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II. 1Bالملخص 

بدأت جامعة الملك سعود رحلة الجودة، تلك الرحلة الطويلة الصعبة والمستمرة، ورغم صعوبة هذه الرحلة إال  
ستنجح في مسيرتها؛ بفضل جاديتها، والتزامها غير العادي، وبفضل جميع منسوبيها ومنتسبيها  -بعون هللا  -أن الجامعة 

 اح لهم أنفسهم.الذين يرون أن نجاح الجامعة في مسيرة الجودة، هو نج

ورحلة الجودة رحلة التنتهي؛ ألنها تقوم على إعادة التقييم الحقيقي للوضع الراهن بالجامعة، وإعادة التوجيه 
لمسيرة الجامعة نحو التحسن المستمر والتنمية المستدامة. ومن ثم كانت الضرورة ملحة لوجود دليل يمهد الطريق ، ويوفر 

 قبل المنشود.اآلليات للمضي قدماً نحو المست

معضلة كبيرة لمؤسسات التعليم العالي في  )والعشرين حاديالكلمة الطنانة في القرن ال(تلك  "االعتماد"لقد أصبح 
واآلثار المترتبة على االعتماد.  ،ستجابة للضروراتو "كيفية" اال ،المملكة العربية السعودية خاصة في "ما يجب القيام به"

ا ) الذي يشكل جزءً IQAمبنية على نظام ضمان الجودة الداخلي ( ،أسس قوية ومستمرةويستند نجاح عملية االعتماد على 
 ي))، فإن السؤال الرئيسIQA= ضمان الجودة الداخلي ( (EQA)في المعادلة (ضمان الجودة الخارجي ا لها. ومتممً 

 ؟ وكيف تعالجه؟.نظام الجودة الداخليةمن خالل استخدام  ،ألداءماذا تعالج متطلبات التميز في تقويم ا :هو ،المطروح
 ،"التحدي؟ : "ما، هماإطارين ا منالتميز في تقويم األداء، فقد قدمت جامعة الملك سعود نهجً لمتطلبات عملية  واستجابةً 

 . "؟يكون و"كيف

"ما" سوف  اإلطار نإحيث  ؛الجودة" من خالل نظام إدارة كيفلقد تناولت جامعة الملك سعود اإلطارين "ما" و"
 والتقويم الخارجي نظام الجودة الداخليمن خالل معادلة  ، وذلك"كيف" اإلطارمتطلبات لالمتعددة جوانب اليستكشف 
"، تقترح جامعة الملك سعود منهجية تستخدم في تطوير نظام ضمان كيف" طار أو المصطلحمن خالل اإلفالمذكورة. 

عالج مقاييس ومعايير ي"ما" اإلطار كما أن  ،ساسية، وتتجاوز توقعات االعتمادلالستجابة للمتطلبات األالجودة الداخلي 
 منهجية المراجعة والتقويم. كذلك ة، واألداء الرئيسومؤشرات 

العكس من  ، بل علىا يتعلق بالمقومات والمبادئال تختلف أطر االعتماد "ما" في مختلف البلدان والقارات فيمو
ة الرئيسهناك المزيد من أوجه التشابه في األصول والمبادئ من خالل المعايير، والمقاييس، أو مؤشرات األداء فإن ، ذلك

الئمة للغرض" في المجاالت حول جودة التعليم وكونها "م -عامة  -تدور هذه المسارات والتي تستند على نفس المبدأ. 
نتائج التعلم، والمستفيدين من العملية، والمجتمعات المحلية، والتركيز   :والتركيز على ، والبحث، والتعلمو  ،ة للتعليمالرئيس

ستراتيجية واألهداف التكتيكية، ليمية، ودعم الموارد، والغايات اإلتقديم خدمة اجتماعية مركزية، والمرافق التع :على
دئ ضمان الجودة المعايير المستخدمة. ويشكل ذلك مباوالموارد البشرية والتنظيمية، والتركيز على التنمية، والمعلومات، و

= ضمان الجودة الداخلي  (EQA)ضمان الجودة الخارجي (نه جزء من معادلة إحيث  ؛"؟الخارجي لـ "ما هو التحدي
)IQA( ( ن مؤسسات التعليم العالي " مالئمة للغرض" الذي أنشئت أشهادة تفيد . يهدف ضمان الجودة الخارجي إلى تقديم

 ا إلى مجموعة من المعايير المماثلة، ومقاييس أو مؤشرات األداء الرئيسية. استنادً نظام الجودة الداخلي من أجله من حيث  

ضمان عند تطوير ف ؟في مؤسسات التعليم العاليضمان الجودة الداخلي يركز اإلطار الثاني على "كيف" يكون و
إدارة عند تطوير نظام ، وهذا ما تم ونية الوطنية األساسية لالعتمادمؤسسة ما، ال بد من تلبية المعايير القانالجودة الداخلي ل

قامت الجامعة بتلبية متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة  ؛ حيثجامعة الملك سعودبالجودة 
هي: المراجعة،  ،إلى أربعة مبادئ متينة للجودة اجامعة الملك سعود استنادً بي نظام إدارة الجودة قد بنول، سعوديةالعربية ال

مما يؤدي في وقت الحق إلى الحصول على شهادة بأن المؤسسة "مالئمة للغرض" الذي  ،والتقويم، والضمان، واالعتماد
 أنشئت من أجله. 

= ضمان  (EQA)ضمان الجودة الخارجي (من خالل النظر إلى المستقبل، والمطابقة واالمتثال لمعادلة و
جامعة الملك سعود مقاييس ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ، فقد طبقت ) )IQA(الجودة الداخلي 

(NCAAA)، ومن خالل التزام جامعة الملك سعود  ،اخليةدة المعايير والمقاييس  الدواعتمدتها كخطة لضمان جو
 كل تنطبق على ، والتيموحدةالمبسطة وال المعايير والمقاييس  األساسية االلتزام بعلى  - ببساطة – بفلسفتها، فقد حافظت

وابتكاري،  تباع نهج متسق ومنهجيادارية. وقامت جامعة الملك سعود بالمؤسسات، والبرامج، والكليات، والوحدات اإل
ستخدام مجموعة من مقاييس ويهدف إلى مراجعة وتقويم مقاييس الدرجات لتحديد مستوى األداء با ،لكنه عام بطبيعته

 .في المعايير المستندة إلى عمليات ،(I)، والتكامل (L)التعلم و، (D)التطبيق و، (A)الدرجات الموحدة باستخدام النهج 
، (T)االتجاه و، (L)الكمية والنوعية التي هي بمثابة تدابير األداء التي تحدد المستوى  :ويؤيد ذلك مجموعة من المؤشرات

إلجراء التحسينات  ؛ويرتبط ذلك بالتخطيط وإدارة نظم المعلومات عن طريق إرساء األساس ،(I)، والتكامل (C)المقارنة و
 ة المبنية على األدلة. واآللي ، المستمرة واالبتكارات القائمة على اإلدارة من خالل القياس
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 على النحو التالي: –باختصار  –ويتضمن هذا الدليل أربعة فصول رئيسة، يمكن عرضها 

ومعايير الهيئة الوطنية  ،يتعلق بمتطلبات االعتماد فيما تقديم ملخص للجودة الشاملة  يركز هذا الفصل على  :الفصل األول
 معايير ومقاييس البرامج، ومنهجية التقويم. و،  األكاديمي للتقويم واالعتماد

وهو جزء من (جامعة الملك سعود، ببع في تطوير نظام إدارة الجودة يركز هذا الفصل على النهج المت  :الفصل الثاني
 كما  ،(IMS)) ، ونظام إدارة المعلومات (PMS)نظام إدارة التخطيط  -أيضا -ستراتيجي الذي يغطي نظام إدارة األداء اإل

تفاصيل عن  كما يقدم هذا الفصل  ،بالجامعةة الجودة على المبادئ التي بموجبها سيتم تطوير نظام إدار يركز هذا الفصل
جامعة الملك سعود، والمراجعة الداخلية، والتقويم السنوي، وعملية المراقبة  ذات الصلة فيما  -نموذج نظام إدارة الجودة 

 يتعلق بدورة االعتماد الخمسية. 

ة المعايير الرئيس :جامعة الملك سعود من حيثبيل دقيقة عن نظام إدارة الجودة يتناول هذا الفصل تفاص  :الثالث الفصل
تناقش  ، وة القائمة على النتائجاء الرئيسوهي معايير مستندة إلى عمليات ومؤشرات األد لذلك النظام، والمقاييس الفرعية

تنظيم إدارة الجودة في جامعة الملك سعود، والدراسة الذاتية، والتقويم من قبل المؤسسة، والكلية، والبرنامج، والوحدات 
 للتقويم، لمعايير الرئيسية والمقاييس الفرعيةل يقدم الفصل أمثلةً كما التقويم المعين من قبل الجامعة. اإلدارية، وفريق 

  النوعية والكمية.  :ةومؤشرات األداء الرئيس

ة، وكيفية معالجتها، واآللية الفرعية ومؤشرات األداء الرئيس سة والمقايييصف هذا الفصل المعايير الرئيس :الفصل الرابع
 ة.الفرعية، ومؤشرات األداء الرئيس والمقاييس ،ةلة لتبرير تقويم المعايير الرئيسالقائمة على األد

الحد األدنى المطلوب لضمان الجودة الداخلي المنصوص عليه في يلبي جامعة الملك سعود بنظام إدارة الجودة إن 
من قبل المؤسسة، ويفترض في هذا النظام أن يكون عاماً بحيث يمكن تطبيقه وتطويره  . بالجامعةإدارة الجودة  دليل نظام

نه ال يحدد النظام، واألدوات، والتقنيات، إا، حيث مرنً  أن يكون -أيضا  - مفترضوالكلية، وعلى مستوى البرنامج. ومن ال
ماذا وكيف تقوم الكلية أو القسم باستخدام  :تحديدإلى ويهدف التقويم واألطر، أو األساليب التي ستستخدمها الكلية أو القسم. 

 . المطلوب؟لتحقيق األداء  ؛هذه األساليب

 جامعة، فطريقها طويلة وشاقة، ولقد عزمت في يوم واحدتتحقق ال وال تبنى البد أن نؤكد على أن الجودة وختاماً: 
الجامعة  تطلعاتوالمضي قدماً في هذه الطريق، يدعمها في ذلك المؤازرة المستمرة من أولي األمر،  ىد علالملك سعو

جميع  تشكر امعة. وفي هذا الصدد، فإن الججميع منسوبي الجامعة ومنتسبيهاوجادية نفسها نحو الريادة والتميز، والتزام 
 على وقتهم وجهودهم المخلصة في سعيهم من أجل الجودة.  منسوبيها

 ،،،ا لكم شكرً 

 

 

 جامعة الملك سعود
 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة الجودة
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2Bالفصل األول 

3B مقدمة 

م ازدهاراً كبيراً واهتماماً ۱۹۹۰منتصف أواخر في  الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئشهدت 
وصل هذا االهتمام إلى دول الشرق األوسط، ومنها المملكة  بداية القرن الحادي والعشرينواضحاً بالجودة واالعتماد، ومع  

م تشرف على المعايير الوطنية للتعليالتي  الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميالعربية السعودية؛ حيث أنشأت المملكة 
أهمية على و، )Diana Green, 1994(ما هي الجودة في التعليم العالي، في قطاع التعليم  جودة العلى ، وتركز العالي

 .لتالئم الغرض الذي أنشئت من أجله التعليمية  المراجعة، والتقويم، واالعتماد للمؤسسات

تحسين جودة وإدارة المؤسسات من خالل تنفيذ هذه النظم هو على التعليم العالي مؤسسات  تركييزالغرض من إن 
ومعالجة العيوب والتناقضات في  ،وتصميم وجودة التعليم ،خفض التباين، والتحسين المستمر للمنتجات التعليمية والخدمات

كروسبي، وفيغنبوم وديمنج، جوران،  :مثل(، ة والعوامل التي قدمها خبراء الجودةرئيسوتستند هذه المفاهيم الالمعايير. 
وترجمت مفاهيم  ).Tummala and Tang ،۱۹۹٤على إدارة الجودة ( -بطريقة أو بأخرى - )يشيكاوا، وغرفينإ

و   MBNQA :مثل ،الجودة ومكوناتها في معايير التقويم، والعناصر األساسية والقيم المتعلقة بجوائز الجودة المختلفة
EQA )Puay et.al ،۱۹۹۸(  ۹۰۰۰مثل االيزو ، والمعايير )Pun and Chin ،۱۹۹۹.( 

إن نظام إدارة الجودة بجامعة الملك سعود يحتاج إلى نهٍج منظم ومنهجي إلدارة ذلك النظام وتنظيم آلياته، وينبغي 
 أن يستند هذه النهج على المبادئ التالية:

وهي كيان موحد وشامل يصنع القيم التعليمية ويصدرها  ،ولية جميع منسوبي جامعة الملك سعودؤ. الجودة هي مس۱
 للمجتمع. 

  المؤسسات، والكليات، واألقسام. :في جميع الوحدات  الجودةالبد أن تشمل . ۲

 من أجل التوصل إلى مؤسسة  ؛. الجودة تحقق وتعزز تبادل المعلومات، والبيانات، والمعرفة، والتعلم بين كافة الوحدات۳
 حقيقية في جامعة الملك سعود.   تعليمية

الجودة هي مجموعة من األعمال واألنشطة المتميزة التي تحقق التآزر في السياسات، والعمليات، واإلجراءات، . ٤
نحو المجتمع السعودي  ها وأهدافها، والوفاء بالتزامهامامهالجامعة لمن أجل تحقيق  داخل مؤسسة الجامعة؛واألشخاص 

  والمجتمعات المحلية.

)، ارتأت جامعة الملك IQAفي هذه الطبعة الثانية من الدليل الذي يسعى إلى تطوير ضمان الجودة الداخلي (و
بحيث تمثل الحد  لمعاييرها ومقاييسها، ا ومرجعاً مخططً ية للتقويم واالعتماد األكاديمي أن تكون معايير الهيئة الوطنسعود 
جامعة الملك سعود. وبما أن اإلنجاز الشامل لجامعة الملك سعود هو تتويج لجهود بنظام إدارة الجودة من متطلبات  األدنى

سام نه يجب أن تساهم جميع األقإ، حيث  وإنجازات وتحصيل كل من األقسام والكليات التي تشكل جامعة الملك سعود
 وتلتزم بالحملة الشاملة لجودة األداء.  ،على قدم المساواة الجامعةوالكليات في 

ة والفرعية للهيئة الوطنية للتقويم ا للمعايير والمقاييس الرئيستحتوي األجزاء األولى من هذا الفصل ملخصً 
واالعتماد األكاديمي المستخدمة في اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي، حيث تحتوي لمحة عامة عن معايير الهيئة 

ومبادئ  ،ومعايير تقويم البرامج )،ستة مجلدات للتقويم المؤسسيالموجودة في (الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
ينصح ممارسو الجودة في المملكة العربية السعودية بقراءة ووالطرق واألطر الوطنية للمؤهالت.  ،ومتطلبات التقويم

  معايير ال تلكيتم استخدام  ؛ حيثنية للتقويم واالعتماد األكاديميلمعايير الهيئة الوط عميقة إلجراء مناقشة ؛المجلدات الستة
 جامعة الملك سعود. بمخطط لتطوير نظام إدارة الجودة ك

جامعة الملك  -يناقشان الخصائص المميزة للنهج الذي يتبعه نظام إدارة الجودة فلثالث واالثاني  ن:الفصالأما 
تقوم الجامعة ، وويم واالعتماد األكاديمي ة لمعايير الهيئة الوطنية للتقالجامعة المواد المرجعية الرئيس تعتمد، حيث سعود

بالنسبة للمؤسسة، والكليات، واألقسام، والوحدات  يالمرجع األساس باعتبارها، باستخدامها في تطوير نظام إدارة الجودة 
 اإلدارية. وتشمل هذه المواد ما يلي: 

 .)۲۰۰۹. معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي (نوفمبر ۱

  .)۲۰۰۹. معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعليم العالي (نوفمبر ۲

  .)۲۰۰۹(نوفمبر مقاييس التقويم الذاتي الخاصة بالتقويم المؤسسي في التعليم العالي . ۳
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  .)۲۰۰۹التقويم الذاتي لبرامج التعليم العالي (نوفمبر مقاييس . ٤

)، نظام ضمان الجودة واالعتماد (مارس ۱(الجزء  ،ة العربية السعودية. دليل ضمان الجودة واالعتماد في المملك٥
۲۰۰۸(.  

)، إجراءات ضمان الجودة الداخلي (مارس ۲. دليل ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية السعودية، (الجزء ٦
۲۰۰۸(.  

لضمان الجودة واالعتماد  تقويم الخارجي)، ال۳(الجزء  ،. دليل ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية السعودية۷
  .)۲۰۰۸(مارس 

 .)۲۰۰۷(نوفمبر  ،. اإلطار الوطني للمؤهالت للمجاالت المتعددة، المملكة العربية السعودية۸

األمر  ،وتجدر اإلشارة إلى أن معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي هي النصوص القانونية المعتمدة
حيث تمثل الهيئة  ،نها تمثل الشروط القانونية لتحقيق وتلبية الحد األدنى من المعايير لتقويم الجودة األكاديميةأالذي يعني 

 -بطبيعتها -وهذا يعني أن هذه المعايير  ،اد األكاديميأعلى سلطة تنظيمية في المملكة العربية السعودية في التقويم واالعتم
كافة مؤسسات وبرامج التعليم العالي أن على ينبغي وزمة للتقويم واالعتماد األكاديمي. تشكل الحد األدنى من المتطلبات الال

 ة أو الكلية أو القسمللمساهمة في تطوير الجودة الداخلية للمؤسس ؛تستخدم هذه المعايير المؤسسية في حدودها القانونية الدنيا
 أو البرنامج ضمن متطلبات التقويم الخارجي. 

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي المقاييس األساسية التنظيمية الوطنية لدى جميع وتشكل معايير 
أو وكاالت االعتماد المهني كمتطلبات إضافية.  ،مؤسسات التعليم العالي التي ينبغي أن تتوافق مع مصلحة المستفيدين

ل وكالة اعتماد بَ من قِ عتمد تُ العربية السعودية يجب أن  لمملكةمؤسسة، أو كلية، أو برنامج في ا ةوتجدر اإلشارة إلى أن أي
ل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وكالة االعتماد الشاملة بَ إلى طلب االعتماد من قِ  -أيضا -نها تحتاجأدولية، كما 

 في المملكة العربية السعودية.

A. 19B۱٫۱ ميمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادي(NCAAA) . 

) في المملكة العربية السعودية مجموعة من NCAAAوضعت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي (
 ،اا رئيسً معيارً  ۱۱من  تتكون ،ةعالي في خمس فئات رئيسلتعليم الالضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات وبرامج  ؛المعايير

 ستخدم في تطوير المؤسسة والبرنامج على النحو التالي:من البنود التفصيلية الفرعية التي تُ  ٤۱٥و  

 

  :السياق المؤسسي -أ
 .الرسالة واألهداف .۱

 .السلطات واإلدارة  .۲

 .إدارة ضمان الجودة والتطوير .۳

 ب. جودة التعلم والتعليم: 
  .التعلم والتعليم .٤

 جـ. دعم تعليم الطالب:
 .الطالب والخدمات المساندة إدارة شؤون .٥

 .مصادر التعلم .٦

 د. دعم البنية التحتية:
  .المرافق والتجهيزات .۷

 .اإلدارة والتخطيط المالي  .۸

 .عمليات التوظيف .۹
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 هـ. اإلسهامات االجتماعية: 
  .البحث .۱۰

 .العالقات المؤسسية مع المجتمع .۱۱

B. 20B۱٫۲ العالقة بين معايير المؤسسات ومعايير البرامج: 

 عامة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها تم تقسيمها إلى جزأين: لقد وضعت معايير

 للمؤسسات). ۲۰۰۹معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي (نسخة نوفمبر  -

 للبرامج). ۲۰۰۹معايير ضمان الجودة واعتماد برامج التعليم العالي (نسخة نوفمبر  -

 

المطلوبة من المؤسسة والبرنامج. وتجدر اإلشارة إلى أنها تغطي نفس عينة من المعايير  )۱٫۱(يظهر الشكل 
المجاالت العامة من النشاط، ولكن هناك بعض االختالفات التي تعكس النظرة العامة للمؤسسات من ناحية، ووجهة نظر 

ال تؤخذ في   -د األكاديميوحسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتما - ،ن ناحية أخرى. وباإلضافة إلى ذلكالبرنامج م
  االعتبار بعض وظائف المؤسسات العامة لتقويم البرنامج، على الرغم من أنها تسهم في األداء الشامل وأداء البرنامج.

مخطط وكما ورد في مقدمة هذا الفصل، يتم استخدام معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ك
على الرغم من وجود بعض االختالف بين معايير المؤسسة ومعايير  ،جامعة الملك سعودبلتطوير نظام إدارة الجودة 

لبرنامج تقع عادة الحظ أن معايير ومقاييس ايُ كما ،  -واالعتماد األكاديميحسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم  -البرنامج 
على تنطبق  المعايير المؤسسية أن -سابقأيضا في وقت  -من المعايير المؤسسية. كما لوحظ  كبرى ضمن مجموعة

بأسس ومبادئ التعليم. وعلى هذا النحو، فإن جامعة الملك سعود  -غير مباشرمباشر أو بشكل  -البرامج، ومعظمها  يتصل 
مجموعة فريدة من  بحيث ينتج عنها ،ستقوم بالجمع بينها في مجموعة عامة تنطبق على المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج

 عايير والمقاييس  في إطار معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.الم

III. 4B مقارنة بين متطلبات معايير المؤسسة ومعايير البرنامج ۱٫۱الشكل 

 (البرنامج) ٤المعيار  (المؤسسة)  ٤المعيار 

جميع لضمان أن  فعالٌ  يجب أن يكون لدى المؤسسة نظامٌ 
، ورصد  ،التعلمو  التعليم البرامج تطابق أعلى مستويات

وتوفير خدمات الدعم على نطاق واسع بالمؤسسة.  األداء،
ويجب أن تكون البرامج.  تنطبق المتطلبات التالية على جميع

محددة بوضوح، بما يتماشى مع اإلطار  بنتائج تعلم الطال
الوطني للمؤهالت الوطنية و(البرامج المهنية) ومتطلبات 

ال بد من تقويم معايير التعلم من و  مهنية.العمل أو الممارسة ال
جعية خالل عمليات مناسبة يتم قياسها في مقابل المعايير المر

الخارجية ذات الصلة. ويجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس 
حمل ولديهم الخبرات المناسبة لت ،مؤهلين على النحو األمثل

 ستراتيجياتإمسؤوليات التدريس الخاصة بهم، والستخدام 
وللمشاركة التدريس المناسبة ألنواع مختلفة من نتائج التعلم، 

الرامية إلى تحسين فعالية التعليم. ويجب أن يتم  األنشطةفي 
من خالل تقويم  تقويم جودة التعليم ومدى فعالية البرامج

ومن ثم استخدام  ،الخريجين وأرباب العمل واستفتاء ،الطالب
 ر.كأساس لخطط التطوي التغذية الراجعة

محددة بوضوح، بما يتماشى  بتكون نتائج تعلم الطال يجب أن
مع اإلطار الوطني للمؤهالت ومتطلبات العمل أو الممارسة 

ال بد من تقويم معايير التعلم من خالل عمليات والمهنية. 
مناسبة يتم قياسها في مقابل المعايير المرجعية الخارجية ذات 

ن على ويجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس مؤهلي ،الصلة
 ولديهم الخبرات المناسبة لتحمل مسؤوليات ،األمثل النحو

التدريس  ستراتيجياتإالتدريس الخاصة بهم، والستخدام 
المناسبة ألنواع مختلفة من نتائج التعلم، وللمشاركة في 

ويم ويجب أن يتم تقالرامية إلى تحسين فعالية التعليم.  األنشطة
 من خالل تقويم الطالب جودة التعليم ومدى فعالية البرامج
استخدام التغذية  ومن ثم واستفتاء الخريجين وأرباب العمل،

 الراجعة كأساس لخطط التطوير.

 متطلبات المعايير المحددة للمؤسسة ككل 
 تشمل البنود التالية ٤المتعلقة بالمعيار 

 كلمتطلبات المعايير المحددة للبرنامج ك
 تشمل البنود التالية ٤المتعلقة بالمعيار 
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 البمخرجات تعلم الط ٤٫۱ .الرقابة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم ٤٫۱

 .عمليات تطوير البرنامج ٤٫۲ .مخرجات تعلم الطالب ٤٫۲

 .وتقييم البرامجعمليات مراجعة  ٤٫۳ .عمليات تطوير البرنامج ٤٫۳

 .تقويم الطالب ٤٫٤ .البرامجوتقييم عمليات مراجعة  ٤٫٤

 الب.المساعدة التعليمية للط ٤٫٥ .تقويم الطالب ٤٫٥

  .جودة التدريس ٤٫٦ الب.المساعدة التعليمية للط ٤٫٦

 .تقديم الدعم إلدخال تحسينات على جودة التدريس ٤٫۷ .جودة التدريس ٤٫۷

 .وخبرات أعضاء هيئة التدريس مؤهالت ٤٫۸ .تقديم الدعم إلدخال تحسينات على جودة التدريس ٤٫۸

 .أنشطة الخبرة الميدانية ٤٫۹ .مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس ٤٫۹

 .ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى ٤٫۱۰ .أنشطة الخبرة الميدانية ٤٫۱۰

   .ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى ٤٫۱۱

    ۲۰۰۸المصدر: مقتبس بتصرف عن "الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي"، 
نظام ضمان الجودة واالعتماد  )،۱لكة العربية السعودية (الجزء دليل ضمان الجودة واالعتماد في المم

 )۲۰۰۸(مارس 
 قسم األنشطة المتعلقة بالمعايير إلى ثالث فئات: تُ  ،وبشكل عام

إدارة األنشطة المصاحبة  :ومن األمثلة على ذلك،  رامجعلى الب بالمؤسسة وليس له أي تأثيرتعلق ما ي •
ويم واالعتماد األكاديمي ال على الرغم من أن الهيئة الوطنية للتقو ،..  .جاذبية المباني واألراضي، و للمنهج

نحو ما ورد  ا شامالً ذلك عند النظر في تطبيق معايير البرامج، إال إن جامعة الملك سعود تتخذ نهجً  ركز علىت
 وتطوير الخريجين. ،ليساهم في بيئة مواتية للتعليم والتعلم ؛أعاله

 على البرامج. كبيرٌ  أنشطة المؤسسات العامة التي لها تأثيرٌ  •

توفير مصادر التعلم من خالل المكتبة أو في عمليات التوظيف والترقية ألعضاء هيئة  ومن أمثلة ذلك:
تحديد على سبيل المثال، ف. نيِّ مج من حيث تأثيرها في البرنامج المعْ اوينبغي النظر في تقييم هذه البرالتدريس. 

وخبرة أعضاء هيئة  تأهيل برنامج معين، أو ما إذا كانما إذا كانت المكتبة تقدم الخدمات التي يحتاجها 
بغض النظر  ،من خالل هذه األمورالتدريس والموظفين في التدريس مناسبا للبرنامج. وتتأثر جودة البرنامج 

حيث يتم التركيز  ؛ول عن إدارتها. إن تقييم هذه الوظائف في التقويم المؤسسي سيكون أوسعؤعمن هو المس
البرامج التي تدعمها جميع وحدات  ومدى فعالية ،ة ككلعلى جودة اإلدارة والخدمات المقدمة للمؤسس

 المؤسسة.

 ما يتصل مباشرة بتخطيط وتنفيذ البرامج •

عند ينبغي و .وجودة التعليم في البرنامج ،مة مخرجات التعلم المستهدفة للطالبءمدى مال :ومن أمثلة ذلك
التركيز على كل هذه األمور في البرامج، ثم الحكم على مواطن القوة والضعف في برامج التقويم المؤسسي 

 المؤسسة ككل. 

