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كلمة سعادة الدكتور /حممد سعيد زايد آل عائض
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم علي أشرف األنبياء و سيد املرسلني ,حممد بن عبداهلل  ,وعلى آله وصحبه أمجعني ,أما بعد ......
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة ,,,,,,
يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن مجيع منسوبي الكلية أن أرحب بك وأهنئك باالنضمام ألسرة كلية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة جنران ويسعدني أن
أكتب هذه الكلمات يف مقدمة دليل وحدة التطوير واجلودة بالكلية.
إن تطبيق مفاهيم التطوير واجلودة يف الكلية وأقسامها املختلفة من أهم املبادرات اليت تتبناها جامعة جنران .لذلك فإن بناء نظام داخلي للجودة وتوكيدها يعترب
من أهم الركائز لدفع نظام التعليم بشكل فعّال ل ُيحقق رؤية ورسالة وأهداف الكلية.
كم���ا أن تطبيق نظم اجلودة الش���املة يف الكلية ,واليت من خالهلا س���نحصل بإذن اهلل على االعتماد األكادميي احملل���ي والدولي ,هو الطريق األمثل واألفضل حنو
متي���ز الكلي���ة حمليا وعامليا وس���نحاول بإذن اهلل تلبية حاجات أبنائن���ا وبناتنا الطالب والطالبات واجملتمع من خالل حتقيق أعلى معاي�ي�ر ضبط اجلودة أخذا يف االعتبار
بآرائه���م واقرتاحاته���م لتطوير العملي���ة التعليمية بالكلية وبالتالي تطوير وحتس�ي�ن خمرجات الكلية والرفع من كفاءة اخلرجيني واخلرجيات من خالل إكس���ابهم
املهارات واملعارف اليت تضمن هلم احلصول على الوظيفة املالئمة واحلياة الكرمية وخدمة دينهم ووطنهم.
وبفضل اهلل س���بحانه وتعاىل فإن قيادتنا الرش���يدة ُتولي اإلرتقاء جبودة التعليم العالي أهمية كبرية ولذلك فإن حتقيق اجلودة الش���املة واحلصول على االعتماد
األكادميي يأتي على رأس أولويات إدارة اجلامعة وقد وفرت اجلامعة كل اإلمكانيات املتاحة لتحقيق هذا اهلدف االسرتاتيجي.
وختام���ا أبنائ���ي الطالب وبناتي الطالب���ات ,فإني أتطلع أن حيقق هذا الدلي���ل أهدافه بزيادة الوعي ملفاهيم اجلودة واالعتماد ونش���ر ثقافة اجل���ودة مبجتمع الكلية
للوصول لغاياتنا وأهدافنا املرجوة يف احلصول على االعتماد األكادميي لتصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة جنران منربا لتطبيق نظم اجلودة الشاملة.
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وفق اجلميع ملا فيه اخلري والسداد,,,,
د /حممد سعيد زايد آل عائض
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

نبذة تارخيية عن الكلية
أنش���أت كلي���ة العل���وم الطبية التطبيقية بالتوجيه الس���امي الكري���م من مقام خادم احلرمني الش���ريفني لتكون إح���دى الكليات الصحية
جبامع���ة جنران .وقد مت إنش���اؤها بهدف الوفاء حباجة اجملتمع من الكوادر الصحية املؤهلة يف ش���تى اجمل���االت العالجية والوقائية والتأهيلية
لتواك���ب يف تأهيلها مس���توى اخلدمة الصحية املطورة وترتقي إىل مس���توى متميز من التقدم العلم���ي والتقين يف اجملاالت الصحية .وتعترب
كلية العلوم الطبية التطبيقية من أول الكليات اليت مت تأسيس���ها ضمن مخس كليات صحية جبامعة جنران وهي (كلية الطب – كلية
الصيدلة – كلية طب األسنان – كلية العلوم الطبية التطبيقية  -كلية التمريض).
وتتكون كلية العلوم الطبية التطبيقية من ثالثة أقسام أكادميية تضم ثالثة برامج تعليمية ختصصية ،وهذه األقسام هي:
• قسم علوم املختربات الطبية(مينح درجة البكالوريوس يف ختصص علوم املختربات الطبية).
• قسم العلوم اإلشعاعية (مينح درجة البكالوريوس يف العلوم اإلشعاعية).
• قسم العالج الطبيعي (مينح درجة البكالوريوس يف العالج الطبيعي).

رؤية الكلية

أن تكون كلية العلوم الطبية التطبيقية مركزاً تعليمياً متميزاً يف املهن الطبية التطبيقية على مستوى اململكة.

