرررة الجامعرررات
اإلقليمية (حدد) الجامعات األوربية ( حردد) الجامعرات األمريتيرة الجامعرات
اآلسيوية ( حدد) الجامعات اتسترالية تو تي جامعات تخرس (حدد) ترف علرى
حررده بالنسرربة لعرردد التل ر للمحاضررريي للعررام الحررال 1439/1438هررـ وفررق
النموذج المعتمد مي عمادة التطوير والجودة.

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

 -6عرردد ونسرربة المبتعثرريي للحصرروف علررى درجررة الزمالررة  Fellowshipمرري
الجامعات  /التليات  /الجهات السرعودية اإلقليميرة (حردد) األوربيرة ( حردد)
األمريتيررة اآلسرريوية ( حرردد) اتسررترالية تو تخرررس (حرردد) تررف علررى حررده
بالنسبة لعدد التل (المعيديي المحاضريي) للعرام الحرال 1439/1438هرـ
وفق النموذج المعتمد مي عمادة التطوير والجودة.

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

 -7عدد ونسربة تعضراء هيئرة التردريس الحاصرليي علرى مرنح مرا بعرد الردتتوراه
 Post-Doctorate Grantsمرري الجامعررات /التليررات  /الجهررات السررعودية
اإلقليمية (حدد) األوربية ( حدد) ا األمريتية األسيوية ( حدد) اتسترالية
تو تخررررس (حررردد) بالنسررربة للعررردد التلررر ألعضررراء هيئرررة التررردريس للعرررام
1439/1438هـ وفق النموذج المعتمد مي عمادة التطوير والجودة.

لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة نجران
كلية التربية
 -8عررردد طررراأل الدراسرررات العليرررا المسرررجليي للدراسرررات العليرررا بالتليرررة (دبلررروم
الدراسات العليا  /الماجستير تف علرى حردة) فر بررامج الدراسرات العليرا بالتليرة
(إذا ترراي ينطبررق) للعررام 1439/1438هررـ وفررق النمرروذج المعتمررد مرري عمررادة
التطوير والجودة.
-9الخطة السنوية للبحث العلم للعام الجامع 1439/1438هـ
 -10التقريررررررر السررررررنوي عرررررري متابعررررررة الخطررررررة السررررررنوية للبحررررررث العلمرررررر
1439/1438هـ.
 -11تجهيز وثائق المعيار العاشر وفق ممارسات هيئة تقويم التعليم.

الخطة السنوية للمشارتة المجتمعية للعام الجامع 1439/1438هـ.
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لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم
لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم
لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم
لجنة الدراسات
العليا والبحث
العلم
لجنة خدمة
المجتمي

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

وحدة الجودة

عرردد ونسرربة تعضرراء هيئررة الترردريس المشررارتيي فر الخرردمات المجتمعيررة
قوافف طبية  /استشارات  /ندوات ...الخ لتف نوض مي تنواض المشرارتة ترف
على حدة بالنسربة للعردد التلر ألعضراء هيئرة التردريس بالبرنرامج للعرام
الجامع 1439/1438هـ .وفق النموذج المعتمد مي عمادة والجودة.

لجنة خدمة
المجتمي

التقرير السنوي عي خطة المشارتة المجتمعية 1439/1438هـ.

لجنة خدمة
المجتمي

وحدة الجودة

قرار تشتيف المجلس اتستشراري للتليرة وتوضريح مشرارتة احرد األطرراف
المستفيدة بالبرنامج ف التشتيف 1439/1438هـ.

لجنة خدمة
المجتمي

وحدة الجودة

تجهيررز ملررف وثررائق المعيررار الحررادي عشررر وفقررا لممارسررات هيئررة تقررويم
التعليم.

لجنة خدمة
المجتمي

وحدة الجودة

الرؤية :ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
الرس الة :تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضوء المبادئ اإلسالمية.

وحدة الجودة