 :للبرامج تعريف الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

التي ، و الدراسية واألنشطة في مجال مهني أو أكاديمي المقرراتيعتبر البرنامج مجموعة متكاملة من  •
صعب  ،ذات الصلة أو مجموعة من البرامج اواحدً  اعتبر برنامجً مؤهل، ولكن التمييز بين ما يُ  تؤدي إلى

 التحقيق
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وذلك من خالل  -بما في ذلك الدورات - ن يأخذهاأالطالب  التي ينبغي علىيشمل البرنامج جميع المقررات  •
العامة المهنية، أو األكاديمية، أو  :بما في ذلك مقررات التعليم - لكلية، إضافة إلى ما يطلبه القسمالمؤسسة أو ا

 مقررات الخدمة االجتماعية والمقررات من قسم أو كلية أخرى. -أيضا -ويشمل ذلك  ،-التطبيقية

وينبغي تقييمه على هذا  ،اا واحدً البرنامج الذي يقدم في أقسام الطالب الذكور وأقسام الطالبات  برنامجً يعتبر •
وجود تباينات كبيرة في المرافق والموارد، وخبرات أعضاء هيئة التدريس، وفرص نظراً ل ،لكنو حو. الن

 ، ينبغي الحصول على أدلة حول ما يحدث في كل حرم جامعيفإنه ، ..عمل الخريجين ومسائل أخرى
م نتائج كل برنامج لكل والتخطيط لما ينبغي القيام به. وينبغي أن تظهر تقارير التقوي ،ومالحظة الفروق بينهما

 حرم جامعي مجتمعة ومنفصلة. 

 في الحرم الجامعي الرئيس بنفس الطريقة التي تقدم بهاة تقدم في مناطق نائيالتي برامج ينبغي تناول ال •
في  مجتمعةً  تلك المعلومات مييجب الحصول على معلومات حول البرنامج في كل موقع، وتقدو للمؤسسة، 

 تقرير واحد يظهر االختالفات بين الموقعين. 

A. 21B۱٫۳ مقاييس التقويم الذاتي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.  

 ،لمؤسسات التي تقدم برامج تعليميةال يمكن تحقيق معايير الجودة العالية إال من خالل التخطيط للعمل في ا
د للمؤسسات في المملكة العربية السعودية يستند على أساس التقويم الذاتي فيما ا مع هذا، فإن ضمان الجودة واالعتماوتمشيً 

 المستقل.  التي يتم التحقق منها من خالل التقويم الخارجيوتعلق بمعايير الممارسة الجيدة، ي

ضاء هيئة التدريس والموظفون تم تعزيز مقاييس التقويم الذاتي، حيث يقوم أعفقد  ج، لدعم هذا النهو
يم ومن المتوقع أن يتم استخدام مقاييس التقو ،-كنظام للتقدير -أدائهم باستخدام "النجوم" ولون عن أداء البرامج بتقدير ؤالمس

ولين عن البرامج في تقويم الجودة األولي، والمراقبة المستمر لألداء،  قبل إجراء التقويم ؤالذاتي من قبل المؤسسات والمس
يتم تقييم األداء في هذا النظام من خالل تخصيص عدد من النجوم (من صفر إلى خمس نجوم)  و، ل لجنة االعتمادبَ من قِ 

 مستويات من األداء وفقا لألوصاف التالية:  ٦تشير إلى 
U

 األداء يتطلب التحسين

 ويشير إلى أنه على الرغم من أهمية الممارسة، إال أنها ال تطبق على اإلطالق.  )صفر( •

 ا، ولكن جودة التطبيق ضعيفة.إلى أن الممارسة تطبق أحيانً وتشير  )نجمة واحدة( •

 ولكن الجودة ليست مرضية.  ،إلى أن الممارسة تطبق في الغالب انوتشير )نانجمت( •

    
U

 األداء الجيد 

وتشير إلى أن الممارسة تطبق في أغلب األحيان، كما أن المؤشرات تدل بشكل عام على فاعلية  )ثالث نجوم( •
المؤسسة فإن  إضافة إلى ذلك،التطبيق، وعلى تحقيق معايير مرضية لألداء، مع وجود مجال أوسع للتحسين. 

 باستمرار. خطط لتطوير الجودة، كما أنه يتم متابعة عمليات تنفيذ هذه الخططلديها التعليمية 
U

 األداء عالي الجودة

وتشير إلى أن الممارسة تطبق بشكل مستمر، كذلك توجد مؤشرات معروفة لقياس جودة األداء،  )أربع نجوم( •
فإن إضافة إلى ذلك، للتحسين.  وهذه المؤشرات تبين أن األداء يتسم بجودة عالية، وأنه مازال هناك مجالٌ 

، كما أنه يتم متابعة عمليات تنفيذ هذه الخطط ورفع تقارير عنها خطط لتطوير الجودة لديها المؤسسة التعليمية 
 باستمرار.

المؤشرات الدالئل و، كما تشير تشير إلى أن الممارسة تطبق بشكل مستمر، وعلى مستوى عالٍ  )خمس نجوم( •
على  تلك المؤشرات الدالةإلى جودة عالية في األداء مقارنة بالمؤسسات المماثلة. وعلى الرغم من توفر  الواضحة

ستراتيجياتها إتميز بواقعية ت ،ارتفاع مستوى األداء، إال أن لدى المؤسسة التعليمية خططاً إضافية لتطوير الجودة
 ووجود جداول زمنية محددة لتنفيذ تلك الخطط.

B. 22B۱ة لنظام التقدير باستخدام النجومالرئيسالجوانب  ٫٤.  

 .ادمج أنواع التقييم لممارسات محددة لتشير إلى تقييمات أوسع نطاًق◌ً  •
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عام ة للمعيار الرئيسي، أو لكل معيارويكون ذلك ألداء المؤسسة فيما يتعلق بمجموع البنود الفرعي
 وتجاهل البنود ذات الصلة إذا لم يتم االلتزام ،. ويمكن القيام بذلك عن طريق حساب متوسط عدد النجوم)ككل(

 لها.  )صفر(ورصد تقدير  ،بالممارسة
بيد أن العناصر الفردية ليست بالضرورة متساوية في األهمية، وإذا تم الجمع بين البنود للحصول على 

 وفقا لذلك. ينبغي أن يعطى تقدير لبعض البنود بشكل أكبر من غيرها، وتعديل التصنيف العام ،تقويم شامل
 
 

 .إلى نظرة عامة حول المؤسسةللوصول التقييمات إيجاد  معدل  •
من خالل المعايير  ،يمكن الوصول إلى مقاييس تقويم لكل وحدة أكاديمية أو إدارية بشكل منفصل

ة والمقاييس الفرعية، كما يمكن أن تستخدم المعايير والمقاييس  في عمليات التقويم لكل وحدة أكاديمية الرئيس
 تقويمات تلك الوحدات؛ يمكن تجميعفإنه ويم عدد من الوحدات، يجري تقأو إدارية بشكل منفرد. وعندما 
 نفإ الحصول على معدل التقييم الكلي،  ما يتمعندوالكلية أو المؤسسة ككل. إلعطاء تقويم شامل على مستوى 

يساعد ذلك في إجراء الدراسة الذاتية للجامعة ككل، وتوفير وتقديم معلومات مفيدة لفريق المراجعة  ذلك
 بشكل مستقل.  قوم بعملهالذ ي الخارجية للمؤسسة

أن يعطي  يمكن -من خالل وضع متوسط عدد النجوم  - ن الجمع بين التقديراتولكن ينبغي أن نعلم أ
بعض قد تفي ف ،إذا كانت هناك اختالفات كبيرة في التقويم بين وحدات المؤسسة المختلفة ا مضلالً انطباعً 

وعليه، ينبغي أن تظهر قد ال يقوم بذلك.  ، في حين أن بعضها اآلخربالمعاييراألقسام داخل المؤسسة 
داء بين وحدات المؤسسة في مستوى األ كبيرٌ  وة والضعف عندما يكون هناك تباينٌ التقييمات وتحدد نقاط الق

 المختلفة. 

  أولويات التحسين •

هي تحديد  -من خالل استخدام مقاييس ومعايير التقويم  -مة لمقاييس التقويم الذاتي همدى النتائج الإن إح -
المجاالت التي تعتبر من أعلى  في مجاالت التحسين، بل وتحديد تحديد األولويات ومن ثم  مجاالت التحسين.

 األولويات للتحسين. 

 .المؤشرات المتوفرة كأدلة على األداء •
تباع الممارسات المطلوبة، وأنه تم تحقيق يؤكد اعلى دليل مباشر  - قدر اإلمكان -ن تستند التقييمات أينبغي  -

بذل جهود مضنية في  ال يتطلب واألمربدال من االنطباعات العامة الالحقة. مستويات من الجودة المطلوبة 
ستخدم تُ ن أواختيار المؤشرات التي من شأنها  ،يتطلب بعض التخطيط المسبق هلكن ،الحصول على األدلة

ا من تقديم البيانات التي تم جمعها والتي تعتبر جزءً وينبغي تحديد مؤشرات األداء في  ،كدليل على األداء
 عمليات المراقبة المستمرة. 

C. 23B۱وتخطيط الجودة  مراجعةدورة  ٫٥ 

ها المؤسسة، وتحديد والبيئة التي تعمل ب ،تشمل عملية تحسين جودة التعليم تقييم المستويات الحالية لألداء
وإجراء تعديالت إذا لزم  ،ووضع الخطط وتنفيذها، ومراقبة ما يحدث ،وتحديد األهدافستراتيجية للتحسين، األولويات اإل

قد تنطوي  ، ولى تكرار دورة التخطيط والمراجعةهذه الخطوات تنطوي عوا. األمر، وتقييم النتائج التي تحققت أخيرً 
والنتائج  ،عدد من السنوات، مع عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذهاة على سلسلة من األنشطة على مدى لرئيسالخطط ا

 الخطة طويلة األجل. لمقررة في مراحل ضمن لكل خطوة من الخطوات ا

واحدة  :زمنيتان عند إجراء تقييمات رسميةفترتان  - عادة -هناكففي حين ينبغي أن تكون المراقبة مستمرة، 
ى الطويل، حيث تجري مراجعات حيث يتم مراقبة األداء وتقديم تعديالت على النحو المطلوب، واألخرى على المد ،سنوية
ينبغي التخطيط إلجراء تقييمات دورية تتزامن فإنه اس دوري. وفيما يتعلق بقضايا ضمان الجودة واالعتماد، ة على أسرئيس

 ل الهيئة.بَ وإعادة االعتماد من قِ  ،مع المراجعة الخارجية كل خمس سنوات لالعتماد
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IV. 5B التخطيط والجودة: دورة ۱٫۲الشكل  

 
 خمس كل مراجعة

  سنوات

 
 

 

 
 بيئةال مع

 (الداخلية والخارجية)

 

ستراتيجية تحوي إتطوير خطة 
رؤية / تحديد / مراجعة / 

األهداف الخاصة (الخطة 
 ية للجامعة ستراتيجاإل

 تتماشى مع 
 ستراتيجية للكليات)الخطة اإل

  مراجعة األداء 

 
 

الخبرة 
 السنوية

خطة العمل السنوية (مراجعة 
 وتنقيح)

  (تحديث)ستراتيجية والخطة اإل

 
 

ة العمل السنوية تطوير خط
 ستراتيجيةوتحديث الخطة اإل

 

ة العمل السنوية وتحديث تنفيذ خط مراقبة األداء 
 ستراتيجيةالخطة اإل

 

        منالمصدر: مقتبسة بتصرف 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 )۲۰۰۸دليل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي(   

من الخطوات في تسلسل خطي يرتبط مع  الرغم من أن دورة التخطيط والمراجعة تشمل مجموعةً على و
استجابة للمالحظات والظروف المتغيرة. فعلى سبيل  ؛يمكن تكرار أو تغيير الممارسات بطريقة مرنةفإنه جداول زمنية، 

كما ورد في دليل الهيئة الوطنية للتقويم  ، (ن األهداف تحتاج إلى تحديدأ المثال، قد تؤدي مراجعة األداء إلى استنتاج مفاده
 )الموضح أعاله.  ۱٫۲واالعتماد األكاديمي، الشكل 

A. 24B۱خطة التطوير االستراتيجي لتحسين الجودة ٫٦.  

التخطيط لتنفيذ  هما:ة،الجودة اثنين من العناصر الرئيس تطويركما هو مشار إليه أعاله، ينبغي أن تشمل خطة 
، والتخطيط للتعامل مع أية مشاكل -إذا لم يكن هذا قائما بالفعل -ا لتلبية متطلبات االعتماد لضمان الجودة الترتيبات تدريجيً 

قد تحتاج مختلف فلمؤسسة التي تنفذ عمليات ضمان الجودة للمرة األولى، ل ةبالنسبتحديدها في الدراسة الذاتية. و تم
إلكساب أعضاء هيئة التدريس  ؛الوحدات التنظيمية واإلدارية المشاركة في عمليات ضمان الجودة إلى العمل في مراحل

 نها تتعلق بعدد من أر في هذه المراحل، يجب أن نعترف والموظفين الخبرة والثقة حول العمليات المعنية. وعند النظ
المؤسسة ككل (على المستوى االستراتيجي)، والوحدات األكاديمية تتعلق بداخل المؤسسة أو  المختلفة مستويات النشاط

 ى اإلجرائيواإلدارية فيها (على المستوى التكتيكي)، والبرنامج أو البرامج التي يقدمها القسم أو الكلية (على المستو
 والعملي).

على سبيل فالجودة.  تطويرفي دورة التخطيط ل هذه الخطوات، يكون لها معنى خاصٌ  عندما تطبق بعضو           
في المرحلة األولى إجراء تقييم دقيق وشامل لجودة األداء  )الداخلية والخارجية ( المثال، ينبغي أن تشمل عملية المسح البيئة

 SWOT)في هذه المرحلة، يمكن أن يكون التحليل الرباعي و  ،المعيقات والفرص من أجل التنمية وتحليل ،الحالي
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Analysis) ا للتخطيط مع استخدام مختلف األدوات ا مفيدً إطارً  ،لنقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات
 والنماذج لتحديد كل مكون من مكونات التحليل. 

عدة سنوات مع التنفيذ والمراقبة والتعديالت  وعلى مدى على مراحلسيتم ة طوير الرئيسستراتيجية التإتطبيق إن 
، وإجراء مراجعة شاملة -بشكل دوري -من المهم إلقاء نظره إلى الخلف و من خالل خطط عمل على أساس سنوي. 

. إن استخدام دورة المراجعة وفعاليته البرنامج مةءمدى مالفي  -ادوريً  -لجدوى وفعالية أنشطة المؤسسة، وإعادة النظر
(خطط، ونفذ، وراقب، وعدل) هو أحد أفضل التحسينات األساسية في اإلجراءات والدورات التي نحتاج إلى تخطيطها 

 وإدارتها. 

وينبغي أن تكون الدراسة الذاتية الدورية للمؤسسة شاملة، ويشمل ذلك إعادة النظر في البيئة التي تعمل فيها 
ينبغي أن  ، والضعفجوانب وأية تغييرات مقترحة أو تحسينات متوقعة في أنشطة المؤسسة لتحديد نقاط القوة و ،المؤسسة

يجب أن يتم  ، وبنية التحتية، وجودة تعلم الطالبودعم ال ،تركز الدراسة الذاتية الدورية على كافة جوانب تنفيذ البرامج
للتغيرات في الخطط األصلية التي ربما تكون قد  دوري بحيث يتضمن تحليالً دراسة للتقويم الذاتي ال ةإعداد التقرير في أي

حدثت بمرور الوقت، وتقييم درجة النجاح في تحقيق األهداف، وتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة في 
الدراسة الذاتية الدوري هو دعم من تقرير  . إن الغرض الرئيسلتلك التقييماتالخطط المستقبلية، ووضع الخطط استجابة 

كأساس لعمليات المراجعة الخارجية من قبل الهيئة إلعادة  -أيضا -ستخدميي تبذلها المؤسسة للتطوير، ولكنه الجهود الت
 االعتماد. 

 

V. 6Bالفصل الثاني 

VI. 7Bإدارة ضمان الجودة الداخلي في جامعة الملك سعود 

على القضايا المتعلقة بضمان الجودة، وإدارة  االهتمامَ   -العالمفي جميع أنحاء  -تركز مؤسسات التعليم العالي 
وتلبية متطلبات سوق  ،ا مع زيادة المنافسةتمشيً ؛ وذلك ستراتيجي في اإلطار العام إلدارة الجودة الشاملةوالتنفيذ اإلاألداء، 

باعتبارها مؤسسة أكاديمية إقليمية  -تلتزم جامعة الملك سعود  . وخدمات واألداء المتميز للخريجينالعمل لتحسين جودة ال
على دورها  والحفاظ  ،من أجل تقديم خدمة أفضل لطالبها ؛في كافة المجاالت إجراء تحسينات مستمرة في أدائهاب - رائدة

  حتياجات المجتمع ككل. في تلبية ا

راءات العمليات شرعت جامعة الملك سعود بمبادرة حيوية لتعزيز الجودة في جميع إج وفي هذا الصدد، فقد
جامعة الملك سعود"، وتنسيق  -والتخطيط داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك تطوير النموذج المتميز لـ "نظام إدارة الجودة 

متابعة مشروع تقويم واعتماد في عن البدء  األنشطة التدريبية والتثقيفية، ووضع مقاييس األداء ونظام المعايير، فضالً 
 البرامج. 

A. 25B۲٫۱ ضمان الجودة الخارجيضمان الجودة الداخلي : معادلة توازن  =. 

 المؤسسة والكلية: مهد الطريق إلى اعتمادت ، فالجودةالجودة واالعتماد مصطلحان مرتبطان وال ينفصالن
أن  يعني االعتمادن فإا. وفي الوقت نفسه، ا أو دوليً من خالل تبني المعايير والمقاييس المقبولة وطنيً وذلك  ،والبرنامج

 ،المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج حقق الحد األدنى من المستوى من مجموعة من المعايير والمقاييس  الوطنية أو الدولية
 واعتماد اإلنجاز وتحقيق الحد األدنى من الجودة التي وضعتها وكاالت االعتماد. 

إلى تحقيق معايير الهيئة  -في سعيها نحو الجودة  -تهدف جامعة الملك سعود فإن ستراتيجية، الناحية اإلمن و 
ليؤدي في نهاية  ؛لبناء أساس قوي للجودة -كحد أدنى من المتطلبات -واستخدامها  ،الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 كلياتها، وبرامجها المختلفة. اعتماد ، و -كمؤسسة -المطاف إلى اعتماد جامعة الملك سعود 

ستراتيجية في رسم اإل هميس ،ا للجودةجامعة الملك سعود سيكون نموذجً بنظام إدارة الجودة ن أهي  خالصةوال
 . م۲۰۳۰حتى عام  لخطة االستراتيجية للجامعةوفقاً لزاتها ويوجه تطلعاتها وإنجا ،الشاملة للجودة

تطلبه ذلك من يجامعة الملك سعود يشبه عملية المشي على حبل مشدود بما  -إن تطوير نظام إدارة الجودة  
حيث يتم إنشاء النظام الخاص بضمان الجودة  ؛الخروج من القالب أو التفكير النمطي -أيضا –كما يعني  ،المطابقة وااللتزام
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، وكذلك جميع كلياتها، -باعتبارها مؤسسة -وإلحاق النظم الفرعية إلدارة الجودة الداخلية فيها  ،الداخلي في الجامعة
 إلدارية فيها. وبرامجها، والوحدات ا

على هذا الشرط األساسي، ومن أجل تحقيق التوازن بين المتطلبات الخارجية لضمان الجودة الخارجي  وبناءً 
تسعى  فإن الجامعة ،بالجامعةخلي لنظام إدارة الجودة مع متطلبات ضمان الجودة الدا  -في الوقت نفسه -ليطابق ويتوافق 

التزمت لذا فقد ة، مؤشرات األداء الرئيسمع و ،والفرعية ةالرئيس :معايير الجودةالتعامل مع نحو التميز في األداء في 
( الحد األدنى من متطلبات الجودة في إطار المؤسسة ككل هابمجموعة موحدة من مقاييس ومعايير الجودة باعتبار جامعةال

األدلة، ستتبنى  من استخدام مجموعتين من ن إدارة كلية مثل إدارة جامعة مصغرة. وبدالإحيث  ،جامعة كانت أو كلية، أو..)
ستخدم على مستوى البرنامج، وعند تجميع األداء في مختلف البرامج ي ذيموعة واحدة من دليل الجودة المج جامعةال

 للوصول إلى جودة األداء للمؤسسة ككل.  ؛والكليات

ا، حيث سيتم ومستمرً  ا وفعاالً ا بسيطً نظامً جامعة الملك سعود أن يكون بالنهائية من نظام إدارة الجودة إن الغايات 
جامعة الملك سعود بام إدارة الجودة ن نظأالنتيجة هي  وأما. دليلمفصل في الفصول القادمة من المناقشة ذلك بشكل مجمل و

 اآلليات المستخدمة إلدارة ضمان الجودة الداخلي. في أو  ،نظام فريد من نوعه سواء في النظام

وضمان  ،)IQAضمان الجودة الداخلي ( ما:ه ،ة في أي نظام للجودةالعناصر الرئيسهناك نوعان من و
 . ۲٫۱حيث ال يمكن فصلهما كما هو مبين في الشكل  ؛لنظام الجودة الداخلية (EQA)الجودة الخارجي 
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VII. 8B جامعة الملك سعود  -: مخطط تنظيمي لنظام إدارة الجودة ۲٫۱الشكل 

   
مجلس الجودة 
(السياسات 
 والتوجهات)

 

 
 لجنة الجودة 

 (العمليات واإلجراءات)

وكاالت االعتماد 
 الدولية

     

  

عمادة الجودة 
(مركز القيادة 

واالرتباط 
الداخلي 

 والخارجي)

 
فريق التقويم والمراجعة 

(ضمان الجودة 
  الداخلي)

الهيئة الوطنية 
للتقويم واالعتماد 

   األكاديمي 

 

 

 

 

وزارة التعليم 
 الوحدات اإلدارية  الكليات   العالي

 

مجلس التعليم 
      العالي

 

  
لجنة الجودة 
للكلية لجنة 

 الجودة للبرنامج
 

فريق وكالة الجامعة 
للجودة، لجنة الجودة 

 للعمادات
المستفيدون 

 والمجتمع

  

 ضمان الجودة الداخلي ضمان الجودة الخارجي

 

ودة والتطوير، تعريفات الج ثم ،الداخلي األساس الكامل لعناصر الجودة التي تبدأ من جودة التخطيطيشكل ضمان الجودة  •
 التحسين المستمر في البيئة الداخلية للمؤسسة.حتى تصل إلى تقويم الجودة، المراجعة وثم وتطبيقات الجودة، 

 ،وذلك وفقالمؤسسة، والكلية، والبرامج  :ويشمل ضمان الجودة الداخلي اآلليات التي بموجبها تمت مراجعة وتقويم أداء •
ة من المكونات الرئيسالتي تعد واحدة و ،مجموعة من المعايير وضعت من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 لضمان الجودة الخارجي.

في تحديد الحد األدنى من اعتماد مقاييس ومعايير األداء  -أيضا -من المؤسسات والشركاء الذين يساهمون يوجد العديد  •
 –)، وهذا ا من الوكاالت أو الهيئات المهنيةممجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي وغيره ،(مثل: الوطنية والدولية

 م واالعتماد األكاديميمن شأن الهيئة الوطنية للتقويال يقلل  –بالطبع 

   

تدفق المعلومات 
 اتجاهين للتواصلب

الداخلي (االتجاه 
ات) ا  ال

تدفق المعلومات باتجاهين 
للتواصل الداخلي (العمليات، 

واإلجراءات، والقوى 
البشرية، والبيانات، 

مؤشرات والمعلومات، و
ا ال   )ةاأل

 

طريق ذو 
اتجاهين 
للتواصل 
الخارجي 
 (التطبيق
والتغذية 
الراجعة 

عن 
األداء 
والمتطلبا

 )ت

 

 التفاعل 

 بين 

ضمان 
الجودة 
الداخلي 
 والخارجي

 
 

للتواصل  باتجاهينتدفق المعلومات 
الداخلي والخارجي (السياسات، 

واألداء،  والعمليات، واإلجراءات،
  والتدقيق، والتقييم، واإلبالغ 
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أسواق العمل، واآلباء ن، وووهو المستفيدون (الطالب، والخريجا، هناك عنصر أساسي لنظام الجودة الداخلية أخيرً  •
المؤسسة، والكليات، والبرامج  :واألمهات، والمجتمع المحلي) الذين يقررون في نهاية المطاف ما إذا كانت نتائج أداء

 أم ال؟ الذي وضعت من أجله مالئمة للغرض ،المرتكزة على ضمان الجودة الداخلي

۱. 45B۲٫۱٫۱  ضمان الجودة الخارجي 

 ة لنظام ضمان الجودة الخارجي تتمثل فيما يلي: هناك عدة وظائف وأدوار رئيس

وليات والنتائج التعليمية ؤألدوار والمساو  اتمن أن المنتج النهائي أو الخدملتأكد تتمثل في ا تنظيمية: يفةوظ •
 تتوافق مع الحد األدنى من المعايير والمقاييس  على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي. ،للمؤسسة

لتأكد من أن المنتج أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة ويتمثل ذلك في ا: الذي تهدف إليه لغرضامة ءمالوظيفة  •
ويمكن استخدامها لتعزيز الجهود  ،تفي بالحد األدنى من توقعات المستفيدين، وأن المخرجات والنتائج مفيدة

 المجتمعات المحلية.وة على مستوى الوطن، التنموي

فيما يتعلق بالوظيفية األولى، تعتبر الوظيفة التنظيمية عادة أحد اختصاصات وكاالت اإلدارة أو الهيئة التابعة 
لضمان أن المنتج أو الخدمات المقدمة تلبي المعايير االجتماعية، واالحتياجات، والمتطلبات، والمعايير الدولية.  ؛للدولة

هي ( ن تعرف وتحدد من قبل هيئة رقابيةوتجدر اإلشارة إلى أن قواعد ومعايير األداء لضمان الجودة الخارجي يجب أ
ة للتقويم واالعتماد . وفي المملكة السعودية، تعتبر الهيئة الوطني)ة عامةوكالة االعتماد المنضوية تحت رعاية وزارة أو هيئ

على  - بشكل مباشر - الجهة المنظمة لنظام الجودة الخارجية بوصفها الوكالة المشرفة -وزارة التعليم العالي مع األكاديمي
 ولة عنها وترفع المؤسسة التقارير إليها. ؤالمؤسسة، حيث تكون مس

أن يتم اعتماد المؤسسة مرة كل خمس سنوات، حيث يمثل ذلك الحد األدنى من المعايير والمقاييس  ومن المتوقع 
المطلوبة للتحصيل واألداء. وهذا ال يعني أن تقوم المؤسسة، أو الكليات، أو البرامج بإعداد نفسها مرة واحدة فقط كل خمس 

أو رصد  ة، والتقويمأو البرامج بإجراء المراجعة السنوي، ينبغي أن تقوم المؤسسة، أو الكلية، على العكسبل سنوات. 
لية، أو البرامج يجب على المؤسسة، أو الكو . طوال السنوات الخمس  مستمرةالتحسينات الوالسعي إلدخال استعدادها 

 ) التي تطرأ الداخلية والخارجية( نظرا للتغيرات الديناميكية ؛ ين المستمرللتحس -بشكل مستمر وفاعل  -السعي والتخطيط 
 على المؤسسة أو الكلية أو البرامج.

 -في العادة  -الذي وضعت من أجله) لضمان الجودة الخارجي فتتعلق  لغرضامة ءأما الوظيفة الثانية (مال
من االحتياجات  يلبي الحد األدنى ضمان أن ما يحصلون عليه من خدمات الذين لهم حقوالمستفيدين  اتالمجتمعب

  -دائما  -لذا ينبغي والمجتمعات التي تتأثر بمنتجات أو خدمات المؤسسة.  ،المستفيدونهؤالء والمتطلبات التي يحددها 
إعادة تطوير المؤسسة، أو الكلية،  -في ضوئها  -؛ لكي يتم المجتمعات المحلية احتياجاتو المستفيدينحصر وجهات نظر 

 افة متطلباتهم. بحيث تلبي ك ،أو البرنامج

 الفئات التالية:  ساسيون فيالمستفيدون األ ويثمثل

مما يؤدي إلى إيجاد  ،مجموعة المستفيدين التي تستهلك وتشتري المنتجات والخدمات التعليمية: وهم الطالب •
 ا إلى اإلطار الوطني للمؤهالت في المملكة العربية السعودية. خريجين مؤهلين ومتخصصين استنادً 

فكرياً، وجسمياً، وعاطفياً،  المؤهلين (مجموعة المستفيدين التي تمثل مجموع الخريجين  : وهمالخريجون •
ا، للمساهمة في التنمية على مستوى الوطن والمجتمعات المحلية. وهم مجموعة كبيرة وفاعلة جدً  )وروحياً 

 يمثلون المخرجات والنواتج.  ويمكن أن تؤثر في الصورة العامة للمؤسسة، والكلية، أو البرنامج ألنهم

تؤثر على االختيارات األكاديمية ألبنائهم الطالب، بما يؤثر على مجموعات المستفيدين التي  : وهماآلباء •
 مستوى ومواصفات الخريجين

ريجين من قيِّم نتائج أداء الخمجموعة المستفيدين التي تستخدم مخرجات المؤسسة وتُ  : وهمسوق العمل •
التي ينبغي أن يتحلى بها لمواصفات والمعارف والسلوك والمهارات والقيم من ا الحد األدنىحيث تلبية 

  الخريج.

