
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع -جامعة هجران

 برهامج ألاهظمة

 
 في خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة البرهامج :  .إلاسالمية جعليم ألاهظمة، وفق الشريعة فيوالحميز الريادة رؤية البرهامج : 

ً
 ومهنيا

ً
 ،ألاهظمة مجال علميا

 
ً
 ، وفقاملجحمعفي ثلبية اححياجات إسهاما

ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 

  األنظمة  برنامج املستمر آلية التحسني خطة    

 الشخص املسؤول اإلجراءات املتبعة النشاط املطلوب م

قٌاس درجة وعً المستفٌدٌن  1

 برسالة البرنامج

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام -

 هٌئة أعضاء معرفة مدى متوسط -

 البكالورٌوس مرحلة وطالب التدرٌس

 . بالرسالة

 واألهداف الرسالةمسؤول معٌار 

 

 السٌاسات لدلٌل المستفٌدٌن تقٌٌم 2

 التنظٌمً الهٌكل متضمنا

 الوظٌفٌة واالختصاصات

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام -

 السٌاسات دلٌل كفاٌة درجة متوسط -

 السنة وطالب التدرٌس هٌئةألعضاء 

 النهائٌة

 مسؤول معٌار

 وضمان جودته  إدارة البرنامج 

 ألعضاء الوظٌفً الرضا نسبة 3

 التدرٌس هٌئة

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام -

 الوظٌفً الرضا درجة متوسط -

 . التدرٌس هٌئة ألعضاء

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

النظر فً التغذٌة الراجعة من رصد  - تحدٌث مؤشرات األداء بالبرنامج 4

 مؤشرات األداء للبرنامج عن العام 

 السابق وتحدٌثها بناء على ذلك .

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

إعداد كتٌب عن نتائج رصد  5

 مؤشرات األداء

 رصد مؤشرات األداء للبرنامج -

 إصدار كتٌب عن نتائج رصد  -

 مؤشرات األداء

 معٌارمسؤول 

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

رضا أعضاء هٌئة التدرٌس عن  6

 القٌادة وإدارة البرنامج.

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام -

 التدرٌس هٌئة أعضاء رضا درجة متوسط -

 .البرنامج وإدارة القٌادة عن

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

 أعضاء أداء عن الطالب رضا 7

 حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة

 بالبرنامج

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام -

 عن الطالب رضا درجة متوسط -

 فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء أداء

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 
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 البرنامجب حكمهم

 نظام عن السنوي التقرٌرإعداد  - التقرٌر السنوي عن نظام الجودة. 8

 .الجودة

 على مجلس القسم العلمًعرضه  -

 منسق الجودة بالبرنامج

تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس  9

 بالبرنامج

توزٌع النظام الموحد لتقٌٌم أعضاء  -

 هٌئة التدرٌس على األعضاء.

 أعضاء أداء تقٌٌمإعداد تقرٌر عن  -

 وفق النموذج المعتمد  التدرٌس هٌئة

 رئٌس البرنامج -

 للجودة العام التقٌٌم درجة 11

 التعلم وخبرات

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام -

 للجودة العام التقٌٌم درجة متوسط -

 .النهائٌة السنة لطالب

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

 تشكٌل لجنة لذلك وتفعٌلها بإجراء - التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج 11

 مقاٌٌس التقوٌم الذاتً 

 الذاتً.لجنة التقوٌم  -

المسؤولون عن المعاٌٌر  -

 األكادٌمٌة

عمل دورة تدرٌبٌة فً الدراسة - إجراء الدراسة الذاتٌة للبرنامج 12

 الذاتٌة

تشكٌل لجنة بالبرنامج إجراء إعداد  -

 الذاتٌة .

  وحدة التطوٌر والجودة -

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

  منسق الجودة  - المقارنة الداخلٌة بالبرنامج  إجراء - المقارنة الداخلٌة بالبرنامج 13

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

المقارنة الخارجٌة اتخاذ إجراءات  - المقارنة والخارجٌة بالبرنامج 14

بالتنسٌق مع وكالة الجامعة للتطوٌر 

 والجودة.