رسالة الكلية

إعداد كوادر وطنية متميزة يف ختصصات املهن الطبية التطبيقية تعمل على خدمة اجملتمع وفقاً للمعايري األخالقية واالجتماعية عرب
أحدث التقنيات والوسائل التعليمية مع االهتمام بتعزيز دور البحث العلمي وترقية املعارف النظرية والتطبيقية املتوافقة مع التقدم العلمي.
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بعض مصطلحات اجلودة اليت تهمك
-
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اجلودة :هي الوفاء جبميع املتطلبات املتفق عليها حبيث تنال رضاء املستفيد ويكون املخرج ذو كفاءة عالية بأقل تكلفة اقتصادية.
النظام الداخلي لضمان اجلودة :هو النظام الذي وضعته الكلية لنفسها لضمان جودة األداء وجودة الربامج التعليمية بشكل مستمر.
املستفيد :هو املستقبل ملخرجات العملية التعليمية سواء كان خارجيا مثل اجملتمع أو داخليا مثل الطالب/الطالبات.
ضمان اجلودة :األنظمة اليت تتبعها الكلية وهيئات اإلعتماد للتأكد من أن املعايري األكادميية اليت َت َّتبعها الكلية تتفق مع املعايري
العاملية.
الرسالة :هي عبارة خمتصرة ومعلنة تبني بوضوح واجبات املؤسسة التعليمية وتوقعاتها ودورها يف تنمية اجملتمع احمليط بها.
االعتماد األكادميي :هو إعرتاف هيئة اإلعتماد أن الكلية هلا برامج حتقق املعايري األكادميية اليت وضعتها لنفسها ،وأن للكلية
أنظمة مؤثرة قادرة على ضمان اجلودة وضمان التحسني املستمر ألنشطتها األكادميية.
الربنامج األكادميي :جمموعة منظمة من اخلربات التعليمية ُتصمم لتطوير معارف ومهارات حمددة .ويشمل الربنامج كل
املقررات الدراسية اليت يأخذها الطالب/الطالبات مبا يف ذلك متطلبات اجلامعة والكلية إضافة إىل متطلبات القسم.
املعايري األكادميية :هي جمموعة من املواصفات اليت جيب على الربنامج األكادميي أن يحُ ققها لكي يضمن أن املُخ ّرج قد اكتسب
احلد األدنى من املعرفة واملهارات والقيم مبا يتفق مع رسالة الربنامج والكلية واجلامعة.
نواتج التعلم :هي اجلزء الرئيسي من املعايري االكادميية وتشمل املعلومات واملهارات والسلوكيات اليت يكتسبها الطالب/الطالبة يف
نهاية الربنامج األكادميي أو املقرر الدراسي.
توصيف الربنامج/املقرر  :يضم بيانات أساسية عن الربنامج/املقرر واألهداف والنتائج التعليمية املستهدفة اليت حتقق املعايري
األكادميية اليت تبناها الربنامج وإسرتاتيجيات التدريس والتقويم ،وحيدد املقررات وتوزيع ساعاتها وكل ما حيتاجه الربنامج
لنجاح تنفيذه.