على مخرجات ونتائج  -بشكل غير مباشر -مجموعة المستفيدين التي تؤثر : وهيمجموعة المهتمين •
ولة في التنمية ؤمساهمة مسدنية والمجتمعية لتكون الخريجين فيما يتعلق بتشكيل القيم والقواعد االجتماعية الم

 المجتمعية واالجتماعية. 
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ة، أو الكلية، أو مجموعة المستفيدين التي تقع في أماكن مجاورة للمؤسس : وهيالمحلية المجتمعات •
ة لمؤسسات التعليم العالي هو ضمان مشاركة المجتمعات المحلية ن أحدا األدوار الرئيسإالبرنامج، حيث 

 وتنمية المجتمعات المحلية.  يةاتخذتها المؤسسة المساهمة في رفاهواإلجراءات التي 

۲. 46B۲٫۱٫۲ ) ضمان الجودة الداخليIQA (جامعة الملك سعود في  

ا ا إلى مخططات ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وضعت جامعة الملك سعود نهجً استنادً 
 .(KSU-QMS)جامعة الملك سعود  –هو نظام إدارة الجودة  ،الداخلي في الجامعةا من نوعه لمعالجة ضمان الجودة فريدً 

 

 ما يلي:ك  جامعة الملك سعودبة األساسية لنظام إدارة الجودة الفلسف)  ۲٫۱(يبين الجدول  

ألنه يستخدم معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  ؛امن المفترض أن يكون النظام بسيطً  •
 . لقضايا الجودة صدينهج فريد في الت ، وآلية موضوعيةكمخطط لالعتماد وفق 

هو آلية فعالة ومستدامة  (KSU-QMS)جامعة الملك سعود بإن نظام إدارة الجودة فوفي الوقت نفسه،  •
بحيث تؤدي إلى تحسينات  )،مع غايات وأهداف يتم قياسها وتقييمها(اعتمدت على منطق التنمية بالمقارنة 

 مستمرة حول االبتكارات التي من المفترض أن تكون أكثر استمرارية على المدى الطويل.

VIII. 9B لك سعودجامعة الم -ة لنظام إدارة الجودة : المالمح الرئيس۲٫۱الجدول 

 
 (KSU-QMS)جامعة الملك سعود  -ة لنظام إدارة الجودة المالمح الرئيس

  .ة والمعايير الفرعية والبنودالرئيسالمعايير 

مؤسسة، والكلية، والبرنامج، ة والمقاييس الفرعية القابلة للتطبيق في الواحدة وشاملة من المعايير الرئيسمجموعة  •
 تصب في أداء الكلية، وفي نهاية المطاف في أداء المؤسسة.   البرامج ميعن أداء جإحيث 

ا إلى نظام الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا استنادً ا فرعيً معيارً  ٥۸ و ،اا رئيسً معيارً  ۱۱هناك  •
 معايير تقوم على عمليات.األكاديمي، حيث تصنف على أنها 

 معايير تقوم على عملياتنها ة والمعايير المرجعية على أتصنف مؤشرات األداء الرئيس •

 
  :(KPI)ة مؤشرات األداء الرئيس

 •  هماجموعتينمن ممؤشرات األداء الرئيسة تتكون ، : 

 مجموعة عامة محددة من قبل المؤسسة لكافة البرامج والمؤسسة ككل.  

 مجموعة يتم تحديدها من قبل المؤسسة والبرنامج.  

 على  -عبر مجلس الجامعة  -القابلة للتطبيق  ،ة العامةمجموعة من مؤشرات األداء الرئيس
 النهائي للكيلة أو المؤسسة.داء األبحيث يشكل مجموعها  ،جميع البرامج

  ُمؤشرات ، و مؤشرات األداء النوعيةهما: ة، جموعتان من مؤشرات األداء الرئيسستخدم مت
 األداء الكمية

  وعدلْ ، وراقبْ ، ونفذْ طْ طِ المراجعة (خَ حسب دورة  مجموعة المعايير النوعية معاييرَ تستخدم ،( ، 
 لتحديد معايير مستوى األداء ؛ وذلك )ADLIومقاييس النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (

  الرقمية لتحديد نطاقات األداء.  العادية، أو النسبَ  المئويةَ  ةَ النسب ،دم مجموعة المعايير الكميةتستخ 

 والمراجعة السنوية:التقويم والمراجعة الداخلية 

تقوم المؤسسة والبرنامج بالدراسة الذاتية وإعداد تقرير التقييم، كما يتم تقييمها من قبل فريق المراجعة  •
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ة االعتماد الدورية التي والتقييم قبل دور ،الخارجية، حيث تقوم جامعة الملك سعود بتعيينهم للمراجعة الداخلية
 سنوات.خمس  تجري كل

خالل الفترة ما بين دورة االعتماد المقبل  -وبعد أن تحقق المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج االعتماد، يتم 
 . االتحسينات المستمرة السنوية للجودة كما كان مقررً استمرار - للرصد السنوي

تشكل التقرير  لذاتية التيفي الدراسة ا ،واألدلة التي تثبت ذلك ،وفرص التحسين ،يتم توثيق جوانب القوة •
 المستخدم في كل من المراجعة والتقويم الداخلي والمراجعة السنوية. الرئيس

 
 اإلدارة:

سوف يستخدم تقرير الدراسة الذاتية كأساس لوضع خطة سنوية لعملية التحسين المستمر والتطوير من  •
 .قبل المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج

 . الخطة االستراتيجية للمؤسسة أو البرنامج خطة العمل السنوية مرتبطة بما ورد في •

 نهج التقييم (شرح بالتفصيل في الفصل الثالث):

 وتتكون ،يقوم األداء الشامل على وضع تقديرات موزونة لكل من المعايير والنتائج المستندة إلى العمليات •
 نقطة كنظام للتقدير.   ۱۰۰۰من 

ات المستندة إلى يعتمد األداء الشامل للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج على مجموع قيم كل من العملي •
 ة التي تستند إلى النتائج. ومؤشرات األداء الرئيس ،س الفرعيةوالمقايي ،ةالمعايير الرئيس

لتحديد أداء كل المعايير التي  ؛ المستويات الستة المبني على نظام تسجيل النقاط وستخدم مقياس األداء ذيُ  •
 ٪ من مجموع نقاط أداء اإلنجاز. ۸۰تقوم على أساس العمليات، والمعايير القائمة على النتائج التي تسهم في 

  .ديدها، واألهداف التي تم تحقيقهايأخذ أداء كل معيار بعين االعتبار األهداف التي تم تح •

  ة من المعايير الرئيس معيار ة األداء لكلدرج يتم جمع درجات المعايير الفرعية لتحديد •

 
 تقييم اإلطار الزمني:

حيث يتزامن ذلك مع دورة التخطيط األكاديمي السنوي، في حين أن  ،على أساس سنوي يتم الرصد •
 على االعتماد.  الحصول الداخلية والتقييم يتم قبل طلب ةالمراجع

إلى دورة االعتماد  -من خالل المراجعة الداخلية والتقييم الذي يسبق االعتماد  -ؤدي المراجعة السنوية ت •
 التي تجري مرة كل خمس سنوات.

  التقارير:

الدراسة الذاتية للمؤسسة، والكلية،  يركز علىله سياق ومحتوى عام  تقرير الدراسة الذاتية، وهو تقرير  •
   .والبرنامج

المستقل يوازي التقييم الذاتي للكلية الذي أعدته اللجنة االستشارية  (QPAR)تقرير تقويم أداء الجودة  •
 الدائمة بعد المراجعة والتقييم الداخلي.

يعطي تقرير  ،وتقرير تقويم أداء الجودة  لكل برنامج ،المجموع الكلي للنقاط في تقرير الدراسة الذاتية •
 وبالتالي تقرير األداء السنوي الكلي للمؤسسة. ،األداء السنوي الكلي للكلية

۱. 47B۲٫۱٫۳  جامعة الملك سعود  -المخطط التنظيمي لنظام إدارة الجودة(KSU-QMS)  

تشرف  - على مستوى الجامعة -للجودة يمتاز نظام ضمان الجودة الداخلي في جامعة الملك سعود بوجود لجنة 
 هوتنفيذووضع آلياته،  نظام ضمان الجودة الداخلي تقوم عمادة الجودة بوضع و على سياسات الجودة في الجامعة. 

 ه.وتطوير
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 المشورة والتوجيه الشامل لنظام للجنة الجودة في كونها هيئة استشارية للمراجعة، وتقديم يتمثل الدور الرئيسو
وليات ؤالذي يتمثل في المس ، وفي الجامعةي الريادي والقياد تقوم عمادة الجودة بدورها الرئيسو. بالجامعةإدارة الجودة 

 التالية: 

o جامعة الملك سعود بإدارة الجودة  من خالل نظام ، وذلكالحفاظ على الدور القيادي لنظم إدارة األداء في الطليعة
 وتنفيذ استراتيجياته في الجامعة ، وفي المملكة العربية السعودية، وفي المنطقة. 

o والمعايير األكاديمية المتطورة  ،ومؤشرات الجودة ،عرف على نظم إدارة األداءإجراء األبحاث المستمرة للت
 لمؤسسات التعليم العالي.

o  ة إداروللحفاظ على أعلى درجة من األداء في إدارة الجودة،  بالجامعة؛القيام بالتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة
  .  المعلومات، ونظم إدارة التخطيط

o  كنظام إدارة األداء لجودة المؤسسة وتنفيذه بنجاح من قبل  ،جامعةبالة الجودة نظام إدارتطوير الحفاظ على
 . جامعةال

o لتساهم في  ؛ودعم تطوير الموارد البشرية في الوحدات اإلدارية واألكاديمية ،نشر المعلومات المتعلقة بالجودة
 للمستفيدين. قديم تعليم متميزت

o بنجاح. بالجامعةإدارة الجودة  في تنفيذها نظام دعم الوحدات اإلدارية واألكاديمية 

وتقوم  ،تعين جامعة الملك سعود اللجنة االستشارية الدائمة للقيام بالمراجعة الداخلية والتقويم االستشارية: الهيئة •
 وليات التالية: ؤباألدوار والمس

o  جامعة ب ية حسب دليل نظام إدارة الجودة للكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدار - اسنويً  -إجراء مراجعة وتقويم
 مع تقديم مبادئ توجيهية للمراجعة والتقويم. ،لضمان الجودة الداخلي دالملك سعو

o .حفظ المحاضر الخاصة باالجتماعات عندما تجتمع اللجنة لمراجعة وتقييم الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية 

o بالجامعة، ا إلى دليل نظام إدارة الجودة من الكليات، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية استنادً  مراجعة وتقييم أي 
 ومقاييس تقييم األداء. 

o  وتقارير التقييم ة،أو البرامج، أو الوحدات اإلداريللكليات، ) المراجعة الداخلية ( كتابة تقرير الدراسة الذاتية، 
 . ت المناسبوتقديمه إلى عمادة الجودة في الوق

o  وليات ؤودور ومس جامعة الملك سعود،بالتنسيق مع عمادة الجودة في الجامعة من أجل توضيح نظام إدارة الجودة
 ة في إعداد تقرير تقويم أداء الجودة. اللجنة االستشارية الدائم

رامج التي تعتبر قلب وروح والب ،الكليات :تتمثل الوحدات األكاديمية في :) الكليات والبرامج( الوحدات األكاديمية •
في على استمرارية الجودة  -في نهاية المطاف  -يؤثر ، األمر الذينجازإدارة الجودة، واألداء، واإل ، حيث تبدأ منهاالجودة

 األداء المؤسسي. 

ولية ؤمية، هناك نوعان من مستويات المسعلى هذا النحو، لكي ننجح في جودة األداء في الوحدات األكادي
 الصالحيات: و

o على الجودة ( المشرف فريقالOQT(  
هو  ، ورؤساء األقسام، ودورها الرئيسنواب العميدومن عميد الكلية،  - عادة -على الجودة  المشرف فريقتألف الي

ستراتيجية تتحقق في خطة العمل اإلأن  ة واألهداف التي ينبغيالمعايير الرئيستحديد و ،وضع مخطط لتوجهات الكلية
 ولية جودة األداء واإلنجازات على مستوى الكلية. ؤيقع على عاتق هذا الفريق كامل مسو السنوية للكلية. 

o الجودة  فريق(QT)  
حيث يقومون بوضع  ،ونخبة من أعضاء هيئة التدريس في القسم، من رئيس -في العادة  - الجودة فريقتألف ي

ستراتيجية السنوية الرئيسة واألهداف التي ينبغي أن تتحقق في خطة العمل اإلالمعايير تحديد و ،توجهات البرنامج
 البرنامج.ولية جودة األداء واإلنجازات على مستوى ؤيقع على عاتق هذا الفريق كامل مسو . برنامجلل

  .للوحدات األكاديمية واإلدارية )OQTعلى الجودة ( المشرف فريقوال (QT)الجودة  فريقواجبات  •
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o للكليات، أو البرامج، أو الوحدات  إعداد تقرير الدراسة الذاتيةب -سنويا  -الفريق المشرف على الجودة  يقوم
اتية يتم عمل تقرير الدراسة الذكما وسجل درجات األداء لتقويم الجودة.  بالجامعة،إدارة الجودة  ا لدليل نظاماإلدارية وفقً 

، ويمكن للعمادة أو -ذلك مسألة داخلية تدخل في اختصاص الكلية رباعتبا - الجودة فريقعلى مستوى القسم من قبل 
 اإلدارات نفسها القيام به، ويمكن أن يطلبوا المساعدة في المراجعة والتقويم من عمادة الجودة.

o  على الجودة عندما تجتمع إلعداد تقرير (الفريق المشرف )المشرفة  ةالمحاضر الخاصة باجتماعات اللجن حفظ
 الدراسة الذاتية وتهيئة الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية للمراجعة الداخلية، أو التقويم، أو المراجعة السنوية. 

o   و وهو تقرير الدراسة الذاتية من قبل الكلية، أو البرامج، أ(تقوم اللجنة بإعداد وكتابة تقرير الدراسة الذاتية
 سجل درجات األداء لتقويم الجودة.لو بالجامعة، ا لدليل نظام إدارة الجودة وفقً  )الوحدات اإلدارية

o سكرتير اللجنةبإعداد هذا التقريرويقوم  ،عمادة الجودة في الوقت المناسب تقديم تقرير الدراسة الذاتية إلى ،
 أو األقسام أو إدارات الكلية. البرنامجتقارير  من خاللوم بجمع البيانات والتأكد منها حيث يق
o  وليات لجنة ؤ، وأدوار ومسبالجامعةإدارة الجودة  االتصال مع عمادة الجودة لتقديم أية إيضاحات متعلقة بنظام

  اإلشراف على الجودة، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية للكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية.

B. 26B۲٫۲   جامعة الملك سعود ب أسس نظام إدارة الجودة 

نظام إدارة التخطيط،  :هما ،نظامين فرعيين على أساسين أو جامعة الملك سعودبنظام إدارة الجودة  رتكزي
 ). فيما يلي المبررات لهذه األسس:۲٫۱ونظام إدارة المعلومات، حيث يوجد ترابط وثيق بينهما (انظر الشكل 

o نظام إدارة الجودة  :(Malcolm Baldrige National Quality Model) 
 )مالكوم بالدريج الوطني للجودة (جامعة الملك سعود هو نظام معدل مبني على نموذج بم إدارة الجودة نظا

(MBNQA) ،العمليات والنتائج التي تؤدي إلى  :هما ،ةوله اثنان من المجاالت الرئيس ،)۲۰۰۹(نيست
. ومن الناحية (PMS)المراجعة والتقييم لقياس األداء وإدارته على النحو المحدد في نظام إدارة العمليات 

 لي: العملية، يتميز نظام إدارة الجودة بما ي

للحد الخارجي للمؤسسة وفقا ) يتناول النظام جميع المسائل المتصلة بضمان الجودة الداخلي وضمان الجودة ۱
ة والمقاييس الفرعية، ومؤشرات األداء في المؤسسة، والكليات، دنى من متطلبات المعايير الرئيساأل

 والبرامج، والوحدات اإلدارية بجميع مستوياتها. 

 قيام المؤسسة، والكليات، والبرامج، والوحدات اإلدارية بـإدارة ضمان الجودة في نظام) يضمن النظام ۲
 ومراجعته بشكل مالئم. بالجامعة،إدارة الجودة 

جميع السياسات واللوائح المتعلقة بضمان الجودة في الصحيح لتوثيق ال بالجامعةإدارة الجودة  يضمن نظام) ۳
وكذلك تحليلها ونشرها وصيانتها  ،رية على كافة مستوياتهاحدات اإلداالجامعة، والكليات، والبرامج، والو

 ستراتيجي.رتها وفقا لنظام إدارة األداء اإلوإدا ،بشكل جيد
o  نظام إدارة التخطيط(PMS) 

والبرنامج، والوحدات اإلدارية، أوالكلية، أمؤسسة، ستراتيجي للل نظام إدارة التخطيط االتجاه اإليمث
 -بوضوح  -ستراتيجيات. وتحدد هذه داف التي يتم تحقيقها من خالل اإلوالغايات واأله رؤيتهمحدد مالمح حيث تُ 

المحدد  لكي يتم تنفيذها على النحو؛ ستراتيجي للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية االتجاه اإل
       ستراتيجي. نحو تحقيق اتجاهها اإل المستمرتطور الستراتيجية المعتمدة التي في خطط العمل السنوية اإل

    ا إلى الرسالة، وتحدد األهداف الخاصة ما يراداستنادً  ؛ستراتيجية العامة ما يراد تحقيقهتحدد األهداف اإلو
 قياسه وتحقيقه. 

 وبشكل عملي، يسعى نظام إدارة التخطيط إلى تحقيق ما يلي: 

وتقارير التخطيط األخرى  ،والخطة االستراتيجية ،السنوية ) يعالج جميع المسائل ذات الصلة بخطة العمل۱
 للمؤسسة، والكليات، وبرامجها، والوحدات اإلدارية.  
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ة لنظام إدارة األداء في تقرير تجميع جميع مؤشرات األداء الرئيس) يضمن نظام إدارة التخطيط أن يتم ۲
واستخدامها كقياسات للتخطيط  ،برامجاألداء السنوي، وتحليلها ونشرها في المؤسسات، والكليات، وال

 ومؤشرات إعداد الميزانية في خطة العمل السنوية.

المؤسسة، والكليات، والبرامج، إدارة نظام التخطيط في على  -بشكل مالئم -المحافظة) يضمن النظام أن تتم ۳
 ستراتيجي.ا لنظام إدارة األداء اإلوفقً  والوحدات اإلدارية

o  نظام إدارة المعلومات)IMS( 
) SIDالشبكات، واإلحصاءات، والمعلومات، ونظام قاعدة البيانات () IMSنظام إدارة المعلومات (يمثل 

ة، والحقائق، والمعلومات، ونشر البيانات الرئيس زوتجهي نوتخزي الذي تم تطويره لجمع ومقارنة
نظام إدارة المعلومات فإن ، إجرائيوبشكل  . واإلحصاءات التي تشكل األساس آللية القرار المستند إلى دليل

 بما يلي:يمتاز 

يتناول جميع المسائل المتصلة بالمعلومات، واإلحصاءات، وقاعدة البيانات في المؤسسة، والكليات،  )۱
 والبرامج، والوحدات اإلدارية المعنية. 

نات في إدارة اإلحصاءات، والمعلومات، والبيا على -بشكل صحيح  - المحافظة إتماممن النظام يض )۲
 . المؤسسة، والوحدات اإلدارية، والوحدات األكاديمية في الكليات والبرامج

لتسهيل آلية  ؛توثيق، وتحليل، ونشر اإلحصاءات، والمعلومات، والبيانات بشكل صحيح يضمن النظام )۳
 القرار المستند إلى دليل في المؤسسة، والكليات، والبرامج، والوحدات اإلدارية.
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IX. 10B الروابط -ستراتيجي ونظام اإلبالغ إدارة األداء اإل: ۲٫۲الشكل  

 ستراتيجيةالخطة اإل نظام التخطيط اإلداري

 خطة العمل السنوية

 

 السنوي        التقرير نظام إدارة المعلومات

 تقرير المشاريع

 

 الدراسة الذاتية         تقرير نظام إدارة الجودة

 الجودةتقرير تقويم أداء 

ة في الشكل السابق التقارير الرئيستوضح المعلومات 
و عبر النظم الفرعية الثالثة: نظام إدارة التخطيط، 

نظام إدارة المعلومات، ونظام إدارة الجودة. ومن 
الناحية الفنية، يجب أن يبدأ تدفق المعلومات من نظام 
إدارة التخطيط، حيث يتبع ذلك اإلحصاءات، 

انات من خالل نظام إدارة المعلومات المعلومات والبي
التي تؤدي إلى نظام إدارة الجودة المستند إلى األدلة 

 والتخطيط.

في الشكل السابق التقارير توضح المعلومات 
رير الرسمية الرئيسة ة التي ترصد التقاالرئيس

ة عبر النظم الفرعية التي تشكل الروابط الرئيس
إدارة نظام إدارة التخطيط، نظام : الثالثة

، وتشكل هذه  المعلومات، ونظام إدارة الجودة
التقارير الحد األدنى من المعلومات التي يجب 

 أن تحتفظ بها المؤسسة، الكلية، أو البرامج.

الطبعة الثالثة من (ستراتيجي، ، نظام إدارة األداء اإل(Shawyun, Teay, 2009) من  بتصرف المصدر: مقتبس
 ، مطبعة الجامعة االفتراضية الرقمية، بانكوك، تايالند.۲۰۰۹، يناير )النسخة الدولية
من و ،يجيستراتالثالثة لنظام إدارة األداء اإل الفرعية من خالل النظم التسلسل اإلدارييتم الوصول إلى و

 ما يلي: يف )۲٫۲(خالل بعض التقارير الرئيسة كما هو موضح في الشكل 
o نظام إدارة التخطيط  

 للمؤسسة، والكلية، والبرامج، أو الوحدة اإلدارية: :ةنوعان من النواتج الرئيسدة هناك في العا

 
 )SP(ستراتيجية الخطة اإلأ. 

ستراتيجي للكلية، سنوات حيث يتم رسم االتجاه اإل ۱۰إلى  ٥من  -عادة  -خطة طويلة األمد، تمتد وهي 
 أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية، والتي ينبغي أن تتوافق مع الخطة االستراتيجية للمؤسسة. 

  خطة العمل السنويةب. 

جب أن تتوافق جميعها اإلجرائية لألداء خالل العام الدراسي، والتي ية سنوية تحدد الجوانب وهي خط
لموارد الالزمة لتنفيذ جميع الخاص با تقرير الميزانية السنويةويرتبط بهذه الخطة ستراتيجية. مع الخطة اإل

لتحقيق المهمة العامة، وأهداف الكلية، أو البرامج، أو الوحدات  ؛المشاريع المختلفة التي يجري التخطيط لها
 اإلدارية. 

o نظام إدارة المعلومات: 

 ن اآلتي:م  -عادة  -تتكون نواتج نظام إدارة المعلومات  

 التقرير السنويأ. 

ة للمؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلنجازات الرئيس -في العادة  -يلخص التقرير السنوي
ستراتيجية وخطة العمل السنوية. وهذا سوف يوثق م التخطيط للقيام به في الخطة اإلاإلدارية على أساس ما ت

عن مجموعة  في تقرير المشروع، وتقديم تقرير -بالتفصيل  -جميع اإلجراءات واألنشطة التي تم رصدها
 والتي تم تحقيقها خالل ذلك العام الدراسي.  ،ة المستهدفةمؤشرات األداء الرئيس
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  تقرير المشروعب. 

لتحقيق شروط  وفقاً  تقييمهمشروع تم تطويره، وتنفيذه، ووهو تقرير يحتوي على التفاصيل الدقيقة لكل 
شارة إلى أن جميع تقارير المشاريع بمثابة آلية مبنية على األدلة في اإلجراءات واألنشطة األداء. وتجدر اإل

ومن خالل تجميع تلك التقارير يتم التي تضطلع بها المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية، 
 التقرير السنوي.وضع 

o نظام إدارة الجودة: 

 ،والمراجعة الداخلية (تقرير الدراسة الذاتية ) مخرجات نظام إدارة الجودة من تقرير التقييم تتكون  
 وتقرير تقويم أداء الجودة:

يعطي هذا التقرير تفاصيل عن الدراسة الذاتية التي قامت بها المؤسسة، أو الكلية، : تقرير الدراسة الذاتيةأ. 
ة والمقاييس المعايير الرئيس في ضوء -سنوياً  -تقييم األداءن خالل موذلك  ،و الوحدات اإلداريةأو البرامج، أ

ا من قبل الكلية، أو المؤسسة، . ويتم ذلك التقييم داخليً بالجامعةت األداء في نظام إدارة الجودة الفرعية ومؤشرا
  أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية 

فريق تقييم ومراجعة الجودة بإعداده ويقوم  ،وهو تقرير للمراجعة والتدقيق تقرير تقويم جودة األداء ب.
وهذا من أجل القيام بالمراجعة وتقويم األداء للمؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية.  ؛الداخلية

    ).الخارجية(السنوية التقرير بمثابة المراجعة 

A. 27B۲٫۳ جامعة الملك سعود بجودة ج الجودة في نظام إدارة النموذ 

جل تحسين تنظيم الجودة، فإن النتيجة المرجوة هي تحقيق التميز في األداء أفي سعي المؤسسات الحثيث من 
 : الواسع النطاق، هماة المستخدمة إلدارة األداء من النماذج الرئيس ينهناك نوع وسعياً نحو التميز في األداء، فإنالتنظيمي. 

وهو واحد من أبرز   (MBNQA, 2010) (MBNQA)مالكولم بالدريدج الوطني للجودة نموذج  .۱
في العديد من البلدان. ويتكون إطار األداء و ،النماذج التي تستخدم إلدارة األداء المتميز في جميع أنحاء العالم

فيستة  معايير العمليات تمثلتوالعمليات والنتائج.  :هما عنصرين رئيسين،المتميز في النموذج من 
القياس، والتحليل وإدارة المعرفة، والتركيز على العمالء، والتخطيط االستراتيجي، و: القيادة، معايير،هي

مالكولم نموذج قدم ووالتركيز على القوى العاملة، وإدارة العمليات التي أدت إلى إيجاد  معيار سابع للنتائج. 
 المعايير التعليمية للتميز في األداء.  نم مجموعةً بالدريدج الوطني للجودة النموذجي 

وهو نموذج آخر يستخدم على  (EFQM, 2010): (EFQM)نموذج المنتدى األوروبي إلدارة الجودة  .۲
تكونه من بالدريدج الوطني للجودة من حيث  مالكولمنموذج وهو مشابه ل ،نطاق واسع في االتحاد األوروبي

 القوى البشريةوالقيادة،  :تشمل عوامل تمكين الدعمووالنتائج.  ،عوامل تمكين الدعم :هماعنصرين رئيسين، 
النتائج المتعلقة بالقوى  :الشراكة، والموارد، باإلضافة إلى أربع مجموعات من النتائج تشملواالستراتيجية، و

 ة.الرئيسرتبطة بالمجتمع، والنتائج النتائج الموالنتائج المتعلقة بالعمالء، والبشرية، 

ن في األداء المتميز في شكلهما األصلي أو مع يالنموذج ينبلد حول العالم هذ ۱۰۰تخدم نحو وفي العادة، يس 
إلى انتشار الدول التي تحاول تشجيع  -في جميع أنحاء العالم  -للنموذجينأدى هذا القبول وقد تكييفهما للسياق الوطني . 