 .إدارة البرنامج -

 منسق الجودة. -

 للتطوٌر الجامعة وكالة -

  .والجودة

 تشكٌل لجنة للمراجعة - مراجعة توصٌف البرنامج 15

 القٌام بالمراجعة -

 لجنة المراجعة بالبرنامج
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مراجعة توصٌف المقررات  16

 الدراسٌة

توزٌع النماذج الجدٌدة على أعضاء  -

 هٌئة التدرٌس

 تعبئة النماذج من قبل االعضاء -

 مراجعة النماذج من قبل اللجنة -

 أعضاء هٌئة التدرٌس  -

 بالبرنامج

 لجنة المراجعة بالبرنامج -

مراجعة وتحدٌث محتوٌات  - 17

المقررات بالبرنامج بصفة دورٌة 

لضمان عدم تكرار المواضٌع 

التً سبق تدرٌسها فً مقرر آخر 

 لنفس البرنامج.

 تفعٌل لجنة الخطط والمناهج  -

بالبرنامج لمراجعة وتحدٌث محتوٌات 

 المقررات بالبرنامج بصفة دورٌة . 

 لجنة الخطط والمناهج بالبرنامج

 كتابة تقرٌر فصلً للبرنامج عن  التقرٌر السنوي للبرنامج 18

 الفصل الدراسً األول والفصل 

 الدراسً الثانً على النموذج الموحد

لجنة إعداد التقرٌر السنوي 

 بالبرنامج

تعبئة النماذج من قبل األعضاء  - الدراسٌة تقارٌر المقرراتكتابة  19

 بالبرنامج

 أعضاء هٌئة التدرٌس 

 والهٌئة المعاونة بالبرنامج

 لجنة المراجعة بالبرنامج  مراجعة النماذج من قبل اللجنة - مراجعة تقارٌر المقررات 21

 الفصلكتابة التقرٌر الشامل عن  التقرٌر الشامل للمقررات 21

 الدراسً األول والفصل  

 الدراسً الثانً على النموذج الموحد

 منسق التطوٌر والجودة بالبرنامج

الحصول على تقارٌر المقررات  22

التً تدرس من خارج الكلٌة مثال 

ذلك )كلٌة الشرٌعة وأصول الدٌن، 

كلٌة العلوم واآلداب، كلٌة التربٌة 

) 

مخاطبة الكلٌات التً تقوم بتدرٌس  -

هذه المقررات من قبل منسق البرنامج 

وإدارة الكلٌة وحثهم على أهمٌة 

 وضرورة تسلٌم التقارٌر فً موعدها

 منسق البرنامج  -

 وإدارة الكلٌة

اطالع أساتذة المقررات على  23

خذ ما ألالتقارٌر السابقة تمهٌدا 

تحسٌن أو  خطط  من بها جاء 

 توصٌات لتطوٌر المقررات.

هٌئة التدرٌس التزام أعضاء  -

بالمراجعة الدورٌة لتقارٌر المقررات 

السابقة عند كتابة تقارٌر المقررات 

 .ةالالحق

 منسق البرنامج -

 أعضاء هٌئة التدرٌس -

 بالبرنامج. 
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التعلم للمقررات  نواتج قٌاس 24

 الدراسٌة 

اس نواتج تعلم قٌ إجراء عملٌة -

المقررات الدراسٌة من جمٌع أعضاء 

 .لجمٌع المقرراتالبرنامج 

 أعضاء هٌئة التدرٌس بالبرنامج -

 تعلم نواتج قٌاس إجراء عملٌة - تعلم البرنامج نواتج قٌاس 25

 . البرنامج

 

  .البرنامج الجودة منسق -

 مسؤول معٌار التعلم والتعلٌم -

تفعٌل اإلرشاد األكادٌمً  26

 بالبرنامج بصفة دورٌة

 عمل جدول بتوزٌع الطالب على  -

 هٌئة التدرٌس بالبرنامجأعضاء 

 عمل تقرٌر سنوي عن اإلرشاد  -

 األكادٌمً بالبرنامج

 المرشد األكادٌمً بالبرنامج -

 األكادٌمً لإلرشاد الطالب تقٌٌم 27

 والمهنً

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام  -

 اإلرشاد مناسبة معدل متوسط -

 السنة لطالب ٌقدم والمهنً األكادٌمً

 النهائٌة

عن معٌار التعلم  المسؤول -

 والتعلٌم

النظر فً معدالت الطلبة وتقدمهم  28

 فً البرنامج

 حصر معدالت الطلبة -

 مقارنة معدالت الطلبة بٌن مستوى -

 وآخر 

 تتبع الدفعة. -

 مسؤول معٌار التعلم والتعلٌم -

رضا الخرٌجٌن وأرباب العمل  29

 عن البرنامج

استطالع الرأي عن رضا الخرٌجٌن  -

 وأرباب العمل عن البرنامج.