-

-

-

التعلم الذاتي  :قدرة الطالب/الطالبة على اإلستمرار يف تنمية قدراته ومهاراته املعرفية والذهنية واملهنية ذاتياً،وذلك خبالف الطرق
النمطية يف التعلم.
التدريب امليداني  :تدريب يف جمال العمل الذى يُعد الطالب/الطالبة لاللتحاق به ,مثل التدريب باملستشفيات.
دليل الطالب/الطالبة :دليل تقوم الكلية بإعداده وتوزيعه على الطالب حيوى معلومات عن الكلية والربامج املتاحة واخلدمات
التعليمية واالجتماعية والصحية والنفسية والثقافية  ...إخل اليت تقدمها الكلية وكيفية االستفادة منها.
تقويم الطالب/الطالبات  :جمموعة من الطرق اليت من بينها اإلمتحانات ُتقرها الكلية و ُتعلنها لقياس مدى اجناز وحتقيق نتائج
التعلم املستهدفة (قدرات ومهارات الطالب /الطالبات املعرفية والذهنية واملهنية) من برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معني.
العضو اخلارجي :هو شخص أو أكثر يتم اختياره من ِقبل جملس الكلية ليكون مُمث ً
ال عن اجملتمع اخلارجي يف جلان اجلودة.
اإلرشاد األكادميي :تعريف الطالب/الطالبات بالربامج األكادميية واألنظمة والقوانني داخل الكلية ،وكذلك كشف ميوهلم
وقدراتهم وإتاحة الفرصة هلم لإلستفادة من خربات أعضاء هيئة التدريس ملساعدتهم يف حل مشكالتهم بالطرق العلمية املالئمة
لكل حالة .ويهدف أيضاً إىل مساعدة الطالب/الطالبة على اكتشاف ذاته واختاذ قراراته بنفسه وخاصة كيفية التغلب على
الصعوبات اليت تعرتض مساره الدراسي .
املرشد األكادميي  :وهو أحد أعضاء هيئة التدريس يقدم خدمات اإلرشاد األكادميي من خالل متابعة أداء الطالب/الطالبة
ومعاونته يف اختيار املقررات أو تغيريها كل فصل دراسي...اخل .ومن أهم اخلصائص اليت يتحلى بها املرشد األكادميي :العدل،
املعاملة احلسنة ،التأثري ،فهم الدور اإلرشادي ،مراعاة مشاعر الطلبة/الطالبات ،اإلهتمام بتقدمهم الدراسي ،واملقدرة على حل
مشكالتهم ،والتعامل مع كافة مستوياتهم الدراسية .يتقبل املوضوعات اإلرشادية برحابة صدر ،يشجع الطلبة /الطالبات على
اختاذ قراراتهم بأنفسهم ،ويتفهم مشكالتهم وحاجاتهم ،ولدية القدرة على تطوير قدراتهم ،ويتواجد يف مكتبه عند احلاجة له.
الطالب املتميز :ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات واخلربات واالجتاهات يف جمال التخصص وفى جمال احلياة واملواطنة يف
إطار أخالقي قويم.
الطالب املتعثرين :وهم الطالب ذوي صعوبات تعلم  ،ومن مل حيققوا نواتج التعلم املستهدفة واملعرضون للرسوب.
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 املشاركة اجملتمعية :اإلندماج الفعال بني اجملتمع والكلية من خالل إسهام متبادل يف جهود متواصلة لتحسني التعليم وزيادةفاعليته وحل مشكالت جمتمعية وتقديم خدمات ألفراده ومؤسساته مبا يعود بالنفع والفائدة على اجملتمع وعلى الكلية.
 اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية :متثل ناتج عملية التخطيط اإلسرتاتيجي الذى أتى مبشاركة مجيع األطراف املستفيدة من خدماتالكلية ،وجيب أن تكون مكتوبة ومعتمدة وحتدد رؤية ورسالة املؤسسة ،وغاياتها وأهدافها اإلسرتاتيجية والوسائل املتاحة واملستقبلية
لتحقيق ذلك ،وتتسق مع إسرتاتيجية اجلامعة.
 اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية الكلية  :تتضمن خمتلف األنشطة واملهام املطلوب القيام بها من أجل حتقيق غايات الكلية وأهدافهااإلسرتاتيجية ،مع حتديد دقيق للمسئوليات واجلدول الزمين ومؤشرات املتابعة والتقييم ،ومستويات اإلجناز.
 التطوير :اجلهود اليت يبذهلا منسوبي الكلية لإلرتقاء مبستوى أدائها. خطط التطوير :حتديد املهام املطلوبة لعملية التطوير ومسئوليات التنفيذ واإلطار الزمنى وآلية للمتابعة وإجراءات بديلة يف حالةتعثر التنفيذ.
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جودة التعليم اجلامعي
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة  :ملاذا ُ
ننشد جودة التعليم؟
ه���ل تعل���م أن الذين يتخرج���ون يف جامعات مرموقة حتقق متطلبات اجلودة تتوافر هلم فرص عمل أفضل من غريهم ،س���واء يف بلدهم أو
خارجها .وتطبيق نظم اجلودة بالكلية يضمن لك أن تكون خرجيا متميزا وسط آالف اخلرجيني ،ويوفر لك فرصا عديدة وأفضلية احلصول
على الوظيفة اليت تسعى إليها فور خترجك.
يتميز ِخرجيوها بأنهم:
إن الكليات اليت تطبق نظم اجلودة ّ
 ميتلكون الكفاءة والقدرة على التكيف مع خمتلف ظروف العمل يف بلدهم ويف خارجها مع مراعاة إحرتام عادات وتقاليد
وثقافات اآلخرين.
 قادرون على اال ّتصال والتواصل الناجح مع اآلخرين.
 قادرون على حل املشكالت واختاذ القرارات البناءة يف جمال التخصص.
 قادرون على اإلبداع والتميز.
 قادرون على إدارة الوقت واملوارد واألزمات.
 ميلكون أخالقيات املهنة والثقة بالنفس.
وتطبيق هذه النظم يضمن مردودا جيدا على العملية التعليمية ،يتمثل يف:
 زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء جلميع منسوبي الكلية.
 اإلرتقاء مبستوى الطالب/الطالبات والوفاء باإلحتياجات اخلاصة بالعملية التعليمية.
 تنمية الوعي لدى الطالب/الطالبات وأولياء أمورهم.
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ضبط وتطوير النظام اإلداري ووضوح األدوار وحتديد املسئوليات.
متابعة رضاء الطالب وأولياء أمورهم واجملتمع احمللى وسوق العمل عن اخلدمات التعليمية اليت تقدمها الكلية.
الرتابط والتكامل بني مجيع منسوبي الكلية ،والعمل بروح الفريق الواحد.
التعاون وبناء العالقات اإلنسانية السليمة بني مجيع منسوبي الكلية.
كسب اإلحرتام والتقدير احمللي واإلعرتاف العاملي.
حتليل املؤسسة للمشكالت اليت تقابلها بالطرق العلمية الصحيحة ،والتعامل معها من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية.