ا ن متشابهان جدً يجدر اإلشارة إلى أن هذين النموذجالسعي للتميز في األداء. وت وتحفيز المؤسسات والشركات الوطنية على
 :، هيةفي ثالثة مجاالت رئيس

دعم القوى العاملة والتخطيط االستراتيجي، والقيادة،  :منهما على المواضيع المماثلة في . يركز كلٌ ۱
 ز على النتائج. والعمالء من قبل إدارة العمليات والموارد، مما يؤدي إلى التركي

 والنتائج. ،عوامل تمكين الدعم :ة للعمليات، هما. هناك نوعان من المكونات الرئيس۲

) للمعايير المستندة إلى ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :. يتم ضبط التقييم من خالل مقاييس۳
نموذج معايير العمليات في من خالل و ،(LeTCI)المستويات، واالتجاهات، والمقارنة، والتكامل العمليات، و

ا ن كال منهما يقدم نموذجً إحيث  ؛المنتدى األوروبي إلدارة الجودة مالكولم بالدريدج الوطني للجودة، ونموذج
على مجموعة من المعايير الخاصة لرصد كل مجال  معتمدةٍ و ،يستند إلى منهجية متدرجة في الرصد المستمر

 كال النظامين. في  نقطةٍ  ۱۰۰۰حيث تصل إلى 
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لك سعود، يجب تحديد عنصرين ومن أجل تطوير نموذج إلدارة جودة األداء المتميز في جامعة الم
 : ،همانرئيسي

حيث  ؛لمراجعة وتقييم التميز في األداءة والمقاييس الفرعية التي تشكل األساس لمتطلبات ا. المعايير الرئيس۱
ا معيارً  ۱۱التي تتكون من ، والرئيسة والفرعية :االعتماد األكاديميقويم وتم اختيار معايير الهيئة الوطنية للت

جامعة الملك سعود. وهذه المعايير األحد ب) كمخطط لنظام إدارة الجودة ۲٫۳ا (كما هو مبين في الشكل رئيسً 
 :الشكلنظر اا مستندة إلى النتائج (وترتبط مع مجموعة مكافئة من أحد عشر معيارً  ،عشر تستند إلى عمليات

۲٫۳ .( 

) للمعايير المستندة إلى ADLI، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (باستخدام مقاييس نهج. طريقة الدرجات ۲ 
للمعايير المستندة إلى النتائج بصورة  (LeTCI)المستويات، واالتجاهات، والمقارنة، والتكامل العمليات و
 مالكولم بالدريدج الوطني للجودة.نموذج معدلة عن 

 

 

X. 11B جامعة الملك سعود -: مخطط تنظيمي لنظام إدارة الجودة ۲٫۳الشكل  
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 ۲المعيار 
 السلطات واإلدارة

 ۱۰المعيار 
 البحث

 ۳المعيار 
إدارة ضمان 

 الجودة والتطوير

 ۱۱المعيار 
العالقات 

المؤسسية مع 
 المجتمع

 

 ة من المعايير في جامعة الملك سعود تتمثل في :، هناك ثالث مجموعات رئيس۲٫۳شكل وكما هو مبين في ال

  والمؤسسةمعايير البرنامج . ۱

ستراتيجية لترتبط مع المكونات التوجهات اإل ضبطن األساسي الذي ية أو المكوالمظلة الرئيس تعتبر تلك المعاييرو
داء في هناك حاجة لقيادة وتوجيه االلتزام بتحسينات الجودة والتطوير التي تؤثر على التميز في األواإلجرائية األخرى. 

 في إطار هذا السياق للمؤسسة والبرنامج.، ۳و  ،۲و ، ۱ :هذا النحو، تم وضع المعاييرعلى و. جميع أنحاء إدارة المؤسسة

 . عوامل تمكين الدعم ۲
ة من الكفاءات والقدرات التي تدعم نجاح العناصر األكاديمية. وتتكون عوامل تمكين الدعم من وهي مجموعة رئيس

 باعتبارها شريان الحياة لتغذية -اإلدارة المالية ، والمطلوبة التعلم والتعليمبيئة  :البنية التحتية للمرافق والتجهيزات التي تدعم

 ۷ عيارالم
المرافق 

 والتجهيزات

 ٦ عيارالم
شؤون الطالب 

والخدمات 
 المساندة

 ۹ عيارالم
 عمليات التوظيف

 ۸ عيارالم
التخطيط واإلدارة 

 المالية

 ٥المقياس 
 مصادر التعلم

 
 
 
 

المعايير 
 المرجعية

 
 
 

مؤشرات األداء  
 الرئيسة

  النتائج                                                                        العمليات                                                
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الموارد البشرية التي تركز على إشراك وتمكين القوى البشرية من خالل كذلك تدعم ، و- جميع عناصر الموارد التنظيمية
الموارد التعليمية  توفير خالل الب، وذلك منتدعم تعلم الط ، كما الجهود التنموية والتحفيزية لدفع مجاالت األداء المتميز

 وخدمات الطالب التي تعتبر حيوية وأساسية لنجاح خبرات الطالب التعلمية.

 . المعرفة والعالقات مع المجتمع ۳
دفع وزيادة ألنها تعمل على  ؛في المؤسسة التعلم والتعليمجودة  وروحَ  قلبَ المعرفة والعالقات مع المجتمع مثل تو
، والبحث، والمساهمات االجتماعية من خالل تطوير المعرفة، وإنشاء وتقاسم منافع التنمية التعلم والتعليم :مجاالت

 المجتمعية. 

  . النتائج ٤
 ۱(ة للمعايير أداء العمليات التعليمية الرئيس تستند النتائج إلى مبدأ "اإلدارة من خالل القياس" الذي يقوم على أن قياس

توجهات المؤسسة  :على أساس ،التزام المؤسسة نحو المستفيدينكما يدعم  إدارة أفضل للقيم التعليمية،عم يمكن أن يد )۱۱ –
والمعايير المرجعية لمقارنة  ،ةلك من خالل مؤشرات األداء الرئيسستراتيجية، والرؤية، والرسالة، والقيم. ويظهر ذاإل

 األداء. 

مليات التي األول هو العالنوع جامعة الملك سعود: بة الجودة المجموعات الرئيسة في نظام إدار هناك نوعان منو
ة أو معايير مؤشرات األداء الرئيسالثاني هو النتائج الموجودة على شكل والنوع تحدد المعايير الرئيسة و المقاييس الفرعية، 

 المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية.
o لعملية""ا  

والكلية، أو البرامج، أو الوحدات أتشير إلى األساليب، واآلليات، واألنظمة، أو التقنيات المستخدمة في المؤسسة، 
تتكون والفرعية لألداء، ومتطلبات المؤشرات في نموذج الجودة. المقاييس ة والمعايير الرئيساإلدارية وتقوم بتحسين 

 .(ADLI)والتكامل النهج، والتطبيق، والتعلم،  :منالعوامل األربعة المستخدمة في تقييم العملية 
 "ويشير إلى:  "النهج 
  العملية.األساليب، والنظم، واآلليات، أو التقنيات المستخدمة إلنجاز 
 مة األساليب، واآلليات، واألنظمة، أو التقنيات لمتطلبات الوفاء بالمعايير.ءمدى مال 
  التقنيات. فعالية استخدام األساليب، واآلليات، واألنظمة، أو 
  موثوقةالبيانات والمعلومات (أي منهجية) المدى تكرار النهج المستند إلى. 
 "ويشير إلى المدى الذي:التطبيق " 
  ،الوحدات في على جميع مستويات الوحدة أو  والوحدات اإلدارية النهجَ أوالبرامج، أوالكلية، أتطبق به المؤسسة

 في مؤسسات التعليم العالي.لصلة مة ذات اهممعالجة المتطلبات ال
  ،جميع المستويات في على  -بشكل مستمر - والوحدات اإلدارية النهجَ أوالبرامج، أوالكلية، أتطبق به المؤسسة

 الوحدة أو الوحدات.
  ،من قبل جميع وحدات العمل المختصة - والوحدات اإلدارية النهجَ أالبرامج، أو لكلية، واأتطبق به المؤسسة- 

 على جميع مستويات الوحدة أو الوحدات.
 "ويشير إلى:التعلم " 
  ،عملية فلترة نهج المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية من خالل دورات التقويم، والتحسين

 واالبتكار.
 و البرامج، أو الوحدات اإلدارية من خالل االبتكار.تشجيع إطالق عملية تغيير النهج في الكلية، أو المؤسسة، أ 
  مع الوحدات اإلدارية والعمليات األخرى ذات الصلة في المؤسسة،  التحسينات، واالبتكاراتالمشاركة في

 على جميع مستويات الوحدة أو الوحدات.،والكلية، والبرامج، والوحدات اإلدارية 
 "ويشير إلى المدى الذي:التكامل " 
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  مع االحتياجات التنظيمية المحددة في الملفات  ،المؤسسة، والكلية، والبرامج، والوحدات اإلداريةنهج تتماشى فيه
 ة، والمقاييس الفرعية، والبنود األخرى.ات، والعمليات، والمعايير الرئيسالتنظيمية للمؤسسة، والكلية، والبرامج، والوحد

  إجراءات المؤسسة، والكلية، والبرامج، والمعلومات،  -و الوحداتعلى جميع مستويات الوحدة أ -تتكامل فيه
  .وأنظمة التطوير عبر عمليات ووحدات العمل

 خطط المؤسسة، والكلية، والبرامج، والوحدات  -على جميع مستويات الوحدة أو الوحدات اإلدارية - تتوافق فيه
 لدعم تحقيق األهداف في كافة أنحاء المؤسسة. ؛راءاتاإلدارية، والعمليات، والنتائج، والتحليالت، والتعلم، واإلج

o "وتشير إلى نواتج ومخرجات المؤسسة في تحقيق متطلبات العمليات المذكورة أعاله. وهناك أربعة النتائج "
 عوامل تستخدم في تقييم النتائج:

  .مستوى واتجاه األداء الحالي في المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدة اإلدارية على مدى فترة زمنية 
  فترات تشمل معدل (أي مدى تغير اتجاه البيانات)، ومدى (أي  ۳ما ال يقل عن  -عادة  -المدة الزمنية التي تغطي

 برامج، أو الوحدات اإلدارية. مدى االستخدام) تطوير أداء المؤسسة، أو الكلية، أو ال
  معايير مرجعية لتحديد إنجازات األداء ب ،أداء المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلداريةمقارنة

 لمجموعة من المقارنة والتحليلية.
  (التكامل) فيما  - بين إجراءات النتائج في المؤسسة، أو البرامج، أو الكلية، أو الوحدات اإلدارية  -عادةً  -الربط

تقديم الخدمات بشكل أساسي من خالل المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، بين ، والبرنامج، و -يتعلق بالطالب، والمستفيدين
 صيلية للعملية. كما هو موضح في الملف المؤسسي والبنود التف .أو الوحدات اإلدارية

A.  
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B. 28B۲دورة المراجعة والتقويم الداخلي ودورة المراجعة السنوية في جامعة الملك سعود  ٫٤ 
C. 29B دورة المراجعة والتقويم الداخلي ودورة المراجعة السنوية في جامعة الملك سعود۲٫٤الشكل : 
D.  
E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :، هماجامعة الملك سعود إلى مجموعتين من الدورات والعمليات الفرعيةبة الجودة في نظام إدارة الجودة تقسم عمليات إدار

 دورة المراجعة والتقويم الداخلي •

ونظراً إلدارة الجودة داخل المؤسسة، والكليات، والبرامج.  عة الملك سعود نظام إدارة الجودةتستخدم جام
من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  في هابرامجو هاكلياتاعتماد جميع إلى جامعة الملك سعود  لسعي

   هااألكاديمي التي تطلب أن يكون لدى جميع الكليات والبرامج نظام ضمان الجودة الداخلي، وأن يتم اعتماد
اعتمادا خارجيا، فإنه من الضروري أن تقوم الكليات والبرامج باستخدام ذلك في نظام إدارة الجودة الداخلي. 

والمراجعة  ،جامعة الملك سعود كال من األساسيات لنظام ضمان الجودة الداخليبالجودة  يوفر نظام إدارةو
والتقويم الداخلي للعمليات من قبل هيئة مستقلة تقوم بالتقويم.  ،وذلك من خالل المراجعة ،الخارجية المطلوبة

الذي يجري كل خمس سنوات  من قبل الكلية أو البرامج قبل االعتماد -فقط  -يتم إجراء المراجعة الداخلية و
بشكل إلزامي حسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، ويتخلل ذلك دورة المراجعة السنوية 

 ). ۲٫٤ :(انظر الشكل

  دورة المراجعة السنوية •

تم لضمان أن ي سنوياً؛تهدف عملية المراجعة السنوية إلى الحصول على التغذية الراجعة عن الجودة   
ليس من واالحتفاظ بدفع واستدامة الجودة من خالل التحسينات المستمرة من دورة اعتماد إلى أخرى. 

 ،سنوات ٥حضير لالعتماد الدوري كل والتقويم الداخلي الكامل كشرط في الت ،الضروري القيام بالمراجعة
المحافظة على التحسينات عملية  فيهالكن نحتاج إلى التأكد من أن المدة بين فترات دورة االعتماد ال تزال 

 التي تبلغ ذروتها في الدورة الثانية من المراجعة والتقويم الداخلي. ، ومستمرة

بين المراجعة والتقويم الداخلي والمراجعة السنوية كما هو مبين في الجدول   هناك أوجه تشابه واختالفو
 على النحو التالي: ۲٫۲

F. 30B والمراجعة السنوية في  ،بين دورة المراجعة والتقويم الداخلي: أوجه الشبه واالختالف ۲٫۲الجدول
 جامعة الملك سعود

G.  

 ةاالختالفات الرئيس

مراجعة والتقويم الدورة  دورة المراجعة السنوية
دورة المراجعة  األولى الداخلي

 السنوية

 

لمراجعة ادورة 
 الثانية والتقويم

 

 ۳ السنة ۲ السنة ۱السنة  ۰ السنة ٤ السنة ٥السنة  ٦السنة 

 دورة االعتماد الثانية

 

 ولىدورة االعتماد األ
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 المراجعة السنوية المراجعة والتقويم الداخلي

  ن تتقدم الكلية أهو مراجعة شاملة تحدث قبل
أو البرنامج لالعتماد مرة كل خمس سنوات حسب 

 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  

  لن يكون هناك مراجعة أو تقويم كاملين ولكن
عملية رصد سنوي للتحسينات أو التغييرات التي 

 أدخلت وفقا للخطط في كل عام دراسي. 

  ؛مستشارينال من كامل ن فريقيتعييتم 
لمراجعة وتقويم الكلية والبرنامج لتقديم مراجعة 

أساس برنامج نظام خارجية منهجية للكلية وعلى 
فقا لما تقضي به معايير وو ة،جامعالإدارة الجودة 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. 

  ن هناك أسوف يضمن فريق المستشارين
 ،ط العملتحسينات مستمرة كما هو مقرر في خط

راجعة السنوية مع تقديم لممارسة الم -فقط  -وهذا 
 المطلوبة. التقارير

 

     

 أوجه التشابه

 المراجعة السنوي المراجعة والتقويم الداخلي

  تعتمد المراجعة الشاملة على نظام إدارة الجودة 
مع المتابعة الكاملة من خالل إعداد تقرير  ،جامعةبال

ا إلى الدراسة الذاتية عن أداء السنوات الماضية جنبً 
ظهر أداء مع سجل رصد درجات األداء التي تُ  ،جنب

 إلى دورة االعتماد. وصوالً  ،كل عام دراسي

 

   في عملية المراجعة السنوية يعتمد تقرير
ى األداء عل الدراسة الذاتية وسجل رصد درجات

يذكر تقرير الدراسة و. بالجامعة نظام إدارة الجودة
الذاتية  التغييرات أو التحسينات التي أدخلت خالل 
العام الدراسي الماضي، بينما يبين سجل رصد 

 درجات األداء وضع التقرير السنوي لألداء. 

   تقرير الدراسة الذاتية وسجل يجب أن يتم رفع
الجودة قبل موعد رصد درجات األداء إلى عمادة 

المعينة (من أجل قيام لجنة الجودة  ؛االعتماد المحدد
والتقويم الداخلي  ،بالمراجعة )من قبل الجامعة

 الكامل.

   يجب أن يتم رفع تقرير الدراسة الذاتية وسجل
رصد درجات األداء إلى عمادة الجودة على أساس 

لضمان رصد اإلجراءات واألنشطة التي تم  ؛سنوي
 خالل العام الدراسي. هاذينفتم تو ،هاالتخطيط ل

  ة التي يجب أن ترفع إلى تشمل التقارير الرئيس
من أجل القيام بكامل المراجعة  ؛عمادة الجودة

 ما يلي:  -والتقويم الداخلي

 .تقرير الكلية أو البرنامج السنوي  -

 .نسخة كاملة من تقرير الدراسة الذاتية  -

  .سجل رصد درجات األداء  -

 .العمل السنوية للكلية أو البرنامجخطة   -

  .تقرير تقويم أداء الجودة  -

  ة التي يجب أن ترفع إلى تشمل التقارير الرئيس
ما  -من أجل القيام بالمراجعة السنوية ؛عمادة الجودة

 يلي:

 .تقرير الكلية أو البرنامج السنوي  -

 .نسخة كاملة من تقرير الدراسة الذاتية  -

  .سجل رصد درجات األداء  -

 .خطة العمل السنوية للكلية أو البرنامج -

 .تقرير تقويم أداء الجودة  -    

H. 31B۲المراجعة والتقويم الداخلي  ٫٥ 

 ن القصد منها توفير ما يلي:إحيث  ؛دورة االعتماد تتبع دورة المراجعة والتقويم الداخلي

االستعداد الكامل للكلية أو البرنامج لتطوير تقرير الدراسة الذاتية المطلوب لالعتماد حسب متطلبات الهيئة  •
  الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. 

 )جامعة الملك سعودبكما هو في نظام إدارة الجودة (كلية أو البرامج ضمان الجودة الداخلية لليضمن أن  •
 -على مدى فترات زمنية -التكوينية والختامية الدورية ألداء الكلية أو البرامج  :قييماتيوفر مجموعة من الت

 تؤدي إلى تطبيق االعتماد حسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.  
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تعيين  يوفر بالجامعة)كما هو في نظام إدارة الجودة (للكلية أو البرامج ضمان الجودة الداخلية يضمن أن  •
تؤدي إلى طلب  ،مجموعة من األدلة أو البيانات التي تظهر تحسينات مستمرة على مدى فترة من الزمن

 االعتماد حسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 اً لوبيوفر أس بالجامعة)كما هو في نظام إدارة الجودة (كلية أو البرامج ضمان الجودة الداخلية لليضمن أن  •
في إدارة الجودة مع نظام التحكم في ردود الفعل التي هي بمثابة قاعدة إلدخال تحسينات وابتكارات  اً منهجي

تؤدي إلى طلب االعتماد حسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد   -على مدى فترة من الزمن-مستمرة 
 األكاديمي.

قبل أن تقرر الكلية أو البرامج   -عادة  -يتم  المراجعة والتقويم الداخلي أن إجراء ، ۲٫٤ :كما يالحظ في الشكل 
سنوات. ومن الجدير بالذكر أن معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  ٥الذهاب لالعتماد على أساس دوري لمدة 

 األكاديمي تتطلب ما يلي:

لضمان وجود نهج منظم في إدارة جودة التعليم الذي  أن تقوم الكلية والبرامج بضمان الجودة الداخلي لما تقدمه •
 تقدمه. 

وتقوم به هيئة استشارية للمراجعة والتقويم  ،أن تقوم الكلية بالمراجعة الخارجية للبرامج التعليمية التي تقدمها •
ويم لهيئة الوطنية للتقتشمل جميع جوانب المعايير األحد عشر المطلوبة على النحو الذي حددته ا الداخلي

 األكاديمي.  واالعتماد
ألهداف التي إن هناك تحسينات مستمرة مستندة إلى أدلة تثبت هذه التحسينات، وذلك وفقا للرؤية والرسالة وا •

 لمستفيدين وكما هو مخطط له في الخطة االستراتيجية للكلية أو البرامج.تجاه ا التزمت بها المؤسسة

 ذي تم إحرازه أو تحقيقه على أساس المراجعة السنوية لألداء.عن التقدم ال اً سنوي اً إن هناك تقرير •

والبرامج  ،ا لضمان أن تكون الكليةا حاسمً دورً  هذا هو المجال الذي يمكن أن تلعب به المراجعة والتقويم الداخلي 
ا قبل التقدم بطلب الحصول على االعتماد كل خمس سنوات. على تحقيق ما ذكر أعاله ومراجعته وتقييمه دوريً قادرة القائمة 

 ة واألنشطة الداعمة للمراجعة والتقويم الداخلي. سير العملية الرئيس ۲٫۷ – ۲٫٥ :تظهر األشكالو

XI. 9T
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12B9عملية ۲٫٥ :الشكلT  ة)جامعة الملك سعود (الحركة الرئيسبفي نظام إدارة الجودة المراجعة والتقويم الداخلي 

تقوم عمادة الجودة بإعداد وتوزيع جميع وثائق وخطة ضمان الجودة  :۱الخطوة 
 الداخلي على:

 الكليات والوحدات اإلدارية (لجنة الجودة)  -

 اللجنة االستشارية الدائمة -

  

تقوم الكليات والوحدات اإلدارية بالدراسة الذاتية وإعداد تقرير  :۲ الخطوة
 ،جامعة الملك سعودبلدليل نظام إدارة الجودة  الدراسة الذاتية  وفقاً 

رفع تقرير الدراسة الذاتية  إلى عمادة ، ثم وسجل رصد درجات األداء
 الجودة.

  

الذاتية  للوحدات اإلدارية تقوم عمادة الجودة بجمع تقارير الدراسة  :۳الخطوة 
 وإرسالها إلى اللجنة االستشارية الدائمة.

  

تؤكد اللجنة االستشارية الدائمة على تحديد تاريخ المراجعة مع  : ٤الخطوة 
للقيام بمراجعة وتقويم األداء على أساس  ؛الكليات والوحدات اإلدارية

وسجل رصد  بالجامعة،تقرير الدراسة الذاتية وفقا لدليل إدارة الجودة 
درجات األداء، وتقوم بإعداد تقرير ختامي حول تقييم جودة األداء، 

 ويرسل التقرير إلى عمادة الجودة.

  

أداء الجودة من اللجنة بعد أن تحصل عمادة الجودة على تقرير تقويم  : ٥ الخطوة
ت إلى الكليات االستشارية الدائمة، تقوم بإرسال تقرير حول المالحظا

ثم تقوم بإعداد تقرير تقويم أداء الجودة  لجامعة  ،والوحدات اإلدارية
من أجل القيام بنشره وتقديم  ؛الملك سعود ورفعه إلى مجلس الجودة

يل حول الكليات تقرير إلى الجهات العليا (لالطالع على التفاص
، وحول عمليات ۲٫٦ :والوحدات اإلدارية والبرامج، انظر الشكل

 ۲٫۷ :التقويم والمراجعة الداخلية الشكل

 جامعة الملك سعود بوالتقويم في نظام إدارة الجودة عملية المراجعة : ۲٫٥٫۱ .۱

XII.  ة): الحركة الرئيس۲٫٥(الشكل 

 :۱الخطوة 

 9T9و ،جامعة الملك سعودبام إدارة الجودة دليل نظ  تقوم عمادة الجودة بإعداد وتوزيعT سجل رصد درجات
 كل من:على ادئ التوجيهية للمراجعة السنوية والمب ،األداء

 9T  (لجنة الجودة ولجنة اإلشراف على الجودة)  الكليات والوحدات اإلدارية 
  اللجنة االستشارية الدائمة 
   درجات األداء ما يلي:سجل رصد وبالجامعة، يحدد دليل نظام إدارة الجودة 
  ووثائق  ،ة، والمبادئ التوجيهيةالرئيس ة، والمقاييس الفرعية، والبنود، ومؤشرات األداءالمعايير الرئيس

  في إعداد تقرير مراجعة الجودة والتقويم الداخلي (تقرير الدراسة الذاتية).المستخدمة   التسجيل

الش������كل إل������ى إش������ارة 
للتفاص�������يل ع�������ن  ۲٫٦

الدراس���ة الذاتي���ة  عملي��ة
للكلي�������ات والوح�������دات 

ة والب��������رامج داري��������اإل
 .واألقسام

 ۲٫۷ :الشكلإلى إشارة 
 يةللتفاصيل عن عمل

 مراجعة.يم والوالتق
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   طريقة إعداد تقرير الدراسة الذاتية 

 :۲الخطوة 

9T راء مراجعة وتقويم ذاتي على أساسإدارية في جامعة الملك سعود بإج تقوم كل كلية أو برنامج أو وحدة 
م وقتالدراسة الذاتية  الذي  تقريرَ  اإلجراء ستشكل مخرجات ذلكو، جامعةبالتطلبات دليل نظام إدارة الجودة م

   على مستوى الكلية أو الوحدات اإلدارية. سواء الجودة على به لجنة اإلشراف 

 للقسم أو البرنامج من قبل لجنة تم إعداد تقرير الدراسة الذاتية وعلى مستوى البرنامج أو القسم، ي
ورفعه إلى لجنة اإلشراف  ،الخاص بهم بإعداد تقرير الدراسة الذاتية الجودة، حيث يقوم كل برنامج أو قس

يتم حفظ تقرير الدراسة الذاتية  للقسم أو الكلية من أجل  ورة الوحدة اإلدارية. على الجودة في الكلية أو إدا
تقوم لجنة اإلشراف على الجودة في الكلية أو الوحدة اإلدارية بجمع وتوحيد تقارير واالستخدام الداخلي فقط. 

 الدراسة الذاتية  في إدارة الكلية أو الوحدة اإلدارية لمراجعتها وتقيمها.
 ة اإلشراف على الجودة بمرجعة وتقييم تقارير الدراسة الذاتية الخاصة بالكلية أو الوحدة تقوم لجن

فقط  - يتم رفع تقرير الدراسة الذاتيةولكلية أو الوحدة اإلدارية. تلك اوإعداد تقرير الدراسة الذاتية  ل ،اإلدارية
 إلى عمادة الجودة في الوقت المحدد على النحو المتفق عليه. -

 :۳ الخطوة
  مع تقرير  -عند تلقي تقرير الدراسة الذاتية للكلية أو الوحدة اإلدارية، تقوم عمادة الجودة برفعها

 إلى اللجنة االستشارية الدائمة. -المراجعة وتقويم أداء الجودة الداخلي 
 :٤الخطوة 
  ستشارية الدائمةاللجنة االعند تلقي تقرير الدراسة الذاتية للكلية أو الوحدة اإلدارية، يقوم سكرتير 

 بالتأكيد على موعد ومكان إجراء المراجعة والتقويم. 
  في  - بالجامعةعلى أساس دليل نظام إدارة الجودة  -تقوم اللجنة بتقييم أداء الكلية أو الوحدة اإلدارية

 المكان والموعد المحددين. 
  تقويم أداء الجودة، حيث  تقريرَ دائمة اللجنة االستشارية العند االنتهاء من عملية المراجعة والتقويم، تعد

 يتم تجميعها من قبل عمادة الجودة. 

 :٥الخطوة 
 تقوم عمادة الجودة بإعداد تقرير يتضمن عند تلقي تقرير تقويم أداء الجودة للكلية أو الوحدة اإلدارية ،

 لكل كلية أو وحدة إدارية. المالحظات 
 دورة المراجعة والتقويم للعام األكاديمي، تعد عمادة  وبعد االنتهاء من المراجعة الداخلية في نهاية

وتقديم  ،وتقوم برفعه إلى مجلس الجودة لنشره للجمهور ،الجودة تقرير تقويم أداء الجودة  لجامعة الملك سعود
 تقرير إلى الجهات العليا.

XIII.  

  



۳٤ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

XIV. اإلداريةعملية تدفق المعلومات في تقرير الدراسة الذاتية للكلية والوحدات : ۲٫٦ :الشكل. 

لجنة اإلشراف على الجودة على تاريخ القيام بالمراجعة  يؤكد رئيس ۱:الخطوة 
من  ؛وذلك بالتنسيق مع اللجنة االستشارية الدائمة ،والتقويم في الكلية

 أجل القيام بالمراجعة والتقويم السنوي.

