
 

  

 يوم الجودة العالمي

World Quality Day  

 

https://sciences.ksu.edu.sa/ar/node/97                                                                                                             

developq@ksu.edu.sa                                                                                                                                                           

 كلية العلوم

 يوم الجود العالمي
 

 مI 2020 هـ1442 

 

 " مقدمة "
 

ي ـــيعتبر ثاني خميس من شهر نوفمبر من كل سنة بيوم الجودة العالم

(World Quality Day والذي يصادف هذه السنة يوم )م 2020نوفمبر  12

إلى الرقي بمستوى األداء  كلية العلومهـ، وتسعى 1442ربيع األول  26الموافق 

وتطوير البرامج األكاديمية والعمليات التعليمية واإلدارية، من خالل ضبط جودتها 

جهودها نحو  ، وتكرساألكاديمي واإلداري والتحسين المستمر ألدائها وتطويرها

 من خالل تجويد برامجها واالسهام في بناء اقتصاد المعرفة. الشراكة المجتمعية

 

 " رؤية الكلية "
 

الريادة في العلوم األساسية وتطبيقاتها وثقافتها لإلسهام في بناء مجتمع 
 المعرفة.

 

 " رسالة الكلية "
 

برامج دراسية ومشاريع بحثية متطورة، قادرة على تزويد المجتمع بالمعارف  تقديم
والكفاءات المدربة عبر بيئة محفزة للتعلم واإلبداع والبحث العلمي وبجودة 

  مستمرة تضمن التوظيف األمثل للتقنية والشراكة المجتمعية.
 

 " " سياسة الجودة بكلية العلوم
 

 التعليمية خدماتها تقديم علىفي جامعة الملك سعود  العلومكلية تعمل 
 تؤكد التي والعالمية الوطنية للمعايير وفقا عالية، بجودة والمجتمعية والبحثية
 والتميز الريادة إلى للوصول االستراتيجية وأهدافها رسالتها وتدعم تميزها،

 .العالمي
داف الجامعة المعتمدة ولتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية المستمدة من أه

 والتي تتوافق مع رؤية المملكة ،"KSU2030" في خطتها االستراتيجية
""KSA2030،  تلتزم بالتطوير والتحسين المستمر لمستويات  العلومفإن كلية

 والبحث الجامعي التعليم في التميز تحقيقإلى  للوصول لمنسوبيهااألداء 
، وتعزيز كفاءة اإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس المجتمع وخدمة العلمي

وجودة المخرجات  يهاوجميع منسوبي الكلية، باإلضافة إلى تعزيز قدرات خريج
 واستقطابخالل االستخدام األمثل للموارد والتقنيات الحديثة  منالتعليمية، 
  ضمن والطالب التدريس هيئة أعضاء من األفضل

 
  بيئة محفزة إداريا

 
 .وأكاديميا

 التواصل جسور مد خالل من المجتمعية الشرائح جميع بخدمة الكلية وتلتزم
  الشراكات وعقد

 
  محليا

 
 القانونية المتطلبات جميع بتطبيق الكلية تلتزم كما. وعالميا

 واإلدارية، والفنية األكاديمية والمتابعة الجودة أهداف ومراجعة والتنظيمية
 فعالية لضمان واإلداري األكاديمي الجودة إدارة لنظام المستمر والتحسين

 الدولية القياسية المواصفة متطلبات وفق اإلدارية الجودة إدارة نظام تطبيق
(ISO 9001:2015.) 

 

 " الكلية – أهداف الجودة" 
 

 الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.تحقيق التميز في التعليم  -1
 تطوير وتحقيق السبل الكفيلة بضمان جودة األداء والمخرجات. -2
 االستخدام األمثل للموارد والتقنية الحديثة. -3
4- .

 
 وأكاديميا

 
 توفير بيئة محفزة إداريا

 استقطاب األفضل من أعضاء هيئة التدريس والطالب. -5
.إقامة شراكات فاعلة محل -6

 
 وعالميا

 
 يا

 تعزيز الثقافة العلمية وفعالياتها وتأصيل فلسفة العلوم. -7
 

 " الجودة باألقسام األكاديمية نظام إدارة " لجان
 

 اللجنة العليا بالقسم. -1

 لجنة التطوير والجودة. -2
 لجنة التقويم واالعتماد األكاديمي. -3

 لجنة الشؤون الطالبية. -4
 الدراسية ومصادر التعلم.لجنة الخطط  -5
 لجنة الخريجين والموارد البشرية. -6

 لجنة المختبرات والسالمة. -7
 لجنة الدراسات العليا والبحوث. -8
 لجنة العالقة العامة والشراكة المجتمعية. -9

 ) اللجان المساندة (    
 لجنة اآليزو. -10
 لجنة اإلحصاءات. -11
 

 " الجودةأبرز إنجازات وإسهامات " 
 

  من 
 
 دوليا

 
وكالة تجديد اعتماد جميع برامج الكلية لمرحلة البكالوريوس اعتمادا

االعتماد للبرامج الدراسية في الهندسة والمعلوماتية والعلوم الطبيعية 
 ..ASIIN e.vوالرياضيات 

  حصول جميع برامج الكلية لمرحلة البكالوريوس على االعتماد األكاديمي
 .NCAAAالوطني من المركز الوطني 

  حصول الكلية على نظام إدارة الجودة حسب المواصفة الدوليةISO 

9001:2008. 

  تعمل الكلية اآلن على ترقية نظام إدارة الجودة حسب المواصفة الدوليةISO 

9001 : 2015. 

  
 
 دوليا

 
وكالة تعمل الكلية اآلن على مشروع اعتماد برامج الدراسات العليا اعتمادا

االعتماد للبرامج الدراسية في الهندسة والمعلوماتية والعلوم الطبيعية 
 ..ASIIN e.vوالرياضيات 

  بعض المختبرات الخادمة للمجتمعتعمل الكلية اآلن على مشروع اعتماد  
 
وفقا

 .ISO/ICE 17025للمواصفة الدولية 

 ( عشرة برامج بينية تخدم طالب كلية العلوم وبعض الكليات 10استحداث عدد )
 األخرى.

 األول من  هو البرنامجاستحداث برنامج الماجستير التنفيذي للعلوم الجنائية، و
 بعض برامج الدراسات العليا المستحدثة 

 
نوعه على مستوى المملكة، وأيضا

 بالكلية.
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