كيف ميكن حتقيق ذلك؟
يتحقق ذلك من خالل ممارسات عديدة من بينها:
 إعداد اخلريج يف ضوء متطلبات سوق العمل.
 حرية إختيار الربنامج األكادميي.
 توفري الربامج األكادميية اليت ُتنمى املهارات الضرورية لسوق العمل.
 إختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء.
 استخدام أساليب التقييم الف ّعالة.
 تهيئة املناخ التعليمي.
 ممارسة العمل اجلماعي.
 توفري التجهيزات الكافية واليت تتناسب مع إحتياجات الربامج األكادميية.
 اإلستجابة للشكاوي واملقرتحات املقدمة من املستفيدين من اخلدمة.
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عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة :على من مسئولية اجلودة ؟
من هو املنوط به حتسني جودة التعليم بكليتك؟ هل هو مدير اجلامعة؟ هل هو عميد الكلية ؟ هل هو األستاذ اجلامعي؟ هل تعتقد أن لك
أنت دوراً؟
يف احلقيقة فإن اإلجابة عن كل هذه األسئلة يأتي بنعم  ,إن تطبيق نظم اجلودة يف منظومة التعليم بكليتك مسئولية كل من :القيادة
اجلامعية ،واألستاذ اجلامعي والعاملنيِ ،عالوة علي مسؤوليتك أنت يف هذه املنظومة.
(إن هذا الدليل موجه إليك أنت ليوضح لك دورك بصفة خاصة يف حتقيق نظم جودة التعليم بكليتك).

دور الطالب يف تطبيق نظم جودة التعليم بالكلية
يف البداية جيب أن تعرف أن حمور منظومة التعليم بالكلية هو أنت ,نعم أنت هو املستهدف األساسي من العملية التعليمية ،فكل ما يدور
حولك من حماضرات ،وامتحانات ،وندوات ،وغريها ،غرضها األساسي اإلرتقاء مبستواك ومهاراتك اليت تؤهلك وجتعلك قادرا على املنافسة يف
س���وق العمل ،الذي تزداد فيه حدة املنافس���ة يوما بعد يوم ،ومن هنا فإن دورك يف حتسني اخلدمة التعليمية اليت تتلقاها يف كليتك ،هو الدور
األساس���ي بل واحملرك لباقي األطراف املش�ت�ركة معك يف املنظومة اجلامعية ،فأنت ببس���اطه متلقي اخلدمة من الكلية ،وتعمل الكلية على
حتسني اخلدمة التعليمية اليت تتلقاها وهو الغرض األساسي من تطبيق نظم اجلودة يف التعليم.

دورك األساسي يف تطبيق نظم جودة التعليم بالكلية يتعلق باحملاور اآلتية:
 -1املنهج:
 إسأل عن توصيف الربنامج الذي تدرس مقرراته.
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 إسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن خمرجات التعلم املستهدفة منه.

-2التعليم والتعلم:







ساعد أساتذتك يف تطبيق إسرتاتيجيات التعليم والتعلم ،بأن تؤدي ما يسند إليك من تكليفات.
شارك بفاعلية يف املناقشات اليت ُتطرح داخل قاعات التدريس ،واطرح أسئلة هادفة وبناءة.
تفاعل مع أساتذتك ،لتطبيق أساليب التعلم احلديث (التعلم اإللكرتوني – التعلم الذاتي  ...إخل ) واليت تهدف إىل تسليحك مبهارات
أساسية يطلبها سوق العمل.
شارك يف برامج التدريب اليت تعقدها الكلية أو اجلامعة ،بهدف تنمية مهاراتك ،واكتساب مزيد من املعلومات واملعارف.
شارك بفاعلية يف التدريب امليداني ،الذى يمُ ثل أهم متطلبات اإللتحاق بسوق العمل.

-3التقييم:

 احرص على تقييم عمليتيى التعليم والتعلم ،فهي مصدر التغذية الراجعة ألساتذتك ،فكن موضوعيا إىل أقصى الدرجات ،حتى
يتحقق اهلدف املرجو من هذا التقييم ،وعادة ما يجُ رى هذا التقييم من خالل أساليب رمسية مثل :االستبيان (الذي يتم استيفاؤه
يف نهاية تدريس املقرر) ،أو باستخدام أساليب غري رمسية مثل :أن يسألك أحد أساتذتك عن رأيك يف مقرر دراسي ما أو عن خدمة
تعليمية أخرى تتلقاها بالكلية.
 يف حالة عدم رضائك عن أي شيء بالكلية فالبد من توصيله للمسئولني ،وعادة ما سوف جتد بالكلية اآللية املناسبة إلستقبال
شكواك فأحسن إستخدامها ( سوف تعرض يف هذا الدليل).

-4العمل اجلماعي:

 إحرص على املشاركة يف أداء أنشطة التعلم مع زمالئك ،لتنمية مهارات العمل اجلماعي.