  

إدارة وزيع دليل نظام بت لجنة اإلشراف على الجودةيقوم سكرتير  :۲الخطوة 
كل على  ،وسجل رصد درجات األداء ،جامعة الملك سعودب الجودة

لجنة الجودة. (تقوم على و ،أعضاء لجنة اإلشراف على الجودةمن 
عمادة الجودة بإعداد وتقديم جميع الوثائق الالزمة للمراجعة والتقويم 

 ويمكن أيضا أن يتم تحميلها من موقع عمادة الجودة).

  

: يقوم كل عضو في لجنة الجودة ولجنة اإلشراف المراجعة المستقلة :۳الخطوة 
ة، بشكل مستقل وفقا للمعايير الرئيسعلى الجودة بالمراجعة والتقويم 

التوجيهية لمعايير األداء والمقاييس الفرعية، والبنود، والمبادئ 
 وسجل رصد درجات األداء في دليل نظام إدارة الجودة  ،ةالرئيس

 بالجامعة

  

يجب أن يكون هناك توافق بين كافة أعضاء المراجعة التوافقية:  : ٤الخطوة 
رجة مقبولة ولجنة اإلشراف على الجودة في وضع د ،لجنة الجودة

، والبنود ومؤشرات األداء ة، والمقاييس الفرعيةوفقا للمعايير الرئيس
من خالل توافق في اآلراء بعد قيام كل عضو  ، وذلكةالرئيس

 بمراجعة مستقلة. 

  

يقوم سكرتير لجنة اإلشراف على الجودة و سكرتير لجنة الجودة في  :٥الخطوة 
 ،كل فريق بجمع كامل المراجعات الفردية التي أعدها كل عضو

من أجل كتابة تقرير  ؛ورصد إجماع اآلراء حول رصد معايير األداء
 الدراسة الذاتية للوحدة. 
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يقوم كل عضو في لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة بمراجعة  :٦الخطوة 
والتوقيع عليه، حيث يتم  ،تقرير الدراسة الذاتية للوحدة، واعتماده

 توفير التغذية الراجعة حوله إلى الوحدة التي تم تقييمها.

  

يرفع سكرتير لجنة اإلشراف على الجودة ورئيس لجنة الجودة تقرير  :۷الخطوة 
بالتنسيق مع  -بدورها -التي تقوم  راسة الذاتية  إلى عمادة الجودةالد

اللجنة االستشارية الدائمة لوضع جدول زمني متفق عليه للمراجعة 
 والتقويم الداخلي للكلية أو الوحدات اإلدارية.

۱. 48B۲٫٥٫۲  تقرير الدراسة الذاتية  للوحدات اإلدارية والكلية (المتعلقة بلجنة خطوات العمليات في
 ولجنة الجودة)  ،اإلشراف على الجودة

 : العمليات على مستوى الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية أو على الوحدة اإلدارية أو القسم۲٫٦ :الشكل
  :۱الخطوة 
  من خالل رئيس لجنة اإلشراف على الجودة (عادة يكون عميد  المراجعة والتقويم الداخليتبدأ عملية

طالعهم إل ؛اإلشراف على الجودةلجنة الكلية أو مدير الوحدة اإلدارية) من خالل الدعوة لعقد اجتماع ألعضاء 
 المتطلبات والعمليات واإلجراءات للكلية أو الوحدة اإلدارية إلجراء المراجعة والتقويم للسنة األكاديمية :على

 من قبل اللجنة الدائمة للجودة.

  اإلشراف على الجودة بالتأكيد على مواعيد المراجعة والتقويم على مستوى لجنة لجنة يقوم رئيس
 الجودة في األقسام.

 
 : ۲الخطوة 
  الجودة بتوزيع دليل نظام إدارة الجودة  لجنةو ،اإلشراف على الجودةلجنة كل من في سكرتير اليقوم

اإلشراف على لجنة كل من على أعضاء  ،وجميع الوثائق األخرىسجل رصد درجات األداء، ، وبالجامعة
من أجل المراجعة والتقويم. (الحظ أن   - بالصورة التي أعدتها وقدمتها عمادة الجودة -الجودة  لجنةو ،الجودة

ة الذاتية على مستوى في تقرير الدراس ترصدمستوى البرامج أو القسم سوف  المراجعة والتقويم الداخلي على
على هذا النحو، سينطبق تدفق المعلومات على مستوى كل من الكلية والبرنامج. والكلية أو الوحدة اإلدارية. 

 وينطبق نفس األمر على إدارة الوحدة ومستويات اإلدارة). 

 (المراجعة المستقلة): :۳الخطوة 
  الجودة بإجراء ولجنة  ،اإلشراف على الجودةلجنة عند القيام بالمراجعة المستقلة، يقوم كل عضو في

 . الفريقب عضاء اآلخريناأل مع -في أضيق الحدود  -وربما  بتشاور  ،مستقلبشكل مراجعة وتقويم 

  باستخدام سجل رصد درجات األداء،  الجودةولجنة  ،اإلشراف على الجودةلجنة يقوم كل عضو في
أو فرعي، ومؤشرات األداء  مئوية لكل معيار رئيسيفي التوصل إلى نقاط حيث يمكن استخدام السجل 

 من أجل رصد مجموع النتيجة لألداء الكلي لتلك الوحدة.  ، والرئيسة

 (المراجعة التوافقية)::٤الخطوة 
 ولجنة الجودة من إجراء مراجعة  ،بمجرد انتهاء كل عضو من أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة

 سكرتير كل فريق بتحديد موعد لمراجعة اآلراء. ، يقوم)۳حسب الخطوة (وتقويم مستقل 

 واالتفاق  ،ولجنة الجودة بمناقشة جماعية ،وفي مراجعة اآلراء، يقوم أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة
من خالل توافق في  ، وذلك ةاألداء الرئيسعلى تقييم مقبول لكل معيار رئيسي، ومقياس فرعي، ومؤشرات 

ن التوافق ال بد منه وهو مؤشر على النزاهة والعدالة لكل من المعايير الرئيسة، والمقاييس إحيث  ، اآلراء
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الفرعية، والبنود، ومؤشرات األداء الرئيسة، حيث يقوم كل عضو من أعضاء فريق المراجعة بتقدير النسبة 
رصد درجات األداء من سجل  -بشكل أساسي  -المئوية المختلفة للنقاط حسب وجهة نظره. ويتم االستفادة 

 لتبرير الدرجات. 
 :٥الخطوة 

  بشأن  ولجنة الجودة إلى توافق في اآلراء ،في حال وصول كافة أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة
 ة، يمكن أن يقوم سكرتير اللجنة بإعداد تقرير الدراسة الذاتية النهائي.جميع مؤشرات األداء الرئيس

 :٦الخطوة 
  ولجنة الجودة بمراجعة تقرير الدراسة الذاتية   ،لجنة اإلشراف على الجودةسوف يقوم كل عضو في

ولية والمساءلة في نزاهة وعدالة عملية مراجعة ؤل التوقيع عليه مما يدل على المسوذلك من خال ،وإقراره
 وتقييم الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية.

  إلى لجنة اإلشراف على الجودة على  ،ذي تم التوقيع عليهرفع تقرير الدراسة الذاتية ال -بعد ذلك -يتم
 .مستوى الكلية أو الوحدة اإلدارية

 :۷الخطوة 
  سوف يقوم سكرتير لجنة اإلشراف على الجودة برفع تقرير الدراسة الذاتية  الذي تم التوقيع عليه إلى

 عمادة الجودة.

 9T9إلى   -مع جميع الوثائق المذكورة أعاله -التقرير ثم تقوم عمادة الجودة بتمريرT اللجنة االستشارية
 قوم بالمراجعة والتقويم الداخلي للكلية أو الوحدات اإلدارية في الموعد والوقت المحددين. تل ؛الدائمة

XV. 13Bاللجنة االستشارية الدائمةخطوات عملية المراجعة والتقويم الداخلي من قبل : ۲٫۷ :الشكل 

اللجنة االستشارية الدائمة على موعد التقييم للوحدة التي يؤكد رئيس  :۱الخطوة 
 سيتم التدقيق عليها.

  

يقوم سكرتير اللجنة االستشارية الدائمة بتوزيع نموذج تقرير الدراسة  :۲الخطوة 
وسجل رصد درجات األداء على أعضاء اللجنة. (سوف تقوم  ،الذاتية

عمادة الجودة بإعداد وتقديم جميع الوثائق المطلوبة للمراجعة 
 والتقويم).

  

يقوم كل عضو في اللجنة االستشارية الدائمة المراجعة المستقلة:  :۳الخطوة 
 بشكل -بمراجعة، وتقويم، ورصد األداء في تقرير الدراسة الذاتية  

ة، والمقاييس الفرعية، والبنود، على أساس المعايير الرئيس -مستقل
 لدليل نظام إدارة الجودة والمبادئ التوجيهية لمؤشرات األداء وفقاً 

 ، والمبادئ التوجيهية لسجل رصد درجات األداء.بالجامعة

  

يجب أن يكون هناك توافق جماعي بين جميع المراجعة التوافقية:  : ٤الخطوة 
األداء في تقرير أعضاء اللجنة االستشارية الدائمة على وضع معدل 

على أساس المعايير األساسية، والمقاييس الفرعية،  ،الدراسة الذاتية
لدليل نظام  وفقاً  ؤشرات األداء الرئيسةوالبنود، والمبادئ التوجيهية لم

لمبادئ التوجيهية لسجل رصد درجات ، وابالجامعةإدارة الجودة 
 وتحقيق ذلك من خالل توافق في اآلراء. ،األداء
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يقوم سكرتير اللجنة االستشارية الدائمة بجمع تعليقات كل عضو في  :٥الخطوة 
 اللجنة ودرجة تقييم األداء لكتابة تقرير تقويم أداء الجودة.

  

الدائمة بمراجعة تقرير تقويم أداء يقوم أعضاء اللجنة االستشارية  :٦الخطوة 
وتقديم  ،والموافقة عليه من خالل التوقيع على التقرير ،الجودة

 اقتراحات إلى الوحدة التي تم تقييمها.

  

يقوم سكرتير اللجنة االستشارية الدائمة برفع تقرير تقويم أداء الجودة  :۷الخطوة 
بإعداد تقرير تقييم أداء  -بدورها  -إلى عمادة الجودة التي تقوم 

 الجودة الشامل لجامعة الملك سعود.  

۱. 9T49B۲٫٥٫۳  9تدفق المعلومات في عملية المراجعة والتقويم الداخلي من قبلT اللجنة االستشارية
 )۲٫۷ :(الشكلالدائمة 

 :۱الخطوة 
   بالدعوة لعقد اللجنة االستشارية الدائمة رئيس يتم الشروع بعملية المراجعة والتقويم من خالل قيام

عمليات ومتطلبات وإجراءات مراجعة وتقويم الكلية أو الوحدة  :طالعهم علىإل ؛اجتماع ألعضاء المجلس
حسب ضمان الجودة الداخلي للمعاهد، والكليات، والبرامج، والوحدات  (الدراسي)، اإلدارية للعام األكاديمي

 اإلدارية.

   بالتأكيد على موعد المراجعة والتقويم مع الكلية أو الوحدة اللجنة االستشارية الدائمة يقوم سكرتير
 اإلدارية المعنية. 

 :۲الخطوة 
  دليل نظام إدارة الجودة وتقرير الدراسة الذاتية للكلية والوحدة اإلدارية،  :يوزع سكرتير المجلس

، ستشارية الدائمةلجنة االعلى جميع أعضاء ال ،سجل رصد درجات األداء، وكافة الوثائق األخرىو، بالجامعة
 وذلك حسب الطريقة التي أعدتها وقدمتها عمادة الجودة للمراجعة والتقويم.

 (المراجعة المستقلة) :۳الخطوة 
   مع  -في أضيق الحدود -أو بالتشاور ،يقوم كل من أعضاء مجلس المراجعة بمراجعة وتقويم مستقل

 أعضاء الفريق اآلخرين. 

   من أجل التوصل  ؛استخدام سجل رصد درجات األداءتشارية الدائمة باللجنة االسيقوم كل من أعضاء
على  -ة والبنود، ومؤشرات األداء الرئيس ة، والمقاييس الفرعية،المعايير الرئيس :المئوية لكل من إلى النقاط

 من أجل الوصول إلى نتيجة األداء الشامل لتلك الوحدة. -أساس المبادئ التوجيهية للرصد 

 )المراجعة التوافقية( :٤الخطوة 

    ۳(القيام بالمراجعة المستقلة حسب الخطوة اللجنة االستشارية الدائمة حال إنهاء كل من أعضاء في( ،
 يقوم سكرتير الفريق بتحديد موعد للمراجعة التوافقية.

  لكل نقاط مقبولة واالتفاق على  ،وفي المراجعة التوافقية، يقوم جميع أعضاء اللجنة بمناقشة جماعية
ن إوالبنود، ومؤشرات األداء الرئيسة من خالل توافق في اآلراء، حيث  ة، والمقاييس الفرعية،المعايير الرئيس

والبنود،  ة، والمقاييس الفرعية،والعدالة لكل من المعايير الرئيسالتوافق ال بد منه وهو مؤشر على النزاهة 
ريق المراجعة بتقدير النسبة المئوية المختلفة ة، حيث يقوم كل عضو من أعضاء فومؤشرات األداء الرئيس

 من سجل رصد درجات األداء لتبرير الدرجات.  -بشكل أساسي  -للنقاط حسب وجهة نظره. ويتم االستفادة 
 :٥الخطوة 
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  ة، اآلراء حول جميع المعايير الرئيستوافق في وبعد أن يتوصل جميع أعضاء فريق المراجعة إلى
يقوم سكرتير الفريق بإعداد تقرير تقويم أداء الجودة للكلية أو  الفرعية، ومؤشرات األداء الرئيسة، والمقاييس

 الوحدة اإلدارية.

 :٦الخطوة 
   بمراجعة تقرير تقويم أداء الجودة والموافقة عليه وذلك اللجنة االستشارية الدائمة يقوم جميع أعضاء

لية والمساءلة في عملية المراجعة النزيهة والعادلة في تقييم الكلية وؤمما يدل على المس ؛بالتوقيع على التقرير
 أو الوحدة اإلدارية.

   يتم رفع تقرير الدراسة الذاتية  الموقع إلى عمادة الجودة بشكل رسمي مع تقديم اقتراحات إلى الوحدة
 التي تم تقييمها.

 :۷الخطوة 
   تقويم أداء الجودة إلى عمادة الجودة التي تقوم  برفع تقريراللجنة االستشارية الدائمة يقوم سكرتير- 

بجمع كل تقارير تقويم أداء الجودة من جميع الوحدات اإلدارية في الكلية وجامعة الملك سعود  -بدورها 
جودة تقييم األداء، حيث يتم نشرها ورفع نسخة منها إلى الجهات الرسمية العليا في المؤسسة وذلك في تقرير و

 داء الجودة المؤسسي السنوي.تقرير تقويم أ

B. ۲عملية المراجعة السنوية للكلية أو البرنامج ٫٦ 

ا الستخدام المراجعة والتقويم الداخلي لكامل برامج الكلية قبل الذهاب إلى دورة االعتماد الدورية كل نظرً 
 ). ۲٫۷ :الشكلدورات رصد (انظر تعتبر الفترات بين السنوات األولى والثانية والخامسة فإن خمس سنوات، 

 : هذا القسم على التالي يشملو لسنوية للكلية وبرامجها.يصف هذا القسم إجراءات المراجعة ا

• 9Tتعريف الرصد.  

 .أهداف الرصد •

 .وليات في الرصدؤالمس •

• 9Tاستخدام األدلة لدعم الرصد وقائمة األدلة الداعمة.   

 .المرجعية الداعمةاألدلة  •

 د.مراحل عملية الرص •

   .التقاريرترتيبات إعداد  •

۱. 50B۲٫٦٫۱ التعريف:  

دورة سنوياً وبشكل دوري خالل فترة   ،واالعتماد للكلية أو البرامج، للمراجعة والتقويم الداخليتتم عملية الرصد 
أو البرنامج الذين  التي يعمل من خاللها موظفو الكلية ةَ الرئيس اآلليةَ  تعتبر عملية الرصدو .الرصد كل خمس سنوات

مواصلة المراجعة والتوازن السنوي المستمر لتحسين فعالية البرنامج في تحقيق ، وولية عن تقديم البرنامجؤيتحملون المس
تقوم عمادة الجودة بإبالغ نتائج الرصد إلى وكيل ونجاح الطالب في تحقيق نتائج التعلم للبرنامج. في ، وحددةاألهداف الم

 الجامعة للجودة والتطوير من خالل الجهات اإلدارية ذات الصلة في الجامعة. 

 أهداف الرصد ۲٫٦٫۲ .۲

عملية المراجعة السنوية القيام بالمراجعة والتقويم الداخلي الكامل الذي هو أكثر حيوية وصرامة، ال تتضمن 
 استمرار التحسينات على أساس سنوي، حيث تشمل أهداف الرصد ما يلي:لكن يمكن الحفاظ على 
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• 9T في التخصص بشكل صحيح مع المعرفة المتنامية  يزال متماشياً  التأكد من أن الكلية أو البرنامج ال
 .والممارسات التعليمية

جه القصور أو السعي للحصول على آراء الطالب فيما يتعلق بجودة الخبرات الطالبية من خالل تحديد   •
لعالج هذه  -في الوقت المناسب  -واتخاذ اإلجراءات ،طريقة تقديم البرنامجفي و ،والمشاكل في المحتوى

 .المشاكل

البرنامج ككل، والسعي نحو إدخال في و ،في كل مقرر الطالب على طرح اآلراء والتقييماتتشجيع   •
 ؟لنتائج التعلمية المتوخاة للطالبوإلى أي مدى يتم تحقيق ا ،التحسينات إلى البرنامج في ضوء هذا التفكير

ضمان أن يتم العمل على األخذ بكافة القضايا التي يثيرها فريق المراجعة الخارجي خالل زيارته   •
للجامعة، ولفت انتباه المؤسسة لمسائل خارجة عن قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتقديم معلومات عن 

 لهذه المسائل، والمساهمة في تخطيط الموارد ألكاديمية واالستراتيجية. جابةً اإلجراءات المتخذة است

 وليات في الرصدؤالمس ۲٫٦٫۳ .۳

ولية عن الجودة ؤالمس -عمادة الجودة  –نفيذي لها تتولى وكالة الجامعة للتطوير والجودة من خالل الذراع الت    
ولجنة اإلشراف على الجودة)  كما تتولى لجان الجودة في الكلية والبرنامج (لجنة الجودة ،لك سعودوالمعايير في جامعة الم

 بالجامعةإدارة الجودة  بإجراءات عملية المراجعة السنوية وفقا لنظام - كل سنة -والقيام  ،ولية الكاملة عن التطويرؤالمس
ودة في كل كلية أو برامج هي لجان الجومعة. الجافي  ذات الصلة بتلك اإلجراءاتالجودة على أساس سياسات لجان 

ولية، ستقوم لجان الرصد بضمان أن يتم ؤأو البرنامج. وكجزء من هذه المس ولة عن تنفيذ تلك اإلجراءات في الكليةؤالمس
 رصد البرامج والوحدات على نحو فعال من قبل الفرق العاملة في تلك البرامج والوحدات على النحو التالي:

ترض ولية إجراء الرصد على عاتق أعضاء هيئة التدريس والموظفين في البرنامج وحده. ويفؤتقع مس  •
على  -بشكل مستمر  -والحفاظ  ،ولية عن اإلدارة اليومية للبرنامجؤن لتحمل المسييأن يتم تعيين األفراد الرئيس

 البرنامج.سجالت رصد األنشطة وإعداد (أو المساهمة في إعداد) التقرير السنوي للكلية أو 

• 9T واستخدامها لدعم  ،كيفية جمع المعلومات واألدلة حول المقررات تحديد قع على عاتق البرنامج مهمةي
 بالجامعةلمتطلبات نظام إدارة الجودة  عملية رصد البرنامج وفقاً 

ولين عن لجنة الرصد ؤوالوحدة مسأفي سياق عملية الرصد، يكون أعضاء هيئة التدريس في البرنامج   •
 إعداد تقرير األداء السنوي.   من خالل ،الصلةذات 

تقرير تقويم أداء  –يتوقع أن تقوم لجان الرصد بإعداد تقرير األداء السنوي (تقرير الدراسة الذاتية    •
وعمادة الجودة، حيث يحتوي على ملخص نتائج  ،الجودة الداخلية) ورفعه إلى وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 قبل لجنة الرصد عن السنة السابقة.األداء لألنشطة من 

• 9T لمحة عامة عن نتائج يشمل وكيل الجامعة للجودة والتطوير إلى  تقوم عمادة الجودة بإعداد ورفع تقرير
 جميع أنشطة الرصد للسنة السابقة.

 استخدام األدلة لدعم الرصد ۲٫٦٫٤ .٤

 ، أهمها:يمكن جمع األدلة من مصادر متنوعة  . ولية البرنامجيعتمد الرصد على جمع األدلة التي تؤكد فعا

 .بيانات االلتحاق والمتقدمين •

التغذية الراجعة من الطالب (من حلقات النقاش بين مجموعات الطالب والموظفين والطالب، من خالل  •
 التقييم).

• 9Tانات عن خبرات الطالبستبوا ،البرنامج أو المقررات الكلية أوب المتعلقةانات االستب. 

 .وطوال البرنامج)، أفي أي سنة أوالطالب (في المقررات،أداء  •

 .تقارير المراجعة الخارجية •
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 .تقارير الهيئات المهنية •

 .ارات تحديد المستوى وأرباب العملالتغذية الراجعة من اختب •

• 9Tوالبحثية للموظفين (بما في ذلك تطوير قدرات الموظفين)  يمكن أن تساهم األنشطة المهنية والتعليمية
 تطوير البرنامج.في 

 جامعة الملك سعود بالمساندة في نظام إدارة الجودة قائمة األدلة المرجعية  ۲٫٦٫٥ .٥

 المخطط التنظيمي

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

أ: ميثاق  – لمؤسسيةاالوثائق، والبيانات، واإلحصاءات 
 .الجامعة، تنظيم المؤسسة أو مخطط اإلدارة

أ:  –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 .ميثاق الكلية، تنظيم الكلية أو مخطط اإلدارة

دليل ب:  –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 الجامعة 

: ب –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 دليل الكلية أو البرنامج 

ج:  –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 التعريف بالمؤسسة (منذ التأسيس وحتى اآلن )

ج:  –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 والبرنامجأالتعريف بالكلية 

 د: –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 إحصائيات المؤسسة 

 د: –واإلحصاءات الخاصة بالكلية الوثائق، والبيانات، 
 إحصائيات الكلية أو البرنامج

 :۱د –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
عدد الكليات والبرامج، أعضاء هيئة  ،خصائص المؤسسة 

 ،التدريس / الموظفين / الطالب الملتحقين، مصادر التعلم
 والمرافق 

 –بالكلية الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة 
عدد البرامج / أعضاء هيئة  ،خصائص الكلية  :۱د

التدريس / الموظفين / الطالب الملتحقين، مصادر 
 والمرافق ،التعلم

 :۲د –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
إحصائيات أعضاء هيئة التدريس المؤسسية: نسبة 

األساتذة المشاركين، المدرسين، األساتذة المساعدين، 
القسم، نسبة المواطنين مقارنة و ةالكلي باألساتذة حس

بالمتعاقدين، حسب الشهادة العليا الحاصلين عليها، من 
 خالل التوزيع الجغرافي

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
إحصائيات أعضاء هيئة التدريس في الكلية: نسبة  :۲د

المشاركين،  ةالمدرسين، األساتذة المساعدين، األساتذ
القسم، نسبة المواطنين مقارنة و األساتذة حسب الكلية

بالمتعاقدين، حسب الشهادة العليا الحاصلين عليها، من 
 خالل التوزيع الجغرافي

 :۳د –لمؤسسية االوثائق، والبيانات، واإلحصاءات 
إحصائيات موظفي المؤسسة: عدد الموظفين في القسم، 
نسبة المواطنين إلى المتعاقدين. حسب الشهادة األعلى 

 الحاصلين عليها، حسب التوزيع الجغرافي

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
إحصائيات موظفي الكلية: عدد الموظفين في القسم،  :۳د

عاقدين. حسب الشهادة األعلى نسبة المواطنين إلى المت
 الحاصلين عليها، حسب التوزيع الجغرافي

: ٤د –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
إحصائيات طالب المؤسسة: عدد الطلبة حسب الكلية 
والقسم، نسبة المواطنين إلى المتعاقدين، سنة فتح البرنامج، 

بالجامعة حسب حسب التوزيع الجغرافي، معدل االلتحاق 
  السنة (السنة األولى إلى السنة الخامسة)، التقاعد

 

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
عدد الطالب حسب القسم والكلية، نسبة المواطنين : ٤د

إلى المتعاقدين، سنة فتح البرنامج، حسب التوزيع 
الجغرافي، معدل االلتحاق بالجامعة حسب السنة (السنة 
األولى إلى السنة الخامسة)، التقاعد ومدة الفترة 
التجريبية (السنة األولى إلى السنة الخامسة) ونسبة الفترة 
التجريبية (السنة األولى إلى السنة الخامسة)، االحتفاظ 

 بالنسبة حسب السنة (السنة األولى إلى السنة الخامسة).

: ٥د –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
إحصائيات مصادر التعلم في المؤسسة: مدى توافر عدد 

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
إحصائيات مصادر التعلم في الكلية: مدى توافر : ٥د
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وأنواع المصادر التعلمية، معدل االستخدام من قبل أعضاء 
 هيئة التدريس والموظفين والطالب

معدل االستخدام من قبل عدد وأنواع المصادر التعلمية، 
 أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب

  

 : الرسالة، والغايات، واألهداف۱المعيار 

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: ۱٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 ستراتيجية وخطط العملخطة المؤسسة اإل

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 ستراتيجية وخطط العمل:  خطة الكلية اإل۱٫۱

: ۱٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 والقيم واألهداف المؤسسية رسالةوالعبارات الرؤية 

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 والقيم واألهداف للكلية سالةروال: عبارات الرؤية ۱٫۲

  

 

 : السلطات واإلدارة۲المعيار 

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: قانون ۲٫۱الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
الوثائق األساسية مما تقدم المؤسسة اللوائح أو  الجامعة:

ولية المؤسسة القانونية والمساءلة، ومدونة ؤيدل على مس
السلوك المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس قواعد 

 .والطالب

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم المؤسسة اللوائح أو  : قوانين الكلية الفرعية:۲٫۱

ولية ؤة الخاصة بالكلية مما يدل على مسالوثائق األساسي
 المؤسسات القانونية والمساءلة، ومدونة قواعد السلوك

 .المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والطالب

: ۲٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
مجلس الجامعة: توفير وثائق عن تركيب وهيكل السلطة، 
واستقاللية مجلس الجامعة، والتركيب الداخلي، والتمثيل 
الخارجي، والسياسات، واإلجراءات، والمبادئ التوجيهية 

جامعة، واللجان التي جاءت من خالل دليل، لمجلس ال
ومحاضر، وممارسات مجلس الجامعة، والممارسات 
التنظيمية في مراجعة السياسات المؤسسية األكاديمية 

 واإلدارية.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
توفير وثائق عن تركيب وهيكل : مجلس الكلية: ۲٫۲

س الكلية، التركيب الداخلي السلطة، واستقاللية مجل
والتمثيل الخارجي، والسياسات، واإلجراءات، والمبادئ 
التوجيهية لمجلس الكلية، واللجان التي جاءت من خالل 
دليل، ومحاضر، وممارسات مجلس الكلية، والممارسات 
التنظيمية في مراجعة السياسات المؤسسية األكاديمية 

 واإلدارية.

: ۲٫۳ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم قائمة أعضاء المجلس سواء عضو مجلس الجامعة: 
هم، ءأسما تتضمن: ،خارجهامن من داخل الجامعة أو 

 رتبهم، وظائفهم، مهنهم، ومرتباتهم.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
عضاء المجلس أ تقديم قائمة: عضو مجلس الكلية: ۲٫۳

هم، ءأسما تتضمن: ،خارجهامن أو  كليةسواء من داخل ال
 رتبهم، وظائفهم، مهنهم، ومرتباتهم.