المسؤول عن معٌار التعلم  -

 والتعلٌم

تهٌئة أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد  31

 بالبرنامج

 عقد جلسة بٌن إدارة البرنامج  -

وأعضاء هٌئة التدرٌس الجدد فً أول كل 

 فصل دراسً

 إدارة البرنامج -

 إدارة الكلٌة -

 

 عقد جلسة بٌن إدارة البرنامج  - تهٌئة الطالب الجدد بالبرنامج 31

 والطالب الجدد فً أول كل فصل 

 دراسً

 إدارة البرنامج -

 إدارة الكلٌة -

 دورة تدرٌبٌة لتعلٌم الطلبة كٌفٌة  - تقٌٌم الطلبة للبرنامج 32

 التقٌٌم الفعال .

 إدارة البرنامج -

 األكادٌمٌةرؤساء المعاٌٌر  -
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 حول تقٌٌم الطلبة للبرنامج  تإجراء استبٌانا -

وضع خطة للتدرٌب العملً  33

 بالبرنامج.

تفعٌل التدرٌب العملً الداخلً  -

 والخارجً بالبرنامج

 إدارة البرنامج -

 مشرف التدرٌب -

التنسٌق مع الجهات الخارجٌة  - 34

 ذات الصلة بالتدرٌب العملً

 تحدٌد الجهات ذات الصلة لمخاطبتها -

د القٌام بالزٌارات المٌدانٌة بع -

 موافقتها.

 مشرف التدرٌب -

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام  - المٌدانٌة لخبرتهم الطلبة تقٌٌم 35

خرٌجً  الطالب رضا درجة متوسط -

   المٌدانٌة الخبرة عنالبرنامج 

المسؤول عن معٌار التعلم  -

 والتعلٌم

 الشكاوى نظام عن الطالب رضا 36

 بالبرنامج

 .سنوي خماسً استبٌان استخدام  -

 عن الطالب رضا درجة متوسط -

 البرنامجلكلٌة وبا الشكاوى نظام

المسؤول عن معٌار التعلم  -

 والتعلٌم

المعلومات  الحصول على 37

 برنامجعن الاإلحصائٌة 

مطالبة اإلدارة بتوفٌر البٌانات لكل  -

 فصل دراسً

 إدارة المؤسسة

منح منسق التطوٌر والجودة  38

الدخول على بالبرنامج صالحٌة 

 بٌانات الطالب والبرنامج

مطالبة اإلدارة بتوفٌر صالحٌة  -

لمنسق التطوٌر والجودة بالبرنامج 

بالدخول على النظام لمعرفة 

 المعلومات عن الطالب والبرنامج 

  إدارة المؤسسة

فً  السبورة الذكٌةاستخدام  - 39

 . التدرٌس

 عمل دورات تدرٌبٌة فً كٌفٌة  -

  السبورة الذكٌة استخدام

  وحدة التطوٌر والجودة -

 

توفٌر نسخ الكترونٌة  لملفات  41

 القسم

 توفٌر جهاز كمبٌوتر ومشتمالته  -

آلة تصوٌر(  –اسكنر  –) طابعة 

 خاص بذلك.

 إدارة الكلٌة -

 منسق القسم -

استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة  - 41

وكٌفٌة تنفٌذها بما ٌتالءم مع 

 البرنامج.متطلبات 

تنظٌم دورات تدرٌبٌة خاصة باستراتٌجٌات  -

 التدرٌس الحدٌثة وكٌفٌة تنفٌذها .

 وحدة التطوٌر والجودة -

 أعضاء هٌئة التدرٌس -

 المسؤول عن معٌار - حصر المراجع المتخصصة بالمكتبة -تحدٌث المراجع المتخصصة  - 42
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 إكمال النقص من المراجع الحدٌثة  - بمكتبة الكلٌة بصفة دورٌة

 والمتخصصة

 مصادر التعلم 

 إدارة الكلٌة -

اهتمام الطالب بتحصٌل المعرفة  - 43

 خارج إطار الكتاب المقرر

إرشاد الطلبة وتحفٌزهم على اهتمام  -

الطالب بتحصٌل المعرفة خارج إطار الكتاب 

 المقرر.