-5الدعم الطالبي:

 إقرأ دليل الطالب/الطالبة اخلاص بالقسم جيدا ،واحرص على معرفة نظام الدراسة فيه  ،وكذلك نظم االمتحانات والقواعد
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املنظمة هلا.
 إحرص على االستفادة من خدمات دعم الطالب املتاحة باجلامعة.
 إحرص دائما على مناقشة أساتذتك يف نتائج االمتحانات ،لكي تقف على أسباب أخطائك ،لتعمل على جتنبها يف االمتحانات القادمة.
 إحرص على التواصل الدائم مع املرشد األكادميي اخلاص بك ،واسأله عن كل ما تريد ،واطلب نصيحته فيما اشكل عليك,يف
الوقت املناسب.

-6رسم سياسات الكلية:








إحرص على متثيلك يف اختاذ القرارات بكليتك ،ويف وضع خطط التطوير واخلطة اإلسرتاتيجية للكلية ،وذلك من خالل إشراك
ممثلني عنك وعن زمالئك يف اللجان املختلفة بالكلية.
تعرف على رسالة ورؤية الكلية ،وخطتها املستقبلية ،وشارك برأيك يف عمليات التحسني والتطوير بالكلية.
اختذ قرارات ب ّناءة ،وناقشها مع أعضاء الكلية ،بهدف مزيد من حتقيق نظم اجلودة.
َعبرّ عن مدى رضائك عن املمارسات اليت تقوم بها الكلية ،سواء منها ما خيص أعضاء هيئة التدريس أو اجلهاز اإلداري ،أو التجهيزات
واملعامل اليت توفرها الكلية.
قارن بني ما تكتسبه من مهارات مع متطلبات سوق العمل  ،وحدد فى ضوء ذلك متطلباتك اليت تناقشها يف الكلية ،وقدم بها مقرتحات
بناءة.

-7املوارد والتجهيزات بالكلية:

 إحرص جيداً على اإلستفادة من موارد الكلية (مكتبة وأجهزة حاسب آلي ،وأدوات املعامل ...إخل) وأحسن إستخدامها  ،فهي من أجلك.

-8املشاركة اجملتمعية:

 شارك الكلية يف برامج التوعية اجملتمعية والبيئية ،فهي جزء ال يتجزأ من متطلبات اكتسابك ملهارات العمل.
 قدِّم اخلدمة ألعضاء اجملتمع احمللى ،وشارك يف تفعيل املشاركة اجملتمعية اليت تقوم بها الكلية أو اجلامعة.
 شارك بفاعلية يف الندوات العلمية ،وإجراء البحوث اليت يتم تدريبك من خالهلا على املهارات العقلية والعملية اليت يطلبها
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سوق العمل.

-9احملاسبة املستمرة:

 حاسب نفسك أو ً
ال بأول ،واحكم على مدى مراعاتك ملواصفات الطالب املثالي/الطالبة املثالية.
 اطلب استشارة اإلرشاد األكادميي يف الكلية إن تطلب األمر ذلك.
 تابع ما حيدث يف الكلية يف ضوء معايري اجلودة لإلسهام يف التطوير.

-10اإلعتماد األكادميي:

 س���تتواىل على الكلية العديد من زيارات املراجعة ،يقوم بها مراجعون خرباء يف جمال جودة التعليم تابعني للهيئة الوطنية لإلعتماد
والتقوي���م األكادمي���ي ( ،)NCAAAاحرص على إمداده���م باملعلومات الصحيحة واليت ُت ْظ ِهر املمارس���ات اجلي���دة بالكلية متهيدا حلصول
الكلية على اإلعتماد .فرأيك له الوزن األكرب يف منح الكلية شهادة االعتماد حيث أنك املتلقى ملعظم اخلدمات اليت تقدمها الكلية.

ملاذا اإلعتماد األكادميي ؟
* يف حالة حصلت الكلية على شهادة اإلعتماد فتكون الكلية قد متيزت باآلتي:
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ضمان استمرارية وثبات جودة اخلدمات التعليمية.
ضمان اإلستخدام األمثل إلمكانيات الكلية من حيث املوارد و وقت العاملني.
تأكيد السمعة اجليدة للكلية حملياً وإقليمياً وعاملياً.
األخذ بنظام املراجعات الداخلية واملراجعات اخلارجية.









تطوير النظام اإلداري يف الكلية نتيجة وضوح األدوار وحتديد املسئوليات.
فحص شكاوي الطالب/الطالبات واإلقالل منها و وضع احللول املناسبة هلا.
الوفاء مبتطلبات الطالب واجملتمع والوصول إلي رضاهم.
توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بني مجيع العاملني يف املؤسسة التعليمية .
الرتابط والتكامل بني مجيع أعضاء هيئة التدريس واإلداريني يف الكلية والعمل بروح الفريق.
زيادة القدرة التنافسية للخرجيني وأعضاء هيئة التدريس إقليمياً وعاملياً.
عدم احلاجة اىل معادلة الدرجات العلمية إقليمياً أو عاملياً.