: ۲٫٤ –ية الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسس
تقديم قائمة ها في المؤسسة: ؤاللجان اإلدارية وأعضا

بأعضاء اللجان اإلدارية المختلفة في المؤسسة سواء من 
هم، رتبهم، ءأسما تتضمنخارجها  من الجامعة أوداخل 

تقوم باإلشراف  وهذه اللجانوظائفهم، مهنهم، ومرتباتهم، 
 على السياسات اإلدارية األساسية المختلفة في الجامعة.

 –ية الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكل
تقديم قائمة ها في الكلية: ؤ: اللجان اإلدارية وأعضا۲٫٤

ة في الكلية سواء من اللجان اإلدارية المختلفبأعضاء 
هم، رتبهم، ءأسما تتضمنخارجها  من أو كليةداخل ال

تقوم باإلشراف  وهذه اللجانوظائفهم، مهنهم، ومرتباتهم، 
  الكلية. على السياسات اإلدارية األساسية المختلفة في
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 : إدارة ضمان الجودة والتطوير۳لمعيار  .۱
 البرنامج الكلية أو المؤسسة

: ۳٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق وأدلة على نظام إدارة الجودة في المؤسسة: 

يهتم  ،وجود نظام إدارة الجودة الداخلية في المؤسسة
واالحتياجات  ،بمعالجة المراجعة والتقويم الداخلي

من أجل تقويم  ؛ومتطلبات ضمان الجودة المؤسسية
 الممارسات.وضمان 

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
وثائق وأدلة  تقديم: نظام إدارة الجودة في الكلية: ۳٫۱

يهتم  ،على وجود نظام إدارة الجودة الداخلية في الكلية
واالحتياجات  ،بمعالجة المراجعة والتقويم الداخلي

ن من أجل تقويم وضما ؛ومتطلبات ضمان الجودة الكلية
 الممارسات.

: ۳٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
توفير وثائق وأدلة على وجود خطة الجودة في المؤسسة: 
تسعي لمعالجة التحسينات ، خطة الجودة في المؤسسة

والتأكيد على  ،لضمان تقويم الجودة الداخلي ؛المستمرة
 ممارسات التقويم وضمان الجودة المؤسسي.

: ۳٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
توفير وثائق وأدلة على وجود خطة الجودة في الكلية: 
تسعي لمعالجة التحسينات ، خطة الجودة في الكلية

والتأكيد على  ،لضمان تقويم الجودة الداخلي ؛المستمرة
 ممارسات التقويم وضمان الجودة في الكلية.

 

 التعلم والتعليم: ٤المعيار 

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: ٤٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم الوثائق رقابة المؤسسة على جودة التعلم والتعليم: 

واألدلة على وجود مراكز، ولجان، وسياسات، وإجراءات، 
راف على جودة ونظم، وآليات في المؤسسة تطبق في اإلش

ؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة توالتعليم، والتعلم 
 التعلم والتعليم في المؤسسة.

: ٤٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم الوثائق رقابة الكلية على جودة التعلم والتعليم: 

واألدلة على وجود مراكز، ولجان، وسياسات، وإجراءات، 
في اإلشراف على جودة  ونظم، وآليات في الكلية تطبق

ؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة تو ،التعلم والتعليم
 التعلم والتعليم في المؤسسة.

: ٤٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق المخرجات التعلمية للطالب في المؤسسة: 

م الطالب في الكلية وأدلة على وجود توافق بين نتائج تعل
ستراتيجية للمؤسسة، ويلبي الحد األدنى من جهات اإلوالتو

لمعايير الهيئة الوطنية  اإلطار الوطني للمؤهالت وفقاً 
للتقويم واالعتماد األكاديمي، ويؤكد على ممارسات تقويم 

 وضمان جودة التعلم والتعليم في المؤسسة.

: ٤٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق وأدلة تعلمية للطالب في الكلية: المخرجات ال

على وجود توافق بين نتائج تعلم الطالب في الكلية والقسم 
يتوافق مع التوجهات االستراتيجية للمؤسسة والكلية، ويلبي 

لمعايير الهيئة  الحد األدنى من إطار المؤهالت الوطني وفقاً 
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي على مستوى البرنامج 
والمواضيع، ويؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة 

 التعلم والتعليم في الكلية.

: ٤٫۳ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
رقابة المؤسسة على عملية مراجعة وتقييم وتطوير 

وثائق وأدلة على وجود مراكز، ولجان، تقديم البرنامج: 
تطبق  ،وسياسات وإجراءات، أو نظم وآليات في المؤسسة

في اإلشراف على عملية مراجعة وتقييم وتطوير البرنامج، 
وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم 

 في المؤسسة.

: ٤٫۳ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
ة الكلية على عملية مراجعة وتقييم وتطوير رقاب

تقديم وثائق وأدلة على وجود هيئات ولجان،  البرنامج:
تطبق في  كلية،جراءات، أو نظم وآليات في الوسياسات وإ

اإلشراف على عملية مراجعة وتقييم وتطوير البرنامج، 
وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم 

 في الكلية.

: ٤٫٤ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق وأدلة مخرجات تعلم الطالب في المؤسسة: 

مة ءة قائمة، ومتواصلة، ومنهجية لمواعلى وجود عملي

: ٤٫٤ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق وأدلة على مخرجات تعلم الطالب في الكلية: 

مة ءومنهجية لموا ة قائمة، ومتواصلة،وجود عملي
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لطالب في المؤسسة مع التوجهات مخرجات تعلم ا
وتلبية الحد األدنى من متطلبات  ،ستراتيجية المؤسسيةاإل

ؤهالت حسب معايير الهيئة الوطنية اإلطار الوطني للم
للتقويم واالعتماد األكاديمي، وتؤكد على ممارسات تقويم 

 وضمان جودة التعلم والتعليم في المؤسسة.

مع التوجهات  كليةمخرجات تعلم الطالب في ال
االستراتيجية الكلية في تلبية الحد األدنى من متطلبات 
اإلطار الوطني للمؤهالت حسب معايير الهيئة الوطنية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي على مستوى البرنامج 
والمواضيع، وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة 

  لم والتعليم في الكلية.التع

: ٤٫٥ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
رقابة المؤسسة على جودة التدريس وجودة أعضاء هيئة 

تقديم التدريس  في التعليم، ودعم عمليات التحسينات: 
وثائق وأدلة على وجود مؤسسات، ومراكز، ولجان، 

 ؛ المؤسسةوسياسات، وإجراءات، أو أنظمة وآليات في 
للقيام باإلشراف على جودة التدريس، ومؤهالت أعضاء 

 يروالعمليات واإلجراءات لدعم تطو ،هيئة التدريس
الممارسات التعلمية والتعليمية وجودة أداء أعضاء هيئة 
التدريس، وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم 

 والتعليم في المؤسسة.

: ٤٫٥ –ات الخاصة بالكلية الوثائق، والبيانات، واإلحصاء
رقابة الكلية على جودة التدريس وجودة أعضاء هيئة 

تقديم التدريس  في التعليم، ودعم عمليات التحسينات: 
وثائق وأدلة على وجود مؤسسات، وهيئات، ولجان، 

للقيام  ؛وسياسات، وإجراءات، وأنظمة وآليات في الكلية
ء هيئة باإلشراف على جودة التدريس، ومؤهالت أعضا

والعمليات واإلجراءات لدعم تطوير الممارسات  ،التدريس
التعلمية والتعليمية وجودة أداء أعضاء هيئة التدريس، 
وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم 

  في الكلية.

: ٤٫٦ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
ومجال الخبرة  ،مساعدة المؤسسة في مجال التعليم

تقديم وثائق وأدلة على وجود مساعدة منتظمة الميدانية: 
ومستمرة في مجال التعليم والخبرة الميدانية للطالب، 
وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم 

 في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
ومجال الخبرة  ،تعليم: مساعدة الكلية في مجال ال٤٫٦

تقديم وثائق وأدلة على وجود مساعدة منتظمة الميدانية: 
ومستمرة في مجال التعليم والخبرة الميدانية للطالب، 
وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم 

 في الكلية.

: ٤٫۷ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
رقابة المؤسسة على تقويم الطالب لدعم عمليات 

تقديم وثائق وأدلة على وجود مراكز، ولجان، التحسين: 
 ،وسياسات وإجراءات، أو أنظمة وآليات في المؤسسة

تطبق لإلشراف على تقويم الطالب في الممارسات التعلمية 
سسة، والتي تؤثر على تطوير وتحسين والتعليمية في المؤ

الممارسات التعلمية والتعليمية وأداء أعضاء هيئة 
التدريس، وتؤكد على ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم 

 والتعليم في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
: رقابة الكلية على تقويم الطالب لدعم عمليات ٤٫۷

تقديم وثائق وأدلة على وجود مراكز، ولجان، التحسين: 
تطبق  ،وسياسات وإجراءات، أو أنظمة وآليات في الكلية

لإلشراف على تقويم الطالب في الممارسات التعلمية 
والتعليمية في الكلية، والتي تؤثر على تطوير وتحسين 
الممارسات التعلمية والتعليمية وأداء أعضاء هيئة 

ارسات تقويم وضمان جودة التدريس، وتؤكد على مم
 التعلم والتعليم في الكلية.

: ٤٫۸ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم ترتيبات شراكة المؤسسة مع المؤسسات األخرى: 

وثائق وأدلة على وجود عملية قائمة، ومتواصلة، ومنهجية 
يمكن  ،لترتيبات شراكة المؤسسة مع المؤسسات األخرى

أن يساعد في ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم 
 في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
: ترتيبات شراكة الكلية مع المؤسسات األخرى: ٤٫۸

تقديم وثائق وأدلة على وجود عملية قائمة، ومتواصلة، 
األخرى  ومنهجية لترتيبات شراكة الكلية مع المؤسسات

يمكن أن يساعد في ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم 
    والتعليم في الكلية.

  

 : شؤون الطالب والخدمات المساندة٥المعيار 

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: ٥٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق وأدلة  نظام القبول والتسجيل في المؤسسة:

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق : نظام القبول والتسجيل في الكلية: ٥٫۱
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وجود إجراءات، وسياسات وممارسات، أو أنظمة على 
، وتؤكد على تطبق في قبول وتسجيل الطالب ،وآليات

ممارسات تقويم وضمان الجودة في نظام القبول في 
يتم أيضا عرض مخطط القبول والتسجيل والمؤسسة. 

الفعلي، ومعدل االلتحاق والتخرج في الخطط المستقبلية في 
  جداول محددة حسب نوعها).المؤسسة والكلية. (تفصل في 

وأدلة على وجود إجراءات، وسياسات وممارسات، أو 
، وتؤكد تطبق في قبول وتسجيل الطالب ،لياتأنظمة وآ

على ممارسات تقويم وضمان الجودة في نظام القبول في 
يتم أيضا عرض مخطط القبول والتسجيل الفعلي، والكلية. 

ومعدل االلتحاق والتخرج في الخطط المستقبلية في الكلية 
 والقسم. (تفصل في جداول محددة حسب نوعها).

: ٥٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق دارة سجالت الطالب في المؤسسة: نظام إ

نظام إدارة سجالت الطالب وأدلة على أن المؤسسة لديها 
 ،ون الطالب الخاص بنظام إدارة مدونة السلوكؤونظام ش

ويعمل بكفاءة وفعالية، والتأكيد على  ،ونظام الشكاوى
 ممارسات تقويم وضمان جودة التعلم والتعليم في المؤسسة.

 –البيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية الوثائق، و
تقديم وثائق  : نظام إدارة سجالت الطالب في الكلية:٥٫۲

 ،نظام إدارة سجالت الطالبلديها  كليةوأدلة على أن ال
 ،ون الطالب الخاص بنظام إدارة مدونة السلوكؤونظام ش

ونظام الشكاوى ويعمل بكفاءة وفعالية، والتأكيد على 
 مان جودة التعلم والتعليم في الكلية.ممارسات تقويم وض

: ٥٫۳ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم أدلة دليل الطالب والخدمات المساندة في المؤسسة: 

على وجود دليل الطالب يحوي تفاصيل عن مدونة السلوك، 
ونظام الشكاوى، ونظام اإلرشاد والتطوير، والخدمات 

األكاديمية، والمالية،  :في ذلك الخدماتالمساندة الشاملة بما 
يجب وواإلسكان، والممارسات في المؤسسة والكليات. 

تقديم أدلة على التخطيط والتقويم لضمان جودة الخدمات 
 المقدمة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
: تقديم في الكلية : دليل الطالب والخدمات المساندة٥٫۳

ود دليل الطالب يحوي تفاصيل عن مدونة أدلة على وج
السلوك، ونظام الشكاوى، ونظام اإلرشاد والتطوير، 

 :والخدمات المساندة الشاملة بما في ذلك الخدمات
األكاديمية، والمالية، واإلسكان، والممارسات في الكلية 

يجب تقديم أدلة على التخطيط والتقويم لضمان وواألقسام. 
 جودة الخدمات المقدمة.

  

  : مصادر التعلم٦المعيار 

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: ٦٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق وأدلة نظام وخطة مصادر التعلم للمؤسسة: 

تحتوي على  ،على وجود خطة مصادر التعلم للمؤسسة
تفاصيل كمية ونوعية الحتياجات ومتطلبات مصادر التعلم، 
والسياسات، واإلجراءات والممارسات، أو األنظمة 
واآلليات المطبقة في التخطيط والتقييم، والتأكيد على 
 ممارسات تقويم وضمان جودة مصادر التعلم في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق : نظام وخطة مصادر التعلم في الكلية: ٦٫۱

تحتوي على  ،كليةلى وجود خطة مصادر التعلم للوأدلة ع
تفاصيل كمية ونوعية الحتياجات ومتطلبات مصادر 
التعلم، والسياسات، واإلجراءات والممارسات، أو 
األنظمة واآلليات المطبقة في التخطيط والتقييم، والتأكيد 

تعلم في ت تقويم وضمان جودة مصادر العلى ممارسا
 .كليةال

: ٦٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
: تنظيم مصادر التعلم ونظام إدارة الدعم في المؤسسة

تقديم وثائق وأدلة على أن المؤسسة لديها تنظيم مصادر 
وتعمل بكفاءة وفعالية، والتأكيد  ،ونظام إدارة الدعم ،التعلم

على ممارسات تقويم وضمان جودة إدارة مصادر التعلم 
 في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
: : تنظيم مصادر التعلم ودعم إدارة النظام في الكلية٦٫۲

لديها تنظيم مصادر  كليةتقديم وثائق وأدلة على أن ال
وتعمل بكفاءة وفعالية، والتأكيد  ،ونظام إدارة الدعم ،التعلم

على ممارسات تقويم وضمان جودة إدارة مصادر التعلم 
 في الكلية.

  :۷المعيار 

  المرافق والتجهيزات

 الكلية أو البرنامج المؤسسة
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: ۷٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق خطة المرافق والتجهيزات في المؤسسة: 

 ،وأدلة على وجود خطة المرافق والتجهيزات في المؤسسة
تحوي تفاصيل كمية ونوعية عن احتياجات ومتطلبات 
المرافق والتجهيزات، والسياسات، واإلجراءات 
والممارسات، أو األنظمة واآلليات المطبقة في التخطيط 
والتقييم، والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة نظام 

 رافق والتجهيزات في المؤسسة.الم

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق : خطة المرافق والتجهيزات في الكلية: ۷٫۲

 ،وأدلة على وجود خطة المرافق والتجهيزات في الكلية
تحوي تفاصيل كمية ونوعية عن احتياجات ومتطلبات 

جراءات المرافق والتجهيزات، والسياسات، واإل
والممارسات، أو األنظمة واآلليات المطبقة في التخطيط 
والتقييم، والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة 

 نظام المرافق والتجهيزات في الكلية.

: ۷٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تنظيم المرافق والتجهيزات ونظام إدارة الدعم في 

وأدلة على وجود تنظيم المرافق تقديم وثائق المؤسسة: 
يعمل بكفاءة  ،والتجهيزات ونظام إدارة الدعم في المؤسسة

بما  ،غطي إدارة المرافق والتجهيزات العامةيو ،وفعالية
فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسكن الطالبي، 
والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة إدارة المرافق 

 ؤسسة.والتجهيزات في الم

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
: تنظيم المرافق والتجهيزات ودعم إدارة النظام في ۷٫۲

تقديم وثائق وأدلة على وجود تنظيم المرافق الكلية: 
يعمل بكفاءة  ،والتجهيزات ونظام إدارة الدعم في الكلية

 بما غطي إدارة المرافق والتجهيزات العامةوي ،وفعالية
فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسكن 
الطالبي، والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة 

 إدارة المرافق والتجهيزات في الكلية.

  :۸المعيار 

  التخطيط واإلدارة المالية

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: ۸٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 اإلدارة المالية والميزانية في المؤسسةخطط نظام 

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 : خطط نظام اإلدارة المالية والميزانية في الكلية۸٫۱

: ۸٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق نظام اإلدارة المالية والميزانية في المؤسسة: 

خطط نظام اإلدارة المالية والميزانية في وأدلة على وجود 
 :ومتطلبات ،تحوي تفاصيل االحتياجات المالية ،المؤسسة

الكليات، واألقسام األكاديمية، والوحدات اإلدارية، 
والسياسات، واإلجراءات والممارسات، أو األنظمة 
واآلليات المطبقة في تخطيط وتقييم إدارة المؤسسة المالية، 

رسات تقويم وضمان جودة نظام اإلدارة والتأكيد على مما
 المالية في المؤسسة.

 

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم : نظام اإلدارة المالية والميزانية في الكلية: ۸٫۲

وثائق وأدلة على وجود خطط نظام اإلدارة المالية 
 ،والميزانية في الكلية تحوي تفاصيل االحتياجات المالية

األقسام األكاديمية، والوحدات اإلدارية، : ومتطلبات
والسياسات، واإلجراءات والممارسات، أو األنظمة 
واآلليات المطبقة في تخطيط وتقييم إدارة المؤسسة 
المالية، والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة نظام 

 اإلدارة المالية في الكلية.

: ۸٫۳ –المؤسسية الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات 
تقديم وثائق وأدلة على  خطة إدارة المخاطر في المؤسسة:

يقدم تفاصيل  ،وجود نظام إدارة المخاطر في المؤسسة
تشمل جميع أنواع احتياجات ومتطلبات المخاطر في 
المؤسسة، والسياسات، واإلجراءات والممارسات، 
واألنظمة واآلليات التي تطبق في تخطيط وتقييم إدارة 

اطر المؤسسة، والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان مخ
 جودة نظام إدارة المخاطر في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق وأدلة : خطة إدارة المخاطر في الكلية: ۸٫۳

على وجود نظام إدارة المخاطر في الكلية يقدم تفاصيل 
ومتطلبات المخاطر في  تشمل جميع أنواع احتياجات

الكلية، والسياسات، واإلجراءات والممارسات، واألنظمة 
واآلليات التي تطبق في تخطيط وتقييم إدارة مخاطر 
الكلية، والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة نظام 

 إدارة المخاطر في الكلية.

  :۹المعيار 

  عمليات التوظيف



٤٦ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

: ۹٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
نظام إدارة سجالت أعضاء هيئة التدريس والموظفين في 

ذي كفاءة  تقديم وثائق وأدلة على وجود نظامالمؤسسة: 
إدارة سجالت أعضاء هيئة التدريس والموظفين  وفعالية في

في المؤسسة الخاص بنظام إدارة مدونة السلوك، ونظام 
والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة الشكاوى، 

يجب حفظ التفاصيل ونظام التعلم والتعليم في المؤسسة. 
عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن طريق الملف 
الشخصي الذي يحوي تفاصيل عن الكلية، والقسم 
األكاديمي، والجنس، والرتبة األكاديمية، وأعلى درجة 

خصص، وعدد سنوات أكاديمية حصل عليها، ومجال الت
 الخبرة، الخ في المؤسسة والكلية.

: نظام ۹٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
إدارة سجالت أعضاء هيئة التدريس والموظفين في 

ذي كفاءة  تقديم وثائق وأدلة على وجود نظامالكلية: 
يئة التدريس إدارة سجالت أعضاء ه وفعالية في

الخاص بنظام إدارة مدونة السلوك،  كلية،والموظفين في ال
والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان  ونظام الشكاوى،

يجب حفظ التفاصيل وجودة نظام التعلم والتعليم في الكلية. 
عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن طريق الملف 
الشخصي الذي يحوي تفاصيل عن الكلية، والقسم 

ديمية، وأعلى درجة األكاديمي، والجنس، والرتبة األكا
أكاديمية حصل عليها، ومجال التخصص، وعدد سنوات 

 الخبرة، الخ في الكلية والقسم.

: ۹٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
دليل خدمات أعضاء هيئة التدريس  والموظفين في 

تقديم أدلة على وجود دليل خدمات أعضاء هيئة المؤسسة: 
تحوي  ،المقدمة للطالب في المؤسسةالتدريس والموظفين 

تفاصيل عن مدونة السلوك ونظام الشكاوى الخاص 
بأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونظام اإلرشاد 
والتطوير، والخدمات الشاملة المقدمة من أعضاء هيئة 

ون األكاديمية، ؤبما في ذلك الش ،التدريس والموظفين
المؤسسة  والمالية، واإلسكان، وكافة الممارسات في

   والكلية.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
: دليل خدمات أعضاء هيئة التدريس  والموظفين في ۹٫۲

تقديم أدلة على وجود دليل خدمات أعضاء هيئة الكلية: 
تحوي  ،التدريس والموظفين المقدمة للطالب في المؤسسة

خاص تفاصيل عن مدونة السلوك ونظام الشكاوى ال
بأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونظام اإلرشاد 
والتطوير، والخدمات الشاملة المقدمة من أعضاء هيئة 

ون األكاديمية، ؤبما في ذلك الش ،لتدريس والموظفينا
   والمالية، واإلسكان، وكافة الممارسات في الكلية واألقسام.

  :۱۰المعيار 

  البحث

 الكلية أو البرنامج المؤسسة

:  ۱۰٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 خطة البحث في المؤسسة

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 :  خطة البحث في الكلية۱۰٫۱

: ۱۰٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق وأدلة على نظام إدارة البحوث المؤسسية: 

يحتوي تفاصيل  ،إدارة البحوث في المؤسسةوجود نظام 
عن االحتياجات والمتطلبات المالية للمؤسسة، والسياسات 
واإلجراءات، ومصادر واستخدامات ميزانية البحوث، 
وإشراك أعضاء هيئة التدريس والطالب في البحوث 
والتطوير، وتسويق البحوث والممارسات البحثية، أو النظم 

يط وتقييم إدارة البحوث، والتأكيد واآلليات المطبقة في تخط
على ممارسات تقويم وضمان جودة نظام إدارة البحث في 

 المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
تقديم وثائق وأدلة : نظام إدارة البحوث في الكلية: ۱۰٫۲

يحتوي تفاصيل  ،على وجود نظام إدارة البحوث في الكلية
عن االحتياجات والمتطلبات المالية للمؤسسة، والسياسات 
واإلجراءات، ومصادر واستخدامات ميزانية البحوث، 
وإشراك أعضاء هيئة التدريس والطالب في البحوث 
والتطوير، وتسويق البحوث والممارسات البحثية، أو 
النظم واآلليات المطبقة في تخطيط وتقييم إدارة البحوث، 
والتأكيد على ممارسات تقويم وضمان جودة نظام إدارة 

 البحث في الكلية.

  :۱۱المعيار 

 العالقات المؤسسية مع المجتمع

 الكلية أو البرنامج المؤسسة
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:  ۱۱٫۱ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
 خطة المشاركة المجتمعية في المؤسسة

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
 :  خطة المشاركة المجتمعية في الكلية۱۱٫۱

:  ۱۱٫۲ –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات المؤسسية 
تقديم وثائق نظام إدارة المشاركة المجتمعية في المؤسسة: 

وأدلة على وجود نظام إدارة تشاركية مع المجتمع في 
تفاصيل عن  احتياجات ومتطلبات جهود المؤسسة يحتوي 

تواصل المؤسسة مع المجتمع، والسياسات، واإلجراءات، 
وممارسات إشراك المجتمع المحلي والتواصل معه، أو 
األنظمة واآلليات المطبقة في التخطيط والتقييم إلدارة 
تواصل المؤسسة مع المجتمع، والتأكيد على ممارسات 

المجتمع المحلي والتواصل  تقويم وضمان جودة نظام إدارة
 معه في المؤسسة.

 –الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات الخاصة بالكلية 
نظام إدارة المشاركة المجتمعية في الكلية: تقديم :  ۱۱٫۲

وثائق وأدلة على وجود نظام إدارة تشاركية مع الكلية في 
يل عن  احتياجات ومتطلبات جهود المؤسسة يحتوي تفاص

ة مع المجتمع، والسياسات، واإلجراءات، تواصل المؤسس
وممارسات إشراك المجتمع المحلي والتواصل معه، أو 
األنظمة واآلليات المطبقة في التخطيط والتقييم إلدارة 
تواصل الكلية مع المجتمع، والتأكيد على ممارسات تقويم 
وضمان جودة نظام إدارة المجتمع المحلي والتواصل معه 

 في الكلية.

 .مراحل عملية الرصد ۲٫٦٫٦ .٦

وفيما يلي  ،ة في عملية المراجعة السنوية للكلية أو البرنامجعمليات تدفق المعلومات الرئيس ۲٫۹ :والشكل ۲٫۸ :يظهر الشكل
 ة في عملية الرصد مرتبة زمنيا:المراحل الرئيس

الكلية أو البرنامج (شباط / فبراير من وليات المراجعة السنوية على الكلية أو البرنامج من قبل لجنة الجودة في ؤتوزيع مس •
 العام الدراسي)؛

جمع األدلة بشكل مستمر وسجل القضايا واإلجراءات المتخذة من خالل استخدام سجالت الرصد (كل نشاط على مدى العام  •
 من قبل الكلية، والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس)؛

 كافة األنشطة خالل العام)؛ شكل دائم (بعة الرصد في الكلية أو البرنامج لجنة متاب •

• 9T9السنوي النهائي (تقرير الدراسة الذاتية)،  رفع تقرير الرصدTلكلية أو سجل رصد درجات األداء إلى لجنة الرصد في ا
 البرنامج (نيسان / أبريل من السنة الدراسية)؛

• 9Tمايو من السنة الدراسية)؛ أبريلأو البرنامج إلى لجنة الرصد في عمادة الجودة ( رفع تقرير موجز عن الكلية / 

• 9T ًحول إدخال التغذية الراجعة من قبل لمحة عامة يتضمن  ،إلى وكالة الجامعة للتطوير والجودة اتعد عمادة الجودة تقرير
 لجان الرصد في الكلية أو البرنامج (نهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي). 

XVI. تدفق المعلومات في عملية المراجعة السنوية في الكلية والبرنامج۲٫۸ :الشكل : 
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يقوم رئيس لجنة اإلشراف على الجودة بالتأكيد على مواعيد  :۱الخطوة 
المراجعة للكلية والقسم بالتنسيق مع لجان الجودة في الكلية أو 

 للقيام بعملية المراجعة السنوية. ؛البرنامج

  

دليل نظام إدارة  :بتوزيعيقوم سكرتير لجنة اإلشراف على الجودة  :۲الخطوة 
وجميع  ،وسجل رصد درجات األداء ،جامعة الملك سعودبالجودة 

ولجنة  ،على أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة ،الوثائق األخرى
الجودة (تقوم عمادة الجودة بإعداد وتقديم جميع الوثائق الالزمة 

أن يتم تحميلها من موقع عمادة -أيضا  -نويمك ،للمراجعة والتقويم
 الجودة).

  

 المراجعة المستقلة: :۳الخطوة 
يقوم كل عضو في لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة بإجراء 

ايير للمع وفقاً  -بشكل مستقل  -مراجعة وتقويم، ورصد األداء 
ة، وسجل الفرعية، ومؤشرات األداء الرئيس ة، والمقاييسالرئيس

 بالجامعة.رصد درجات األداء في دليل نظام إدارة الجودة 

  

 المراجعة التوافقية: : ٤الخطوة 
ولجنة الجودة  ،يتفق جميع األعضاء في لجنة اإلشراف على الجودة

عي، وبند، على رصد درجة واحدة لكل معيار رئيسي، ومقياس فر
منهم قد قام بالتقييم  ومؤشرات األداء الرئيسة بعد أن يكون كلٌ 

 المستقل. 