 إدارة البرنامج -

 المرشد األكادٌمً  -

 بالبرنامج 

  هٌئة التدرٌس أعضاء -

 بالبرنامج

إسناد المقرر لعضو هٌئة  - 44

التدرٌس لمدة عامٌن دراسٌٌن 

على األقل حتى ٌتمكن من 

 التطوٌر والتحسٌن فً المقرر 

 مجلس القسم العلمً - قرار من مجلس القسم العلمً بذلك  -

رفع المحاضرات المسجلة على  - 45

 البالك بورد فً جمٌع المقررات

رفع جمٌع المحاضرات المسجلة فً جمٌع   -

 المقررات 

 

 أعضاء هٌئة التدرٌس -

التواصل مع الطلبة عن طرٌق  - 46

 البرٌد اإللكترونً

 تفعٌل التواصل مع الطلبة عن  -

 طرٌق البرٌد اإللكترونً

 أعضاء هٌئة التدرٌس -

تنمٌة مهارات أعضاء هٌئة  - 47

 التدرٌس بالبرنامج بصفة دورٌة

إقامة دورات تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات  -

 أعضاء هٌئة التدرٌس بالبرنامج.

 عمادة التطوٌر والجودة -

 وحدة التطوٌر والجودة -

وجود سكرتارٌة للبرنامج تقوم  48

 باألعمال اإلدارٌة

مطالبة اإلدارة بتوفٌر سكرتارٌة  -

 للبرنامج

 إدارة الكلٌة

تشجٌع الطالب على اإلبداع  - 49

بالبرنامج وتحفٌز   واالبتكار

األداء المتمٌز بشكل معلن 

 ورسمً.

 تكرٌم الطالب المتفوقٌن والمتمٌزٌن فً  -

 النشاط العلمً.

 إدارة الكلٌة  -

 رئٌس البرنامج. -

 المطالبة ب توفٌر إدارة مالٌة خاصة - توفٌر إدارة مالٌة خاصة بالبرنامج 51

 بالبرنامج 

 إدارة المؤسسة -

 إدارة البرنامج - حصر أعضاء هٌئة التدرٌس حسب  -كفاٌة عدد أعضاء هٌئة التدرٌس  51



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع -جامعة هجران

 برهامج ألاهظمة

 
 في خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة البرهامج :  .إلاسالمية جعليم ألاهظمة، وفق الشريعة فيوالحميز الريادة رؤية البرهامج : 

ً
 ومهنيا

ً
 ،ألاهظمة مجال علميا

 
ً
 ، وفقاملجحمعفي ثلبية اححياجات إسهاما

ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 درجاتهم وتخصصاتهم بالبرنامج بالبرنامج

 بٌان النسبة والتناسب بٌن أعضاء  -

 هٌئة التدرٌس والطالب بالبرنامج 

 التعلم والتعلٌممعٌاري  -

 مسؤول معٌار للبحث العلمًإعداد الخطة السنوٌة  الخطة السنوٌة للبحث العلمً 52

 هٌئة التدرٌس  

ندوات ومؤتمرات علمٌة لزٌادة  - 53

 تبادل الخبرات والمعرفة.

 إقامة ندوات ومؤتمرات علمٌة -

 لزٌادة تبادل الخبرات والمعرفة. 

 إدارة الكلٌة -

 لجنة القاءات العلمٌة -

 لجنة البحث العلمً -

التشجٌع على البحث العلمً من  - 28

إصدار مجلة علمٌة محكمة خالل 

 خاصة بالكلٌة .

 قٌام إدارة المؤسسة بإصدار مجلة  -

 علمٌة محكمة خاصة بالكلٌة.

 التحفٌز المادي ألصحاب البحوث  -

 العلمٌة

 إدارة المؤسسة -

 إدارة الكلٌة -

الخطة السنوٌة للمشاركة  54

 المجتمعٌة

إعداد الخطة السنوٌة للمشاركة 

 المجتمعٌة

 مسؤول معٌار

 إدارة البرنامج وضمان جودته 

توفر دراسات عن احتٌاجات  55

 المجتمع من خرٌجً البرنامج

استطالع رأي أرباب العمل عن  -

 مدى احتٌاجهم لخرٌجً البرنامج.

تشكٌل فرٌق عمل بالكلٌة إلجراء  -

 الدراسات المناسبة .

 مسؤول معٌار -

 إدارة البرنامج وضمان جودته  

 والجودة.وحدة التطوٌر  -
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