وبالتالي تتمتع الكلية بثقة اجملتمع املدني وسوق العمل احمللى واإلقليمي والعاملي عالوة على ثقة الطالب و الطالبات وأولياء أمورهم
يف خمرجات الكلية.
ومن أجل حتقيق ذلك فقد مت إنشاء نظام داخلي بالكلية للتطوير واجلودة يتمثل يف وحدة التطوير واجلودة.

قرار اإلنشاء:

مت تأس���يس وحدة ضمان اجلودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بنا ًء على القرار اإلداري لوكيل اجلامعة للتطوير و اجلودة رقم (ص
د )431-6-5131-بتاري���خ  1431/3/21هـ ومقرها كلية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة جنران وتعامل كوحدة لضمان اجلودة وتتبع س���عادة
عميد الكلية مباشرة.
مقر الوحدة :مبنى عيادات العالج الطبيعي.
الربيد اإللكرتوني للوحدةQualityCAMS@nu.edu.sa :

رسالة الوحدة:

تلتزم وحدة ضمان اجلودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بتفعيل وحتس�ي�ن أعمال التطوير واجلودة الش���املة بالكلية وفق املعايري
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القياسية يف اجلوانب التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع بالتعاون مع املستفيدين بكافة فئاتهم ومبا يؤدى إلي حتقيق رسالة ورؤية الكلية.

رؤية الوحدة:

حتقي���ق التميز والريادة علي املس���تويني احمللي واإلقليمي يف تطبيق ُنظم التطوير واجل���ودة للوصول بكلية العلوم الطبية التطبيقية اىل
مستوى متميز بني قرائنها على املستوى اإلقليمي.

األهداف اإلسرتاتيجية للوحدة:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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نشر ثقافة اجلودة لدي املستفيدين من خدمات الكلية بكافة فئاتهم.
التعريف مبتطلبات احلصول علي اإلعتماد األكادميي وضمان اجلودة من قبل اهليئة الوطنية لإلعتماد والتقويم األكادميي .
بناء كوادر مد ّربة وقادرة على تطبيق نظام اجلودة للتأهيل لالعتماد األكادميي.
كسب ثقة اجملتمع يف خمرجات العملية التعليمية.
تقديم خدمات إستشارية وأدلة إرشادية لألقسام العلمية واإلدارات املختلفة بالكلية فيما يتعلق بضمان اجلودة
واالعتماد األكادميي.
تبين منهج التقويم الذاتي كمدخل للمراجعة الداخلية املستمرة وتطبيق نظام اجلودة وصوال إلي اإلعتماد األكادميي.
تطوير مهارات أعضاء اهليئة التدريسية فيما خيص التعليم والتعلم .
تطوير مهارات الطالب املرتبطة بالتعلم .
وضع نظام لضمان استمرارية تطبيق نظام ضبط اجلودة بالكلية.
تطوير خمرجات البحث العلمي وفق معايري اجلودة .

حقوق والتزامات الطالب اجلامعي/الطالبة اجلامعية
عزي���زي الطال���ب /عزيزتي الطالبة  :من أجلك وضعت اجلامعة العديد من السياس���ات اليت حتدد ما هي احلقوق و الواجبات اليت تلتزم
الكلية بتحقيقها من أجل حتقيق قيم الكلية ,أال وهى:
القيم اجلوهرية للكلية:
تلتزم كلية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة جنران ببعض القيم واليت تتوافق ومبادئ وأخالقيات الشريعة اإلسالمية وهي:
• الكفاءة :القدرة على أداء العمل كما يؤديه احملرتفون.
• الشفافية :الوضوح التام يف كافة التعامالت إلرساء العدل بني جمتمع الكلية.
• املسئولية :التفاعل االجيابي جتاه الكلية من واقع اإلحساس بتحمل تبعات ما يصدر منه.
ّ
بتحضر وإنسانية وحفظ للكرامة وفق القيم اإلسالمية.
• اإلحرتام :التعامل
• املصداقية :مطابقة الفعل للقول.
• األمانة :أداء الواجبات والوفاء باحلقوق.
• اإللتزام :الوفاء بالعهود وأداء الواجبات.

أو ً
ال :حقوق الطالب اجلامعي/الطالبة اجلامعية:

• احلصول على البطاقة اجلامعية واالستفادة من اخلدمات اليت ُتتيحها اجلامعة وفقاً ملا تقضي به اللوائح والقرارات
واألعراف اجلامعية املعمول بها يف هذا الشأن.
• احلفاظ على سرية حمتويات ملف الطالب/الطالبة داخل اجلامعة مع نزاهة التعامل مع الطالب/الطالبة.
• احلصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية يف بيئة دراسية مناسبة حتقق له اإلستيعاب
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•
•
•
•
•
•