  

ولجنة الجودة بجمع كافة  ،يقوم سكرتير لجنة اإلشراف على الجودة : ٥الخطوة 
التقويمات الفردية، والتقويمات التوافقية في سجل رصد درجات 
األداء من أجل إعداد تقرير المراجعة السنوية للوحدة (تقرير 

 الدراسة الذاتية).

  

ولجنة الجودة  ،سوف يقوم كل عضو في لجنة اإلشراف على الجودة : ٦الخطوة 
بمراجعة تقرير المراجعة السنوية للوحدة (تقرير الدراسة الذاتية) 

وتقديم تغذية راجعة للوحدة  ،وذلك من خالل التوقيع عليه ،وإقراره
 التي تم رصدها.

  

لدراسة تقرير ا سوف يقوم سكرتير لجنة اإلشراف على الجودة برفع : ۷الخطوة 
بالتعاون مع  -ثم تقوم عمادة الجودة  ،الذاتية إلى عمادة الجودة
بتقديم تقرير المراجعة السنوية (تقرير  -اللجنة االستشارية الدائمة

أنه تم تنفيذ  ضمانالدراسة الذاتية) عن مراجعة األداء السنوي، و
 أعمال التقويم حسب الخطط. 
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a( ۲٫٦٫٦٫۱  للجنة) تدفق المعلومات في عملية المراجعة السنوية في الكلية والبرنامج
 الجودة ولجنة اإلشراف على الجودة) 

b( –  العمليات على مستوى الكلية، والبرنامج، أو الوحدة اإلدارية والقسم األكاديمي
 )۲٫۸ :(الشكل

  :۱الخطوة 
  9 المراجعة والتقويم الداخليتبدأ عمليةTئيس لجنة اإلشراف على الجودة (عادة يكون عميد من خالل ر

رئيس الوحدة اإلدارية، أو رئيس القسم األكاديمي) من خالل الدعوة لعقد اجتماع ألعضاء لجنة  الكلية، أو
طالعهم على متطلبات وعمليات وإجراءات المراجعة والتقويم للكلية إل ؛اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة

 األكاديمية من قبل لجنة اإلشراف على الجودة في الكلية ولجنة الجودة في البرنامج.أو البرامج للسنة 

  يقوم رئيس لجنة اإلشراف على الجودة بالتأكيد على مواعيد المراجعة السنوية مع رؤساء لجنة الجودة
 في األقسام األكاديمية.

 : ۲الخطوة 
  دليل نظام إدارة الجودة  :الجودة بتوزيع كل من لجنة اإلشراف على الجودة ولجنةفي سكرتير اليقوم

 ،على أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة ،وجميع الوثائق األخرى ،سجل رصد درجات األداءو بالجامعة،
من أجل المراجعة السنوي. (الحظ أن  ؛ -بالصورة التي أعدتها وقدمتها عمادة الجودة -ولجنة الجودة 

المراجعة السنوية على مستوى البرامج أو القسم سوف يتوج في تقرير الدراسة الذاتية على مستوى الكلية أو 
 على هذا النحو، سينطبق تدفق المعلومات على مستوى كل من الكلية والبرنامج). والوحدة اإلدارية. 

 (المراجعة المستقلة): ۳الخطوة 
 ولجنة الجودة بإجراء  ،القيام بالمراجعة المستقلة، يقوم كل عضو في لجنة اإلشراف على الجودة عند

 مع أعضاء الفريق اآلخرين.   -في أصيق الحدود  -، أو بتشاورالمراجعة والتقويم بشكل مستقل

 حيث باستخدام سجل رصد درجات األداء،  يقوم كل عضو في لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة
عي، وبند، ومؤشرات األداء في التوصل إلى نقاط مئوية لكل معيار رئيسي، ومقياس فريمكن استخدام السجل 

 ة على أساس المبادئ التوجيهية للرصد من أجل رصد مجموع األداء الشامل لتلك الوحدة.الرئيس

 (المراجعة التوافقية): ٤الخطوة 
  بمجرد انتهاء كل عضو من أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة بإجراء مراجعة وتقويم

 ، يقوم سكرتير كل فريق بتحديد موعد للمراجعة التوافقية. -)۳(حسب الخطوة  -مستقل 

  وفي مراجعة اآلراء، يقوم كل األعضاء في لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة بمناقشة جماعية
من  وذلك  ، ةعي، وبند، ومؤشرات األداء الرئيسلالتفاق على تقييم مقبول لكل معيار رئيسي، ومقياس فر

ن التوافق ال بد منه وهو مؤشر على النزاهة والعدالة لكل من المعايير إحيث ،  خالل توافق في اآلراء
م كل عضو من أعضاء فريق الرئيسة، والمقاييس الفرعية، والبنود، ومؤشرات األداء الرئيسة، حيث يقو

من سجل  -بشكل أساسي  -المراجعة بتقدير النسبة المئوية المختلفة للنقاط حسب وجهة نظره. ويتم االستفادة 
  رصد درجات األداء لتبرير الدرجات. 

 بشأن  في حال وصول كافة أعضاء لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة إلى توافق في اآلراء
 ة، يقوم سكرتير الفريق بإعداد تقرير الدراسة الذاتية الخاص بالوحدة.داء الرئيسجميع مؤشرات األ

 :٦الخطوة 
  سوف يقوم كل عضو في لجنة اإلشراف على الجودة ولجنة الجودة بمراجعة تقرير الدراسة الذاتية

عملية مراجعة ولية والمساءلة في نزاهة وعدالة ؤمما يدل على المسوذلك من خالل التوقيع عليه  ،وإقراره
 وتقويم الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية، أو القسم األكاديمي.

 ؛نة اإلشراف على الجودة في الكليةيتم بعد ذلك رفع تقرير الدراسة الذاتية الذي تم التوقيع عليه إلى لج 
 من أجل إعداد تقرير الدراسة الذاتية الخاص بالكلية.
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 :۷الخطوة 
 إلى -الذي تم التوقيع عليه  -جنة اإلشراف على الجودة برفع تقرير الدراسة الذاتية سوف يقوم سكرتير ل

 عمادة الجودة.

  بالتحقق من التحسن المستمر في تقرير اللجنة االستشارية الدائمة ثم تقوم عمادة الجودة بالتعاون مع
 الدراسة الذاتية اعتمادا على عمليات المراجعة السنوية.

ة لكامل عملية ية تلي الجوانب اإلجرائية الرئيساإلشارة إلى أن عملية المراجعة السنوتجدر مالحظة: 
ن المراجعة السنوية تركز على ضمان التحسينات المستمرة إخلي، ولكن بشروط أقل صرامة، حيث المراجعة والتقويم الدا

ر منظور خارجي العتماد الكلية أو توفيحسب الخطط السنوية، في حين أن المراجعة والتقويم الداخلي يهدفان إلى 
 لهذا االعتماد. ضمان أن تكون الكلية أو البرنامج على استعداد البرنامج، و

XVIII.  

XIX. 9T
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14B 9: المراجعة السنوية من قبل۲٫۹الشكلT اللجنة االستشارية الدائمة 

يؤكد رئيس اللجنة االستشارية الدائمة على موعد المراجعة للوحدة  ۱الخطوة 
 عليها.التي سيتم التدقيق 

  

نموذج تقرير  :يقوم سكرتير اللجنة االستشارية الدائمة بتوزيع ۲الخطوة 
وسجل رصد درجات األداء على أعضاء المجلس.  ،الدراسة الذاتية

(سوف تقوم عمادة الجودة بإعداد وتقديم جميع الوثائق المطلوبة 
 للمراجعة والتقويم).  

  

 المراجعة المستقلة  ۳الخطوة 
يقوم كل عضو في اللجنة االستشارية الدائمة بتقويم ومراجعة 

ويتأكد أن ،  -بشكل مستقل -معدالت األداء في تقرير الدراسة الذاتية 
داث التحسين المستمر حسب الخطط، على إح الكلية والبرنامج عمل

يقوم بالمراجعة ورصد األداء في تقرير الدراسة الذاتية على كما 
لمبادئ ة، والمقاييس  الفرعية، والبنود، واالمعايير الرئيس :اسأس

جامعة بالتوجيهية لمؤشرات األداء وفقا لدليل نظام إدارة الجودة 
 الملك سعود، وسجل رصد درجات األداء. 

  

 المراجعة التوافقية   ٤الخطوة 
يجب أن يكون هناك توافق جماعي بين جميع أعضاء اللجنة 

ألداء في تقرير الدائمة على وضع درجة موحدة لاالستشارية 
المعايير األساسية، والمقاييس  :على أساسالدراسة الذاتية 

 ة،لتوجيهية لمؤشرات األداء  الرئيسالفرعية، والبنود، والمبادئ ا
جامعة الملك سعود، وسجل رصد بوفقا لدليل نظام إدارة الجودة 

 افق في اآلراء.تحقيق ذلك من خالل تويتم و ،درجات األداء

  

يقوم سكرتير اللجنة االستشارية الدائمة بجمع تعليقات كل عضو  ٥الخطوة 
حول تقييم األداء المستقل والتوافقي ورصد درجات األداء، وكتابة 

 تقرير تقويم أداء الجودة.

  

يقوم أعضاء اللجنة االستشارية الدائمة بمراجعة تقرير تقويم أداء  ٦الخطوة 
وتقديم  ،والموافقة عليه، من خالل التوقيع على التقريرالجودة 

 تغذية راجعة إلى الوحدة التي تم تقييمها.

  

يقوم سكرتير اللجنة االستشارية الدائمة برفع تقرير تقويم أداء  ۷الخطوة 
بجمع كافة تقارير  -بدورها -الجودة إلى عمادة الجودة التي تقوم

 تقويم أداء الجودة لجامعة الملك سعود التي تم إعدادها وفقا لنظام
 .  بالجامعةإدارة الجودة 
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a( 9T52B۲٫٦٫٦٫۲  9المراجعة السنوية من قبلT الشكلاللجنة االستشارية الدائمة): ۲٫۹( 
 ۱الخطوة 
   بالدعوة لعقد اللجنة االستشارية الدائمة رئيس يتم الشروع بعملية المراجعة السنوية من خالل قيام

طالعهم على عمليات ومتطلبات وإجراءات المراجعة السنوية للكلية أو الوحدة إل ؛اجتماع ألعضاء اللجنة
 اإلدارية للعام الدراسي.

   بالتأكيد على موعد المراجعة السنوية مع الكلية أو الوحدة اللجنة االستشارية الدائمة يقوم سكرتير
 اإلدارية المعنية.

 ۲الخطوة 
   ارية، ودليل نظام والوحدة اإلدأتقرير الدراسة الذاتية  للكلية  :اللجنة االستشارية الدائمةيوزع سكرتير

على جميع أعضاء  ،جامعة الملك سعود، وسجل رصد درجات األداء، وكافة الوثائق األخرىبإدارة الجودة 
 الطريقة التي أعدتها وقدمتها عمادة الجودة للمراجعة السنوية.، وذلك حسب اللجنة االستشارية الدائمة

 (المراجعة المستقلة) ۳الخطوة 
    أو بتشاور بالمراجعة السنوية بشكل مستقل اللجنة االستشارية الدائمةيقوم كل عضو من أعضاء ،- 

 مع أعضاء اللجنة اآلخرين.    -في أضيق الحدود

   استخدام سجل رصد درجات األداء من أجل تشارية الدائمة باللجنة االسيقوم كل عضو من أعضاء
ة، والبنود، ومؤشرات األداء الرئيس ة، والمقاييس الفرعية،وية لكل من المعايير الرئيسالتوصل إلى النقاط المئ

 استنادا إلى المبادئ التوجيهية للرصد، ورصد نتيجة األداء الكلي لتلك الوحدة.

 )التوافقيةالمراجعة ( ٤الخطوة 

   ۳(حسب الخطوة  -القيام بالمراجعة المستقلة  اللجنة االستشارية الدائمةبعد أن ينهي كل من أعضاء(- ،
 يقوم سكرتير اللجنة بتحديد موعد للمراجعة التوافقية.

   واالتفاق على  ،بمناقشة جماعية اللجنة االستشارية الدائمةوفي المراجعة التوافقية، يقوم جميع أعضاء
من خالل توافق في  ،وذلكةالفرعية، ومؤشرات األداء الرئيس ة، والمقاييساط مقبولة لكل المعايير الرئيسنق

ن التوافق ال بد منه وهو مؤشر على النزاهة والعدالة لكل إحيث ،  من خالل توافق في اآلراء وذلك اآلراء، 
اء الرئيسة، حيث يقوم كل عضو من من المعايير الرئيسة، والمقاييس الفرعية، والبنود، ومؤشرات األد

 -بتقدير النسبة المئوية المختلفة للنقاط حسب وجهة نظره. ويتم االستفادة  اللجنة االستشارية الدائمةأعضاء 
   من سجل رصد درجات األداء لتبرير الدرجات.  -بشكل أساسي 

  اآلراء حول جميع المعايير توافق في وبعد أن يتوصل جميع أعضاء اللجنة االستشارية الدائمة إلى
ة، يقوم سكرتير اللجنة بإعداد تقرير تقويم أداء والبنود، ومؤشرات األداء الرئيس ة، والمقاييس الفرعية،الرئيس

 الجودة للكلية أو الوحدة اإلدارية.

 ٦الخطوة 
   وذلك  ،عليه بمراجعة تقرير تقويم أداء الجودة والموافقة اللجنة االستشارية الدائمةيقوم جميع أعضاء

ولية والمساءلة في عملية المراجعة والتقويم النزيهة والعادلة للكلية ؤع على التقرير، مما يدل على المسبالتوقي
 أو الوحدة اإلدارية.

   مع تقديم تغذية راجعة إلى  -بشكل رسمي  -يتم رفع تقرير الدراسة الذاتية  الموقع إلى عمادة الجودة
 الوحدة التي تم تقييمها.

 ۷الخطوة 
   برفع تقرير تقويم أداء الجودة إلى عمادة الجودة التي تقوم اللجنة االستشارية الدائمة يقوم سكرتير- 

بجمع ودمج جميع تقارير تقويم أداء الجودة من جميع الوحدات اإلدارية والكليات، وإعداد تقرير  -بدورها 
إلى الجهات الرسمية العليا في المؤسسة  ع نسخة منهعود، حيث يتم نشره ورفتقييم أداء الجودة لجامعة الملك س

 وذلك في تقرير تقويم أداء الجودة السنوي للمؤسسة. 
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كما هو موثق في  : هذه هي دورة المراجعة السنوية التي تستند إلى التحسينات السنوية المخطط لها مالحظة
 األداء.بعد القيام بالمراجعة السنوية ومراجعة  خطة العمل السنوية 

۲. 9T ۲٫٦٫۷ تعليمات بشأن تقرير الدراسة الذاتية  المطلوب من الكلية أو البرنامج.  

 ينبغي أن يتضمن تقرير الدراسة الذاتية  ما يلي: 

o  ات الكلية التي نظرت فيها اللجنةعمل قائمة بكافة تقارير البرامج ووحد.   

o 9T الواردة في التقارير (على سبيل المثال من حيث صلتها بالكلية أو قضايا  ةتلخيص النتائج الرئيس
تحصيل الطالب، والمصادر، والمرافق والتجهيزات، والبحث، و، التعلم والتعليم9Tوالمناهج الدراسية، 

  .الخ) ..والخدمات المجتمعية، والموارد البشرية، والسلطات واإلدارة ،

o تطور مستواهم والسلوك المدخلي للطالب،  :اتجاهات إحصائية واضحة حول ةالتعليق على وجود أي
  ر.وتحصيلهم، ومؤشرات األداء الرئيسة لكل معيا

o ء بخطط العمل من األعوام السابقةالتعليق على مدى الوفا. 

o 9Tالممارسة الجيدة أو التحسينات  أي مجال من مجاالت التعليق على. 
o ر السنوية في الكلية أو البرنامجاللجنة في ضوء التقاري أية متابعة خططت لها التعليق على. 

o 9T حسب الضرورة  -في الكلية أو البرنامج، أو إلى السلطات األعلى   تقديم توصيات إلى لجنة الجودة-
حول المسائل التي ينبغي متابعتها على المستوى المؤسسي (على سبيل المثال في المجاالت ذات الصلة 

الرصد، واألنظمة، وتطوير الموظفين، والخدمات المجتمعية،  :مثل ،واإلجراءات بالسياسة األكاديمية
 والموارد المالية، وتنمية الموارد البشرية). المرافق والتجهيزات،9Tومصادر التعلم، و

  .تباعها إذا لم ترفع الكلية أو البرنامج تقرير المراجعة السنويةااجب اإلجراءات الو ۲٫٦٫۸ .۳

o 9T  لكلية أو اوعمادة الجودة بأن التقرير  لجنة الجودة في الكلية -ذات العالقة  -يبلغ رئيس لجنة المراجعة
 تقرير البرنامج السنوي لم يقدم. 

o 9T بارز من العمادة بالتعاون مع لجنة الجودة في عمادة الكلية أو البرنامج  تقوم عمادة الجودة بتحديد عضو
يتخذ و ،د وتقديم تقرير المراجعة السنويةاألسباب التي أدت إلى عدم إعدابإعداد تقرير أولي موجز حول 

مناقشة مع العمداء أو الوكالء، ومدير البرنامج، ورئيس الشعبة، ولجنة الجودة في الشكل التحقيق األولي 
 الشعبة.

o 9Tلجودة األولي أن يصدر توصية حول إجراءات المتابعة للجنة ا ويطلب من الفريق الذي يجري التحقيق
أيام عمل من تاريخ أي طلب  ۱۰في الكلية وعمادة الجودة. وينبغي أن يرفع التقرير األولي في غضون 

 إلجراء التحقيق األولي.

 يمكن أن تكون التوصيات التي يقدمها فريق التحقيق على النحو التالي: 

o   فع في الموعد التقارير سترخطوات تضمن أن كان هناك دليل على أنه تم تبني عدم اتخاذ أي إجراء إذا
 .المحدد في المستقبل

o  التي أدت إلى عدم تقديم التقرير وضع خطة عمل ذات جداول زمنية محددة تعالج األسباب. 

o   أو التجديد للجنة إدارة البرنامجاستبدال مدير البرنامج. 

o 9T قا لإلجراءات المتبعة في الجامعةوف إخضاع البرنامج إلى مراجعة دورية. 

o  من  :إذا كانت هناك مؤشرات أخرى (على سبيل المثال -كمالذ أخير -أو إغالق البرنامج  تعليق
) على أن الجودة والمعايير لم تكن في خطر، فليس ،..وتقارير المراجعين الخارجيين ،استطالع رأي الطالب

 .امجمن المرجح أن يغلق البرن

o  .أية إجراءات أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة 
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ولضمان عدم التأخير، يمكن أن يتولى  .لضمان حل القضايا بسرعة ؛تخاذ أية إجراءات في كل مرحلةوينبغي ا    
مرحلة. إن عملية المراجعة السنوية  ةعميد عمادة الجودة بالتعاون مع عميد الكلية صالحيات رئيس القسم في أي

إن تعليق أو إغالق البرنامج يكون بناء على و ،الجودةالكلية بالتعاون مع عمادة ولية لجنة الجودة في ؤي مسواإلجراءات ه
 توصية وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية وموافقة مجلس الجامعة.

B. ۲٫۷ دورة إدارة التخطيط والجودة النموذجية السنوية للجودة.  

XX.  دورة إدارة التخطيط والجودة النموذجية السنوية للجودة۲٫۳الجدول : 

 ولةؤالوحدة المس الجدول الزمني النشاط

جامعة  -. ورش عمل حول نظام إدارة الجودة ۱
  .الملك سعود

يونيو من العام  –مايو 
 .الدراسي

 عمادة الجودة

ستراتيجية للكلية والوحدات . الخطة اإل۲
 .اإلدارية

يونيو من العام  –مايو 
 الدراسي

 عمداء الكليات

ستراتيجية للكلية وافقة على الخطة اإل. الم۳
   م.۲۰۳۰والوحدة اإلدارية حتى العام 

أكتوبر من  -سبتمبر
 العام الدراسي

وكيل ووكالة الجامعة 
 .للتطوير والجودة

. وضع خطة العمل السنوية والموازنة للسنة ٤
الدراسية المقبلة من قبل جميع الكليات والوحدات 

 اإلدارية

يونيو من العام  –مايو 
 الدراسي

 

البرامج، العمداء، ومدراء 
 .ومدراء الوحدات اإلدارية

. إعداد تقرير الدراسة الذاتية  أو تقرير ٥
المراجعة السنوية للعام الدراسي من قبل الكليات 

 والوحدات اإلدارية 

مايو من العام  –أبريل 
 الدراسي

) ۲لجنة الجودة (المستوى 
) ۱ولجنة الجودة (المستوى 

والوحدات في الكلية 
 اإلدارية

الموعد النهائي لتقديم خطة العمل السنوية . ٦
 والموازنة للعام الدراسي المقبل

يونيو من العام  ۳۰
 الدراسي

العمداء، ومدراء البرامج، 
 والمدراء اإلداريون

. الموعد النهائي لتقديم تقرير الدراسة الذاتية  ۷
الداخلية) أو  أداء الجودة(تقرير تقويم ومراجعة 

تقرير المراجعة السنوية عن السنة الدراسية إلى 
 عمادة الجودة

من العام يونيو  ۳۰
 الدراسي

العمداء، ومدراء البرامج، 
 والمدراء اإلداريون

. مراجعة خطة العمل السنوية والموازنة للعام ۸
 الدراسي المقبل

أغسطس  ۳۰ -يوليو  ۱
 من العام الدراسي

وكالة الجامعة للتطوير 
والجودة، ووكالة الجامعة 

 للشئون اإلدارية 

. الموافقة على خطة العمل السنوية والموازنة ۹
 للعام الدراسي المقبل 

 ۳۰ -أغسطس  ۱
 سبتمبر من  

 العام الدراسي

 المدير أو من يكلفه 

ميزانية العام ل. تنفيذ خطة مدتها سنة واحدة ۱۰
 الدراسي المقبل

 

يونيو  ۳۰ -سبتمبر  ۱
من العام الدراسي 

 المقبل

 الكليات والوحدات اإلدارية

من تقرير الدراسة  اً . ترفع عمادة الجودة نسخ۱۱
 الذاتية  إلى اللجنة االستشارية الدائمة للجودة

9T۱  يوليو من  30 -يوليو
 العام الدراسي

 عمادة الجودة
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. المراجعة والتقويم الداخلي للعام الدراسي ۱۲
 قبل اللجنة االستشارية الدائمة للجودة من

  ۳۱ -سبتمبر  ۱
تشرين األول / أكتوبر 

 من العام الدراسي

اللجنة االستشارية الدائمة 
 للجودة

 . تقديم تقرير تقويم أداء الجودة۱۳
 عن العام الدراسي

  ۳۰ -أكتوبر  ۱
تشرين الثاني / نوفمبر 

 من العام الدراسي

اللجنة االستشارية الدائمة 
 للجودة

. إعداد تقرير تقويم أداء الجودة الشامل ۱٤
 لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 

كانون األول / ديسمبر 
 من العام الدراسي

 عمادة الجودة

. رفع تقرير تقويم أداء الجودة لجامعة الملك ۱٥
 سعود إلى مجلس الجودة في الجامعة

كانون الثاني / يناير من 
 العام الدراسي

 الجودةعمادة 

. رفع تقرير تقويم أداء الجودة وخطة ۱٦
التطوير لجامعة الملك سعود للعام الدراسي إلى 
وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي   

شباط / فبراير من العام 
 الدراسي

 عمادة الجودة
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XXI. الفصل الثالث 

XXII. 9T15B 9تقويم األداء ومعايير الجودةT الملك سعودفي جامعة 

A. ۳٫۱ ة، والمقاييس الفرعية، والبنود في جامعة الملك سعودالمعايير الرئيس 

ة، والمقاييس الفرعية، والبنود التفصيلية المعايير الرئيس :متطلبات تشكل ،يتضح من الفصلين السابقين
عايير وبنود نظام إدارة لتطوير مقاييس وم األساسَ  ، تشكلومكوناتها الخاصة بالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

جامعة الملك سعود، مع وجود استثناء واحد هو أن الجامعة تجمع بين المتطلبات المؤسسية ومتطلبات البرنامج في ب الجودة
ة لذلك هو أن نظام الجود يية، والبرنامج. إن المبرر الرئيسمجموعة موحدة، وهذا أمر يطبق على مستوى المؤسسة، والكل

ن أميع مجاالت تقويم البرنامج، ولكن تم تغيير ترتيبها في ج ،في جامعة الملك سعود يحتوي على نفس المعايير والمقاييس
والذي يبلغ ذروته في األداء المؤسسي.  ،جهود جميع الكليات والبرامجللمؤسسة يستند إلى المجموع الكلي لاألداء الشامل 

معايير، ومقاييس، وبنود الجودة التي  :سعود بالحفاظ على مجموعة واحدة فريدة منوفي هذه الحالة، تقوم جامعة الملك 
 -تصب في نهاية المطاف في األداء المؤسسي (دليل نظام إدارة الجودة التي و ،المؤسسة، والكلية، والبرنامجتنطبق على 

 )۲۰۱۰جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية للممارسين، ديسمبر 

XXIII.  متطلبات المعايير والمقاييس  والبنود: شرح ۳٫۱الشكل.  

ة، والمقاييس الفرعية، والبنود المعايير الرئيس
 جامعة الملك سعود -التفصيلية في نظام إدارة الجودة 

 التفسير
 

 متطلبات المعيار الرئيسي ۱٫۱ الرسالة، والغايات، واألهداف: ۱المعيار 

 الفرعية متطلبات المعايير ۱٫۱ : الرسالةمة ءمدى مال ۱٫۱

يجب أن تكون رسالة الكلية والبرنامج متسقة  ۱٫۱٫۱
مع رسالة المؤسسة، ويجب أن تتوافق رسالة المؤسسة 

 مع ميثاق تأسيس المؤسسة

 .متطلبات البند التفصيلية ۱٫۱٫۱

يجب أن تكون الرسالة مؤثرة في توجيه  ۱٫۱٫۲
تالئم  وأنالتطوير في المؤسسة، والكلية، والبرنامج، 

طبيعة المؤسسة، والكلية، والبرنامج، وتتناسب مع 
 المجتمع السعوديوتخدم  ،حاجات الطالب

 .التفصيلية متطلبات البند ۱٫۱٫۲

يجب أن تكون المهمة متوافقة مع المعتقدات  ۱٫۱٫۳
والقيم اإلسالمية، والمتطلبات االقتصادية والثقافية 

 .للمملكة العربية السعودية

 .البند التفصيلية متطلبات ۱٫۱٫۳

سالتها للمستفيدين يجب أن توضح المؤسسة ر ۱٫۱٫٤
 متها ءبشكل يبين مال

 .متطلبات البند التفصيلية ۱٫۱٫٤

أعاله المستويات التفصيلية  ۳٫۱الموضحة في الشكل  ۱٫٤ – ۱٫۱، والمقاييس ۱تظهر العينة للمعيار الرئيسي           
 المستخدمة في كل من المعايير مع شرح لها كما هو مبين أدناه:

 ۱۱ن هناك إحيث  األكاديمي، ة في مراجعة وتقويم األداءطلح إلى واحد من المجاالت الرئيسيشير هذا المص -المعيار  •
متطلب ا تستخدم لمراجعة وتقويم األداء واإلنجازات التي حققتها المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج. ويمثل هذا سً ا رئيمعيارً 

مجموعة هو  - فقط  -تحقق ، فكل مابية هذا الشرط أنه قد تم الوفاء الكامل بمتطلبات المقاييسال تعني تلو. العام المعيار
 لى تحقيق جزء من األداء الكلي المرصود. جزئية تؤدي إ

وهذا يعني أنه عند تقويم  ،ل معيار رئيسي وبنودها التفصيليةيشير هذا المصطلح إلى المكونات الفرعية لك – المقاييس •
يغطي بشكل شامل المكونات  أن -عادة  -هناك مجاالت تركيز ضمن الفئة نفسها، وهذا من شأنه فإن أداء المعايير، 
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يعتمد تحقيق المتطلب العام على تحقيق مجموعة و. متطلب المقاييسويمثل هذا الفرعية لكل معيار أو فئة. وة الرئيس
ال يعني تلبية هذا الشرط أنه قد تم ونه يجب معالجة جميع المكونات الفرعية. ألة من متطلب المقاييس التي تعني كام

تحقيق جزء من األداء الكلي  إلى -جزئيا  -تحقيق المقاييس ؤديسي، لكن بات المعيار بالكامل أو تحقيقهاالوفاء بمتطل
 المرصود. 

