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 .1مقدمة
يف إطار حرص كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية على االرتقاء مبستوى أداء منسوبي
الكلية واملستفيدين وذوي العالقة (القيادات العليا -أعضاء هيئة التدريس  -االداريني –
الطالب ـ الطالبات  -والطالب والطالبات -أولياء األمور -اخلرجيني  -أرباب العمل) يف تطبيق
ممارسات اجلودة واالعتماد مت وضع خطة مبجموعة من الندوات وورش العمل واملسابقات
تستهدف كال من أعضاء هيئه التدريس اجلدد والقدامى وكذلك الطالب والطالبات واجلهاز
االداري بالكلية ملواكبة متطلبات أنشطة وممارسات اجلودة .وقد مت إعداد اخلطة التنفيذية
لنشر ثقافة اجلودة يف كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية وفق " املعايري الرباجمية املطورة
للجودة" ،ويقتضي ذلك أن يتم بناء اخلطة التنفيذية لنشر ثقافة اجلودة بالتوافق مع اخلطة
االسرتاتيجية جلامعة القصيم بشكل عام واخلطة االسرتاتيجية لكلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية بشكل خاص ،وهناك مقومات متعددة يتوجب توافرها يف اخلطة كي تكون فعالة
وحمققة ملتطلبات اجلودة الشاملة ،ومن أهم تلك املقومات اليت روعي حتقيقها يف هذه اخلطة
ما يلي:
 -1قدرة قيادات الكلية على حتقيق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها.
 -2ديناميكية التنظيم اإلداري ومرونته مبا يساعد على سرعة االستجابة للمتغريات.
 -3إحداث قدر كبري من التناغم الداخلي بني اإلدارات واألقسام والوحدات للكلية.
 -4االتصال الفعال بني املستويات والوحدات بكل االجتاهات.
 -5تفعيل فرق العمل.
 -6تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية.
 -7حتقيق التكامل بني إدارات الكلية وأقسامها ووحداتها.
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 .2أهم احملددات العلمية إلعداد اخلطة التنفيذية لنشر ثقافة اجلودة يف كلية
اللغة العربية والدراسات االجتماعية:
 -1اإلطار النظامي للتعليم اجلامعي واألنظمة والسياسات والقواعد املقررة يف جامعة
القصيم.
 -2رؤية ورسالة وأهداف جامعة القصيم
 -3رؤية ورسالة وأهداف الكلية.
 -4البيئة الداخلية للكلية.
 -5الرصيد املعريف لوحدة التطوير واجلودة املكلفة بإعداد اخلطة.
 .3أهداف اخلطة التنفيذية لنشر ثقافة اجلودة :
إنَّ حماولة السعي للنهوض بالعملية التعليميـــة وحتقيق تعليم أفضل أصبح رهنا بتطبيق إدارة
اجلودة يف جمال التعليم العالي وذلك ملواجهة املتغريات اليت جتتـــاح اجملتمع ،وأيضا لتحقيق
طموحات اجملتمع يف ضـــوء ما يشهده من تغيريات .وتهدف هذه اخلطة الي نشر ثقافة اجلودة
بني مجيع منسوبي الكلية من خالل خطة متكاملة بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية ومعاونة
مجيع الوحدات املساندة وقد مت بناء اخلطة من خالل دراسة احتياجات ومتطلبات منسوبي
الكلية .كما تهدف اخلطة اىل نشر ثقافة اجلودة الشاملة يف الكلية على اهليئة اإلدارية
والتدريسية والطالب والطالبات وأولياء األمور واخلرجيني وأرباب العمل ،يهدف إىل خلق بيئة
مثقفة واعية تدعم وحتافظ على التطوير املستمر للعملية التعليمية ،وذلك من أجل حتسني
وتطوير نوعية املخرجات التعليمية وخصائص اخلرجيني مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يلي أهم أهداف اخلطة:
 .1نشر ثقافة اجلودة بالكلية.
 .2تنمية وعي منسوبي الكلية واملستفيدين وذوي العالقة مبفاهيم اجلودة واالعتماد
األكادميي.
.3

بناء كوادر مدربة وقادرة على تطبيق نظام اجلودة واالعتماد األكادميي.
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.4

تطبيق معايري اجلودة يف كافة جوانب العمل بالكلية لتحسني خمرجاتها الرتبوية
والتعليمية.

.5

قيادة ودعم وتنسيق عمليات توكيد اجلودة يف مجيع أقسام ووحدات الكلية.

.6

إجراء التقويم الذاتي للتحقق من مستوى اجلودة يف الكلية.

.7

التنسيق مع اجلهات اخلارجية للتحقق من تطبيق معايري اجلودة بالكلية.

.8

السعي املستمر لتحقيق أعلى مستويات اجلودة ونيل االعتماد األكادميي لكلية
اللغة العربية والدراسات االجتماعية.

 -4اخلطوات التي ت إتباعها لنشر ثقافة اجلودة الشاملة
أوالً:
مت تشكيل فريق وحدة التطوير واجلودة بالكلية.
ثانيًا:
مت تقسيم العمل على فريق اجلودة  ،حيث مت تشكيل جلان لوضع خطط حتسني وتطوير
للمعايري الرباجمية وإجراء الدراسة الذاتية هلا.
ثالثًا:
سوف يتم تقديم جمموعة من احملاضرات وورش العمل جلميع منسوبي الكلية واملستفيدين
على مدار الفصل الدراسي األول .
رابعًا:
سوف يتم تصميم مطويات (للجودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي) وتوزيعها على كافة
أعضاء هيئة التدريس واإلداريات بهدف ضمان تعزيز فهم ماهية اجلودة الشاملة .
خامسًا:
سوف يتم تصميم جمموعة من املطويات للطالبات لزيادة الوعي بأهمية حتقيق كافة القيم
األخالقية ،والتحفيز على اجلد واالجتهاد ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
سادسًا:
سيتم عرض جمموعة من الفيديوهات للمستفيدين اليت تشرح وتوضح معين اجلودة وأهمية
تطبيقها يف الكلية للنهوض بالعملية التعليمية
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 -5اسرتاتيجيات نشر ثقافة اجلودة:

1
2

بناء املقررات االلكرتونية على

مجيع

املستوى األساسي

املستهدفني

رقع القالب املثالي حسب معايري

مجيع

اجلودة فى بناء املقررات االلكرتونية

املستهدفني

على املستوى األساسي
3

متطلبات ضمان اجلودة والتقويم

مجيع

الرباجمي

املستهدفني

معايري ضمان اجلودة واالعتماد

مجيع

الرباجمي املطورة ومتطلبات حتقيقها

املستهدفني

5

إعداد الدراسة الذاتية

مجيع

6

توصيف وتقرير املقرر

7

توصيف وتقرير الربنامج

8

املعايري الرباجمية املطور وآليات

مجيع

حتقيقيها

املستهدفني

9

اعداد مؤشرات األداء الرباجمية

مجيع

10

أخالقيات املهنة يف التدريس

مجيع

واألنشطة الطالبية

املستهدفني

11

مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية

مجيع

12

أخالقيات البحث العلمي

4

املستهدفني
مجيع
املستهدفني
مجيع
املستهدفني

املستهدفني

املستهدفني
مجيع
املستهدفني
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14

التعامل مع منصة االعتماد

مجيع

األكادميي (ضمان)

املستهدفني

15

دورات عمادة التعلم االلكرتوني

مجيع

16

دورات مركز تنمية القيادات

مجيع

والقدرات

املستهدفني

دورات مركز تنمية القيادات

مجيع

والقدرات ودورات عمادة التعلم

املستهدفني

املستهدفني

17

االلكرتوني
18

املقابلة الشخصية وإعداد السرية

مجيع

الذاتية

املستهدفني

ورشة عمل حول الدليل اإلرشادي

مجيع

للمعايري الرباجمية املطورة

املستهدفني

20

بناء البنوك االلكرتونية

مجيع

21

إدارة الوقت

22

مهارات االتصال

23

استخدام احلاسب يف التدريس

23

استخدام احلاسب يف التدريس

24

التعريف باهليئة الوطنية ،وشروط

مجيع

التقدم لالعتماد األكادميي

املستهدفني

طرق وأساليب التدريس احلديثة

مجيع

وتكنولوجيا التعليم

املستهدفني

19

املستهدفني
مجيع
املستهدفني
مجيع
املستهدفني
مجيع
املستهدفني
مجيع
املستهدفني

25
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26

مهارات إدارة احملاضرات.

مجيع
املستهدفني

27

املعلم املتجدد

28

الشخصية املبدعة

مجيع
املستهدفني
مجيع
املستهدفني

29
30
31
32
33

توصيف وتقرير املقرر الدراسي

مجيع

والربنامج.

املستهدفني

طرق وأساليب التقويم املباشرة والغري

مجيع

مباشرة.

املستهدفني

إجادة بناء االختبارات الكتابية

مجيع

وااللكرتونية ومواصفاتها.

املستهدفني

التخطيط اإلسرتاتيجي ومراحل

مجيع

تنفيذه

املستهدفني

العالقة بني أساليب التعليم والتعلم

مجيع

وطرق التقويم وخمرجات التعلم

املستهدفني
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 -6أهم الفعاليات ملستخدمة يف نشر ثقافة اجلودة:

1

بنرات

2

مسابقة ورقية

 بنر برؤية ورسالة الكليةاسئلة متعددة مثل:
ـ اكتب/ي رؤية ورسالة الكلية
ـ رؤية ورسالة القسم
ـ تعريف مبسط عن اجلودة
ـ مسؤولية من حتقيق اجلودة؟

3

مسابقة إلكرتونية

تصميم عرض مبسط ملفهوم اجلودة يف

(عروض)

التعليم ومفهوم االعتماد األكادميي
ـ تعلن فيه نتيجة املسابقة وتوزيع اجلوائز
ـ تعرض العروض املميزة على الربوجكرت

4

يوم مفتوح للجودة

ـ ورش عمل مفتوحة (أسئلة وأجوبة)
ـ عمل تقرير مصور يشمل الفعالية وامساء
الفائزين والفائزات ويرفع على موقع
اجلامعة.

5
6
7
8

تفعيل الشاشة

ـ عرض مقاالت تعريفية للجودة واالعتماد

التلفزيونية يف الساحة

األكادميي.

وضع حامل زجاجي

توضع فيه مطويات ونشرات للجودة.

انشاء مواقع تواصل

محلة إلكرتونية تثقيفية لنشر ثقافة

اجتماعية

اجلودة

ورش عمل

لإلداريني حول مفهوم اجلودة وتطبيقها يف
األعمال اإلدارية.

إشراك الطالب
9
10

والطالبات يف الفعاليات

من كل قسم طالبتني للمساهمة يف
الفعاليات.

مسابقة أفضل ملف

مسابقة أفضل ملف مقرر دراسي وفق

مقرر دراسي

معايري اجلودة
الفئة املستهدفة أعضاء هيئة التدريس
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11

12

مسابقة عن أفضل
حبث
مسابقة عن أفضل
حبث

مسابقة عن أفضل حبث عن أهمية اجلودة
يف العملية التعليمية
الفئة املستهدفة أعضاء هيئة التدريس
مسابقة عن أفضل حبث عن أهمية اجلودة
يف العملية التعليمية
الفئة املستهدفة الطالب والطالبات
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