والتحصيل بيسر وسهولة.
اخلطط واجلداول الدراسية وتسجيله يف املقررات اليت يتيحها له النظام والقواعد املتبعة.
احلصول على ِ
جدية أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتزامهم مبواعيد وأوقات احملاضرات واستيفاء الساعات األكادميية واملكتبية وعدم
إلغاء أي منها إال يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك مسبقاً مع إعطاء أوقات بديلة عنها بالتنسيق مع الطالب/الطالبات.
سؤال أساتذته داخل احلرم اجلامعي ومناقشتهم املناقشة العلمية الالئقة ويف األوقات احملددة طبقاً للجدول الدراسي.
أن تكون أسئلة اإلختبارات ضمن ما تدرب عليه خالل مدة دراسة املقرر ومن خالل ما مت إدراجه يف توصيف املقرر
وحقه يف معرفة نتائجه وطلب مراجعة إجاباته يف االختبار النهائي وفقاً لألنظمة واللوائح املتبعة.
أن يعلم مبواعيد اإلختبارات مسبقا.
احلصول على الرعاية اإلجتماعية اليت تقدمها اجلامعة وكذلك املشاركة يف األنشطة املقامة داخلها وفقاً للنظام اجلامعي.

ثانياً :التزامات الطالب اجلامعي/الطالبة اجلامعية:
•

•
•
•
•
•
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إتباع األنظمة اجلامعية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة وعدم القيام بأي أعمال خملة باألخالق اإلسالمية و اآلداب
العامة.
اإلنتظام بالدراسة والقيام بكافة املتطلبات الدراسية للمقررات.
محل البطاقة اجلامعية أثناء وجوده داخل اجلامعة وتقدميها للمختصني عند الطلب واحملافظة على النظافة العامة واإللتزام
بالزى املناسب واملظهر الالئق الذي يكفل اإلحرتام للجامعة.
إتباع القواعد والرتتيبات املتعلقة بإعداد البحوث أو التقارير أو اإلختبارات وعدم الغش أو الشروع فيه أو املساعدة يف ارتكابه أو
اإلخالل بنظام االمتحانات.
احملافظة على ممتلكات الكلية/اجلامعة وعدم التعرض هلا باإلتالف أو العبث.
إتباع التعليمات داخل مكتبة الكلية واملكتبة اجلامعية.

•
•
•
•
•
•
•
•

اهلدوء والسكينة داخل مرافق الكلية وعدم إثارة اإلزعاج أو التجمع يف غري األماكن املخصصة.
معاملة كل منسوبي الكلية واجلامعة وضيوفها باالحرتام الالئق وعدم اإلساءة إليهم أو إهانتهم بالقول أو الفعل.
عدم حضور احملاضرات يف املقررات اليت مل تسجل لك إال بإذن خاص من أستاذ املقرر ,مع العلم أن حضورك ال يعين التسجيل
يف املقرر.
تناول املأكوالت واملشروبات باألماكن املخصصة هلا.
التأكد من تفعيل الربيد اإللكرتوني الرمسي املعتمد من قبل اجلامعة وعمله بشكل صحيح ومتابعته بشكل دوري ملتابعة ما قد
يرسل خالله من إعالنات أو خالفه.
متابعة اإلعالنات اليت توضع يف لوحة اإلعالنات الرمسية داخل مبنى الكلية واجلامعة.
سرعة مراجعة مكتب القبول والتسجيل باجلامعة (أثناء فرتة اإلضافات فقط) يف حالة وجود أخطاء يف جدوله الدراسي مثل
التعارض يف أوقات احملاضرات أو التسجيل يف مقرر سبق وأن جنح فيه الطالب.
احلرص على معرفة التقويم اجلامعي والرفع بالطلبات يف األوقات احملددة مسبقا.

تعليمات اإلختبارات
 .1على الطالب/الطالبة التأكد من فرتة ومكان اإلختبار واحلضور قبل بدايته بوقت كاف.
 .2الطالب/الطالبة الذي يتغيب عن اإلختبار تكون درجته صفراً يف ذلك اإلختبار وحيسب تقديره يف ذلك املقرر على أساس درجات
األعمال الفصلية اليت حصل عليها فقط ما مل يكن هناك ُعذراً مقبو ً
ال ,يُقدم يف الفرتة املسموح بها نظاميا.
 .3على الطالب/الطالبة إحضار كل ما حيتاجه من األدوات املسموح بها وال يسمح باستعمال أدوات اآلخرين.
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 .4ال يسمح للطالب/الطالبة باآلتي:
 دخول قاعة اإلختبارات إال بالبطاقة اجلامعية. دخول قاعة اإلختبارات قبل حضور املراقب. اخلروج من قاعة اإلختبار قبل مضي نصف الوقت من بدايته واإلنتهاء من رصد احلضور والغياب. إستعمال أو احضار أجهزة اإلتصال داخل قاعة اإلختبار وجيب غلقها.ً
 دخول اإلختبار للمقرر احملروم منه الطالب وتكون درجة اإلختبار النهائي له يف ذلك املقرر صفرا (حمروم). .5على الطالب/الطالبة اإلطالع على الئحة الدراسة واإلمتحانات املتوفرة على موقع عمادة القبول والتسجيل.

آلية التعامل مع شكاوي ومقرتحات الطالب داخل الكلية
يتم تشكيل جلنة لتلقي وفحص الشكاوي برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس وعضوية ممثل لكل قسم علمي من أعضاء هيئة
التدريس على أن ُتعرض احلاالت اليت َت ِرد إليها لإلحاطة أو اختاذ اإلجراء املناسب أسبوعيا وتكون لديها مهام حمددة.

وتتلخص آلية الشكاوى واملقرتحات للطالب بالكلية يف اآلتي:

-1

-2
-3
-4
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يتم تقديم الشكوى أو املقرتح إىل جلنة الشكاوى أو بوضعها يف أحد صناديق الشكاوى املوجودة بأروقة الكلية بعد ملء استمارة
الشكوى اليت يتم احلصول عليها من مكتب وحدة التطوير واجلودة بالكلية أو إرسال شكوى أو اقرتاح أو استفسار من خالل صفحة
الشكاوى واملقرتحات اخلاصة باملوقع االلكرتوني للجامعة.
يتم فتح صناديق الشكاوى وجتميع الشكاوى باإلضافة اىل الشكاوى واملقرتحات الواردة من الربيد اإللكرتوني أسبوعيا.
يتم إرسال الشكوى أو املقرتح إىل من يعنيه األمر مبجرد عرضها على جلنة تلقي وفحص الشكاوي.
يتم الفحص والبت يف كل املشاكل اليت ميكن التعامل معها بصورة ودية أو رمسية مع مراعاة السرية الكاملة للشكوى
(حيتفظ باسم الطالب/الطالبة وبياناته لدى جلنة الشكاوى بالكلية) وسرعة البت يف الشكوى (ال تزيد مدة الرد على الشكوى
أكثر من مخسة عشر يوماً من تاريخ عرضها على جلنة تلقي وفحص الشكاوي).

 -5الشكاوى اليت حتتاج الرد من األقسام العلمية ُترفع إىل رؤساء األقسام ويكون الرد عن طريق رئيس القسم ,و يف حالة تعذر حل
الشكوى عن طريق رؤساء األقسام ُترفع إىل سعادة عميد الكلية.
 -6تقوم اللجنة بإرسال ردود الشكاوى إىل أصحابها,لذا ينبغي كتابة بيانات صاحب الشكوى وتشمل االسم «اختياري» – التخصص –
املستوى – الشعبة ،وكذلك وسيلة االتصال به مثل :رقم التليفون – الربيد اإللكرتوني ،أو االتفاق معه على موعد للرد على الشكوى
وذلك لضمان سرعة التواصل بني أعضاء اللجنة وصاحب الشكوى.

جلنة النظام اجلامعي
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبةِ :عالوة على ما س���بق يف آلية التعامل مع الش���كاوى واملقرتحات داخل الكلية فقد حرصت اجلامعة على
إرساء نظم املساءلة داخل اجلامعة ولذا شكلت جلنة للنظام اجلامعي يتضح دورها من اآلتي:
مادة  :1تشكل سنوياً جلنة تسمى جلنة النظام اجلامعي بقرار من مدير اجلامعة ختتص بنظر مجيع الشكاوى املرفوعة على
الطالب/الطالبات أو منهم واحملالة هلا من عميد شئون الطالب وهلا سلطة توقيع اجلزاءات حسب اللوائح املنظمة لعملها.
مادة  :2تتكون جلنة النظام اجلامعي من كل من:
• عميد شئون الطالب أو من يكلف (رئيساً).
• ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أحدهم من كلية احلقوق (أعضاء) .
• إثنان من الطلبة أو الطالبات املشهود هلم بالكفاءة (أعضاء) .
• سكرتري ليس له حق التصويت أو املشاركة (عضواً).
مادة  :3تقدم الشكاوى املرفوعة من الطالب/الطالبات أو من غريهم يف اجلامعة إىل عميد شئون الطالب.
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مادة  :4حيق لعميد شئون الطالب بعد إجراء التحقيق الالزم إحالة الشكوى إىل جلنة النظام اجلامعي.
مادة  :5إجراءات الشكاوى:
• ال جيوز توقيع أي جزاء على الطالب/الطالبة املشكو منه إال بعد حتقيق من اللجنة.
• إذا أستدعى الطالب املشكو يف حقه للحضور أمام اللجنة ومل حيضر بغري عذر مقبول يُعاد استدعاؤه كتابة أو بأي وسيلة
رمسية فإذا مل حيضر بغري إذن مقبول يتم اختاذ القرار التأدييب ضده غيابياً.
• جيوز للطالب/الطالبة أن يتظلم أمام مدير اجلامعة من القرارات الصادرة ضده من جلنة النظام اجلامعي خالل مدة
مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
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عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة
للمزيد من املعلومات
نرجو اإلتصال بوحدة التطوير واجلودة بكلية العلوم الطبية
التطبيقية
هاتف داخلي8657 :
مقر الوحدة :مبنى الكليات الصحية (مقر عيادات العالج الطبيعي(
الربيد اإللكرتوني للوحدةQualityCAMS@nu.edu.sa :