ويعطي تفاصيل عن اآلليات التي تحتاج إلى  ،يحدد هذا المصطلح التفاصيل الدقيقة أو متطلبات البند لكل مقياس - البنود •
هو تحقيق  ،الكامل لألداء لكل مقياس. إن التحقيق متطلب البندمن أجل تحقيق المعيار. ويمثل هذا  ؛تحديد وتنفيذ ومعالجة

 تحقيق مجموعة كاملة من المقاييس.الذي يؤدي إلى  ، األمرشامل لكل بند في كل مقياس

حددت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي فقد والمقاييس الفرعية،  ،ةالمعايير الرئيس :على متطلبات بناءً 
سيتم مناقشة تفاصيل متطلبات و ). ۳٫۲كما هو مبين في الشكل  (ا للمعاييرا فرعيً مقياسً  ٥۸و  ،اا رئيسً معيارً  ۱۱متطلبات 

ة، والمقاييس الفرعية، والبنود التفصيلية. مواصفات المعايير الرئيستوي على الذي يح الرابعبنود كل مقياس في الفصل 
ويعزى ذلك إلى حقيقة أن  ؛جامعة الملك سعودبللمقاييس في نظام إدارة الجودة ا متطلبً  ۸۰وتجدر اإلشارة إلى أن هناك 

للمؤسسة، أو الكلية،  -عامة تباعتبارها مجموعا -تم وضعها  مؤشر أداء رئيسي،  ۱۱تتكون من هناك مجموعة مقاييس 
، وتتفرد بها دون امج نفسهامؤشر أداء رئيسي تخص الكلية أو البر ۱۱من  أخرى مكونة أو البرنامج، ومجموعات مقاييس

  غيرها. 

 جامعة الملك سعودبقاط في نظام إدارة الجودة : المعايير والمقاييس والن۳٫۲

مجموع النقاط  جامعة الملك سعودبالمقاييس في نظام إدارة الجودة المعايير و
)۱۰۰۰( 

o  نقطة ٤۰ : الرسالة، والغايات، واألهداف۱المعيار 

 6 .مة الرسالةءمال ۱٫۱

 4 . جدوى عبارة الرسالة ۱٫۲

 4 .تطوير الرسالة ومراجعتها ۱٫۳

 6 .االستفادة من عبارة الرسالة ۱٫٤

 10 .العالقة بين الرسالة والغايات واألهداف ۱٫٥

 6  .ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۱٫٦

 4 . او البرنامج ة المحددة للكليةمؤشرات األداء الرئيس ۱٫۷

o  نقطة ٥۰ السلطات واإلدارة :۲المعيار 

 ٥ .السلطة اإلدارية (مجلس الجامعة) ۲٫۱

 ٥ .القيادة ۲٫۲

 ٥ .عمليات التخطيط ۲٫۳

 ٤ .العالقات بين أقسام الطالب والطالبات ۲٫٤

 ٤ .النزاهة ۲٫٥

 ٥ .السياسات واألنظمة ۲٫٦

 ٥ .المناخ التنظيمي ۲٫۷

 ٤ .للمؤسسةالهيئات المشاركة والكيانات الخاضعة  ۲٫۸

 ۹  . ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۲٫۹
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 ٤ او البرنامج . ة المحددة للكليةمؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰

o  نقطة ۷۰ : إدارة ضمان الجودة وتحسينها۳المعيار 

 ۷ .التزام المؤسسة التعليمية بتحسين الجودة ۳٫۱

 ۷ .مليات ضمان الجودةـنطاق ع ۳٫۲

 ۱۸ .الجودةإدارة عمليات ضمان  ۳٫۳

 ٦ .مقاييسدام المؤشرات والـاستخ ۳٫٤

 ٦ .المعاييرالتحقق المستقل من  ۳٫٥

 ۱۸  .ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۳٫٦

 ۸ او البرنامج ة المحددة للكليةمؤشرات األداء الرئيس ۳٫۷

o  نقطة ۲٥۰ : التعلم والتعليم٤المعيار 

 ۲٤ .التعلم والتعليماإلشراف على جودة  ٤٫۱

 ۲۰ .مخرجات تعلم الطالب ٤٫۲

 ۱۸  .عمليات تطوير البرنامج ٤٫۳

 ۲٤ .عمليات مراجعة وتقويم البرامج ٤٫٤

 ۱٥  .تقويم الطالب ٤٫٥

 ۱۸  .المساعدة التعليمية للطالب ٤٫٦

 ۲٤  .جودة التدريس ٤٫۷

 ۱٥ .جودة التدريس تقديم الدعم إلدخال تحسينات على ٤٫۸

 ۱٥ .مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس ٤٫۹

 ۲٤  .أنشطة الخبرة الميدانية ٤٫۱۰

 ۱۷ .ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى ٤٫۱۱

 ۳۳ .ة المحددة  للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ٤٫۱۲

 ۱٤ .ة المحددة  للكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس ٤٫۱۳

o  ۷۰ شؤون الطالب والخدمات المساندة :٥المعيار 

 ۱۲ .قبول الطالب  ٥٫۱

 ۸ .سجالت الطالب  ٥٫۲

 ۸ .إدارة شؤون الطالب ٥٫۳

 ۷  .تخطيط وتقويم خدمات الطالب ٥٫٤

 ٦ .الخدمات الطبية وخدمات اإلرشاد ٥٫٥

 ٥ .األنشطة غير الصفية ٥٫٦
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 ۱۲ .ة المحددة  للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ٥٫۷

 ۱۲ .المحددة  للكلية والبرنامجة مؤشرات األداء الرئيس ٥٫۸

o  ٦۰ : مصادر التعلم٦المعيار 

 ۱٥ .التخطيط والتقويم ٦٫۱

 ۸ .التنظيم ٦٫۲

 ۷ .تقديم الدعم للمستخدمين ٦٫۳

 ۹ .الموارد والمرافق ٦٫٤

 ۱۲ .ة المحددة  للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ٦٫٥

 ۹ .البرنامجة المحددة  للكلية أو مؤشرات األداء الرئيس ٦٫٦

 نقطة ٦۰ : المرافق والتجهيزات۷المعيار  •

 ٦ .السياسات والتخطيط ۷٫۱

 ۹ .جودة وكفاءة المرافق ۷٫۲

 ۸  .التنظيم واإلدارة ۷٫۳

 ۱۱ .تقنية المعلومات ۷٫٤

 ۸   .السكن الطالبي ۷٫٥

 ۱۲ مؤسسةة المحددة  للمؤشرات األداء الرئيس ۷٫٦

 ٦ .المحددة  للكلية أو البرنامجة مؤشرات األداء الرئيس ۷٫۷

 نقطة ٤۰ التخطيط واإلدارة المالية: ۸المعيار 

 ۹ .التخطيط المالي وإعداد الميزانية ۸٫۱

 ۹ .اإلدارة المالية ۸٫۲

 ٤ .مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر ۸٫۳

 ۱۲  .ة المحددة  للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس  ۸٫٤

 ٦ .المحددة  للكلية أو البرنامجة مؤشرات األداء الرئيس ۸٫٥

o  نقطة ۸۰ : عمليات التوظيف ۹المعيار 

 ۲۰  .السياسات واإلدارة ۹٫۱

 ۱۸ .التوظيف  ۹٫۲

 ۲۲ .التطوير الذاتي والوظيفي  ۹٫۳

 ۱۰ .االنضباط، والشكاوى، وتسوية المنازعات  ۹٫٤
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 ٦ .ة المحددة  المؤسسيةمؤشرات األداء الرئيس   ۹٫٥

 ٤ .ة المحددة  للكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس  ۹٫٦

o  نقطة ۲۰۰ العلمي: البحث ۱۰المعيار 

 ٤٥  .سياسات البحوث المؤسسية ۱۰٫۱

 ٤۰  .مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب في البحوث ۱۰٫۲

 ۱٥  .تسويق البحوث ۱۰٫۳

 ۲٥ .مرافق ومعدات البحوث ۱۰٫٤

 ٤٥ .ة المحددة  للمؤسسةالرئيسمؤشرات األداء  ۱۰٫٥

 ۳۰ .ة المحددة  للكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٦

o  نقطة ۸۰ : العالقات المؤسسية مع المجتمع  ۱۱المعيار 

 ۱۲  .السياسات المؤسسية في العالقات مع المجتمع ۱۱٫۱

 ۲٤ .التفاعل مع المجتمع ۱۱٫۲

 ۲٤ .سمعة المؤسسة ۱۱٫۳

 ۱٦ .ة المحددة  للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٤

 ٤ .ة المحددة  للكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٥

 نقطة ۱۰۰۰ نتيجة  ۲۲عملية و  ٥۸ا، ومقاييس ذات معيارً  ۱۱المجموع: 

المئوية للدرجة بة هو لتيسير عملية الحساب والتحويل إلى النس ؛نقطة ۱۰۰۰إن استخدام مقياس من مالحظة: 
نقطة  ۱۰۰مجموعة من المقاييس، مما يجعل استخدام مقياس من  ۸۰وأيضا الستيعاب حقيقة إن هناك  ؛ومستوى األداء

 غير مالئم.

A.  ۳٫۳ امعة الملك سعود حسب معايير الهيئة الوطنية بجيير ومقاييس نظام إدارة الجودة تصنيف معا
 للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 السياق المؤسسي 
o  الرسالة، والغايات، واألهداف۱المعيار :.  

o  السلطات واإلدارة۲المعيار :.  

o  إدارة ضمان الجودة والتطوير: ۳المعيار. 

 جودة التعلم والتعليم 
o  التعلم والتعليم٤المعيار :. 

 التفاعل مع المجتمع 
o  العلمي : البحث۱۰المعيار. 

o  المجتمع: العالقات المؤسسية مع ۱۱المعيار. 
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 دعم تعلم الطالب
o  شؤون الطالب والخدمات المساندة: ٥المعيار. 

o  مصادر التعلم٦المعيار :. 

 دعم البنية التحتية
o  المرافق والتجهيزات۷المعيار :. 

o  التخطيط واإلدارة المالية: ۸المعيار. 

o  عمليات التوظيف: ۹المعيار. 

 والبنود التفصيلية في دليل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمية، والمقاييس الفرعية، الرئيس االمتثال للمعايير
لمعايير الهيئة  تم تصنيفها وفقاً  ،اا فرعيً معيارً  ٥۸يضم دليل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

   :لك سعودجامعة المبنظام إدارة الجودة  ستخدميو. معياراً) األحد عشر(الرئيسية  ية للتقويم واالعتماد األكاديميالوطن
تخطيط و في   ،ة، والمقاييس الفرعية، والبنود التفصيلية في دليل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميالمعايير الرئيس

 . الجامعةتطوير المعايير، والمقاييس ، والبنود في نظام إدارة الجودة في 

جامعة بوالمقاييس ومؤشرات األداء الرئيسة في نظام إدارة الجودة الهيكل العام للمعايير  ۳٫۳ :يبين الشكلو
 ن الشكل أن نظام إدارة الجودةيظهر مو). ٤كما هو موضح في الفصل الرابع ، (سعود مع شرح المتطلبات التفصيليةالملك 

مع معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  -ما تما -منها  ٥۸ا (يتوافق معيارً  ۸۰جامعة الملك سعود يحتوي على ب
ة في الكلية أو البرنامج المحدد مجموعة من مؤشرات األداء الرئيس ۱۱و ،وهي معايير مستندة إلى العمليات ،األكاديمي

 التي هي معايير مستندة إلى النتائج. 

جامعة الملك بفي نظام إدارة الجودة  ٥٦الــ  ة للمعايير المؤسسيةمؤشرات األداء الرئيس ۳٫۳ :يظهر الشكل
 سعود على النحو التالي:

9T = األصفر) (حددت باللون ٤۲المؤشرات الكمية 

9T  = ۱٤المؤشرات النوعية  
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المستندة إلى النتائج في نظام   (KPI)المعايير و المقاييس المستندة إلى العمليات، ومؤشرات ألداء الرئيسية   3.3الشكل 

 )QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -الجودة إدارة 

 السياق المؤسسي                           مؤشرات األداء الرئيسية المحددة للمؤسسة

o  الرسالة، و الغايات، و األهداف۱المعيار : 

 مالئمة الرسالة ۱٫۱

 جدوى عبارة الرسالة ۱٫۲

 تطوير الرسالة و مراجعتها ۱٫۳

 الرسالةاالستفادة من عبارة  ۱٫٤

 العالقة بين الرسالة و الغايات و األهداف ۱٫٥

 مؤشرات األداء الرئيسية المحددة للمؤسسة  ۱٫٦

 مؤشرات األداء الرئيسية المحددة للكلية ۱٫۷

تقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية (معدل المتوسطات الحسابية و  ۱ .۱٫٦
 المستوى الذي تحقق على أساس المسح)

فق الخطة االستراتيجية مع الخطة الوطنية تقييم مدى توا ۱٫٦٫۲
لتطوير التعليم العالي (معدل و مستوى  المتوسطات 

 )الحسابية التي تحققت استنادا إلى المسح

النسبة المئوية لألهداف االستراتيجية التي تحققت (٪والمستوى ۱٫٦٫۳
 الذي تحقق)

 

 

 (واحدة كمية، واثنتان نوعية) ۳ عدد مؤشرات األداء = عمليات + نتيجتان  ٥عدد المقاييس = 

  

o  السلطات و إلدارة :۲المعيار 

 السلطة اإلدارية (مجلس الجامعة) ۲٫۱

 القيادة ۲٫۲

 عمليات التخطيط ۲٫۳

 العالقات بين أقسام الطلبةو الطالبات ۲٫٤

 النزاهة ۲٫٥

 السياسات و األنظمة ۲٫٦

 المناخ التنظيمي ۲٫۷

الخاضعة الهيئات المشاركة و الكيانات  ۲٫۸

 للمؤسسة

 مؤشرات األداء الرئيسية المحددة للمؤسسة  ۲٫۹

 مؤشرات األداء الرئيسية المحددة للكلية ۲٫۱۰

تقييم فعالية السلطات و اإلدارة (معدل المتوسطات الحسابية و  ۲٫۹٫۱
 المستوى الذي تحقق بناءا على المسح)

المستوى و الحسابية تقييم المناخ التنظيمي (معدل المتوسطات  ۲٫۹٫۲
 الذي تحقق بناء على المسح)

1T۲٫۹٫۳ 1تقييم األداء العامT معدل المتوسطات الحسابية للسلطة اإلدارية)
 و المستوى الذي تحقق استنادا إلى المسح)
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 نتائج (نوعية) ۳عدد مؤشرات األداء الرئيسي =  عمليات + نتيجتان  ۸عدد المقاييس = 

 

 

 

 

  السياق المؤسسي

 إدارة ضمان الجودة و تحسينها :۳المعيار 

 التزام المؤسسة التعليمية بتحسين الجودة ۳٫۱

 نطاق عـمليات ضمان الجودة ۳٫۲

 إدارة عمليات ضمـان الجـودة ۳٫۳

 استخـدام المؤشرات و المقاييس ۳٫٤

 التحقق المستقل من المعـايير ۳٫٥

 مؤشرات األداء الرئيسية المحددة للمؤسسة  ۳٫٦

 رئيسية المحددة للكلية األداء المؤشرات  ۳٫۷

 ۳النسبة المئوية للطالب الذين تخرجوا في السنوات الـ  ۳٫٦٫۱
الماضية المعترف بهم في المجاالت األكاديمية، أو 

المهنية، أو قدموا مساهمة في دعم المجتمع على الصعيد 
 الوطني أو الدولي (٪ و المستوى الذي تحقق)

التدريس المتفرغين الحاصلين على جوائز نسبة أعضاء هيئة  ۳٫٦٫۲
مهنية أو أكاديمية على المستوى الوطني أو الدولي. (% و 

  1Tالمستوى الذي تحقق)

تقييم الطلبة الشامل لجودة خبراتهم التعلمية في المؤسسة   ۳٫٦٫۳
التقييم للجودة الشاملة للبرنامج على نطاق من (متوسط 

السنة النهائية) خمس نقاط في المسح السنوي لطلبة 
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (

1T(NCAAA 1)  - متوسطات الحسابية و معدل ال
 إلى المسح)0T1T 0Tالمستوى الذي تحقق إستنادا

نسبة المقررات التي تم فيها إجراء تقييمات الطلبة خالل السنة  ۳٫٦٫٤
 NCAAA)الدراسي (الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  

 و المستوى الذي تحقق) المعدل  - (2

داخل المؤسسة التي قامت جهة مستقلة بالتحقق نسبة البرامج ۳٫٦٫٥
الهيئة من خالل معايير تحصيل الطلبة خالل العام (منها 

 -  1T(NCAAA 3)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 
 )و المستوى الذي تحققالمعدل 

جرى التحقق منها بشكل مستقل لمعايير نسبة البرامج التي  ۳٫٦٫٦
إنجاز الطلبة من قبل مراجعين خارجيين من خارج 

الهيئة الوطنية للتقويم و المؤسسة خالل العام الدراسي (
و المعدل  -  1T(NCAAA 3)االعتماد األكاديمي 

 المستوى الذي تحقق
 نوعية) 5كمية و  1( ٦عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 9T نتائج + عمليتان  ٥عدد المعايير = 
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  جودة التعلم و التعليم

9To  التعلم و التعليم٤المعيار : 

 اإلشراف على جودة التعلم و التعليم ٤٫۱

 مخرجات تعلم الطلبة ٤٫۲

 عمليات تطوير البرنامج  ٤٫۳

 عمليات مراجعة و تقويم البرامج ٤٫٤

 تقويم الطلبة ٤٫٥

 المساعدة التعليمية للطالب  ٤٫٦

 جودة التدريس  ٤٫۷

تقديم الدعم إلدخال تحسينات على جودة  ٤٫۸

 التدريس

 مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس ٤٫۹

 أنشطة الخبرة الميدانية  ٤٫۱۰

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى ٤٫۱۱

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ٤٫۱۲

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية  ٤٫۱۳

 أو البرنامج 

1T٤٫۱۲٫۱ درجة كفاءة الطلبة وفقا لدليل اإلطار الوطني للمؤهالت
(NQF)   معدل المتوسطات الحسابية و المستوى)
 ) 1Tالذي تحقق

سبة الطلبة الخريجين الذين يعملون في مجال تخصصهم ن ٤٫۱۲٫۲
 ) الدراسي (٪و المستوى الذي تحقق

سبة الطلبة الملتحقون ببرامج البكالورسوس الذين أكملوا ن ٤٫۱۲٫۳
متطلبات البرامج في الحد األدنى من مدة الدراسة 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (
1T(NCAAA 9)  - متوسطات الحسابية و معدل ال

 المستوى الذي تحقق)

عليا و الذين نسبة طلبة الملتحقون ببرامج الدراسات ال ٤٫۱۲٫٤
الهيئة (أكملوامتطلبات هذه البرامج في الوقت المحدد

  1T(NCAAA 10)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 
 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)معدل ال -

النسبة العامة لتصنيف الطلبة لجودة المقررات (معدل تقييم  ٤٫۱۲٫٥
خمس الطلبة العام للمقررات على مقياس من 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي نقاط)(
1T(NCAAA 6)  - متوسطات الحسابية و معدل ال

 المستوى الذي تحققبناءا على المسح)

نسبة الطلبةالمتفرغين المداومين بشكل كامل إلى إجمالي  ٤٫۱۲٫٦
الهيئة الوطنية للتقويم و عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين(

متوسطات معدل ال -  1T(NCAAA 5)االعتماد األكاديمي 
 )1Tالحسابية و المستوى الذي تحقق

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين  ٤٫۱۲٫۷
على شهادات الدكتوراه أو ما يعادلها مقارنة مع إجمالي 

الوطنية الهيئة (عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 
معدل  -  1T(NCAAA 7)للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)ال

 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين برتبة مساعد  ٤٫۱۲٫۸
مدرس، أو مدرس، أو أستاذ مساعد، أو أستاذ مشارك، أو 

 أستاذ (النسبة و المستوى الذي تحقق)

الملتحقون بالبرامج و الذين أتموا السنة نسبة الطلبة  ٤٫۱۲٫۹
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الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي األولٮبنجاح(
1T(NCAAA 8)  - متوسطات الحسابية و المستوى معدل ال

 الذي تحقق)

1T٤٫۱۲٫۱۰  النسبة المئوية للمقررات التي تحسنت نتيجة للبحث و / أو
المستوى الذي الحسابية و نتائج التقييم (معدل المتوسط 

 )تحقق

نسبة خريجي البكالوريوس الذين تم في غضون ستة أشهر  ٤٫۱۲٫۱۱
  :من التخرج

 أ) توظيفهم

 ب) التحاقهم بدراسات أخرى

ج) ال يبحثون عن عمل أو ال يرغبون في االلتحاق بدراسات أخرى 
 -)  NCAAA 11(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  (

 الحسابية و المستوى الذي تحقق استنادا إلى المسح) معدل المتوسطات

 

 نوعية) 1كمية و  10( 11عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 9T عملية + نتيجتان  ۱۱عدد المقاييس = 

 

 

 

  التفاعل مع المجتمع 

9To  البحث ۱۰المعيار : 

 سياسات البحوث المؤسسية  ۱۰٫۱

مشاركة أعضاء هيئة التدريس و الطلبة  ۱۰٫۲
 في البحوث 

 تسويق البحوث  ۱۰٫۳

 مرافق ومعدات البحوث ۱۰٫٤

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ۱۰٫٥
 للمؤسسة

 
1T۱۰٫٥٫۱  عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة خالل العام

(تعتمد األبحاث على أساس الصيغة في الالئحة السابق الدراسي
التنفيذية لنظام المجلس األعلى باستثناء األوراق البحثية 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 1T (المنشورة في المؤتمرات
 و المستوى الذي تحقق)المعدل  -  (NCAAA 26)األكاديمي  

عدد االستشهادات في المجالت العلمية المحكمة من كافة  ۱۰٫٥٫۲
أبحاث أعضاء هيئة التدريسخالل العام الدراسي السابق 

 NCAAA)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  
 و المستوى الذي تحقق)المعدل  -  (27
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مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية  ۱۰٫٦
 أو البرنامج

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الذين نشروا بحثا  ۱۰٫٥٫۳
(الهيئة حكما واحدا على األقل خالل العام الدراسي السابق م

 -  (NCAAA 28)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  
 و المستوى الذي تحقق)المعدل 

تقييم بيئة دعم البحث و المرافق (معدل المتوسطات الحسابية ۱۰٫٥٫٤
 و المستوى الذي تحقق استنادا إلى المسح)

دعمالجامعة للبحوث واالبتكار نسبة إلى إجمالي عدد مقدار  ۱۰٫٥٫٥
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين (النسبة و المستوى الذي 

 تحقق)

مقدار الدعمالخارجي للبحوث واالبتكار نسبة إلى إجمالي عدد ۱۰٫٥٫٦
(الهيئة الوطنية للتقويم و أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

معدل المتوسطات  -  (NCAAA 30)االعتماد األكاديمي  
 و المستوى الذي تحقق)الحسابية 

عدد األبحاث أو التقارير المقدمة للمؤتمرات العلمية ۱۰٫٥٫۷
خالاللعام الدراسي الماضي نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء 

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد هيئة التدريس المتفرغين
لذي و المستوى االمعدل  -  (NCAAA 29)األكاديمي  

 تحقق)

عدد األبحاث و االبتكارات المسجلة كملكية فكرية و  ۱۰٫٥٫۸
(العدد و  الماضية ٥براءاتاالختراع في غضون السنوات الـ 

 المستوى الذي تحقق)

نسبة اإلنفاق اإلجمالي للجامعة على البحوث (الهيئة الوطنية  ۱۰٫٥٫۹
معدل المتوسطات  -  (NCAAA 31)للتقويم و االعتماد األكاديمي  

 و المستوى الذي تحقق) الحسابية 

 

 نوعية)  1كمية و  8( 9عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 9T عمليات + نتيجتان  ٤عدد المقاييس = 

  

9To  العالقات المؤسسية مع ۱۱المعيار :

 المجتمع  

السياسات المؤسسية في العالقات مع  ۱۱٫۱

تقييم مستوى رضا أرباب العمل / الشركات / مستخدمي  ۱۱٫٤٫۱
الخريجين / رابطة الخريجين / اآلباء / الخريجون عن كفاءة 

الحسابية و المستوى الذي تحقق استنادا الخريجين (معدل المتوسطات 
 إلى المسح)
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 المجتمع 

 التفاعل مع المجتمع ۱۱٫۲

 سمعة المؤسسة ۱۱٫۳

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ۱۱٫٤

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية  ۱۱٫٥

 أو البرنامج 

تقييم األنظمة واآلليات المستخدمة في تقديم الخدمات  ۱۱٫٤٫۲
األكاديمية للمجتمع وفقا ألهداف المؤسسة، أو الكلية، أو 

(معدل المتوسطات الحسابية و المستوى الذي البرنامج
 تحقق استنادا إلى المسح)

التدريس المتفرغين وغيرهم من نسبة أعضاء هيئة  ۱۱٫٤٫۳
الموظفين اإلداريين الذين يشاركون بنشاط في أنشطة خدمة 

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  المجتمع
(NCAAA 32)  -  و المستوى الذي تحقق)المعدل 

عدد البرامج التعليمية المقدمة لخدمة المجتمع نسبة إلى عدد ۱۱٫٤٫٤
(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 1Tية األقسام األكاديم

معدل المتوسطات الحسابية  -  (NCAAA 32)األكاديمي  
 و المستوى الذي تحقق)  

 
 عمليات + ۳عدد المقاييس = 

 نتيجتان                   

9T = نوعية) 2كمية و  ۲( 4عدد مؤشرات األداء الرئيسية 

  

 دعم تعلم الطلبة

o  الطلبةو الخدمات شؤون : ٥المعيار

 المساندة

 قبول الطلبة  ٥٫۱

 سجالت الطلبة  ٥٫۲

 إدارة شؤون الطلبة ٥٫۳

 تخطيط و تقويم خدمات الطلبة ٥٫٤

 الخدمات الطبية وخدمات اإلرشاد ٥٫٥

 األنشطة غير الصفية ٥٫٦

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ٥٫۷

 للمؤسسة

و  مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية ٥٫۸

 البرنامج

(الهيئة الوطنية للتقويم و نسبة الطلبة إلى الموظفين اإلداريين  ٥٫۷٫۱
متوسطات معدل ال -  (NCAAA 12)االعتماد األكاديمي  

 )إلى المسح الحسابية و المستوى الذي تحقق إستنادا

نسبة مجموع الكلفة التشغيلية (عدا بدالت السكن للطالب و  ٥٫۷٫۲
(الهيئة مخصصات الطلبة) المخصصة لتوفير الخدمات للطلبة

 -  (NCAAA 13)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  
 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)معدل ال

 

 

تقييم الطلبة لإلرشاد األكاديمي و المهني (متوسط معدل مدى  ٥٫۷٫۳
كفاية اإلرشاد األكاديمي و المهني على مقياس من خمس 

(الهيئة الوطنية نقاط في المسح السنوي لطلبة السنة النهائية 
معدل  -  (NCAAA 14)للتقويم و االعتماد األكاديمي  

 ق)متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقال
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 نوعية) ۲كمي و  ۱( ۳عدد مؤشرات األداء الرئيسية =  عمليات + نتيجتان  ٦عدد المقاييس = 

  

o  مصادر التعلم٦المعيار : 

 التخطيط و التقويم ٦٫۱

 التنظيم ٦٫۲

 تقديم الدعم للمستخدمين ٦٫۳

 الموارد و المرافق ٦٫٤

 مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للمؤسسة ٦٫٥

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية أو  ٦٫٦

 البرنامج

 

عدد عناوين الكتب الموجودة في المكتبة نسبة إلى عدد  ٦٫٥٫۱ 
  (NCAAA 15)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي الطلبة

 و المستوى الذي تحقق)المعدل  -

إلى  عدد اإلشتراكات في المواقع على شبكة االنترنت نسبة ٦٫٥٫۲
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد عدد البرامج المقدمة (

متوسطات معدل ال -  1T(NCAAA 16)األكاديمي 
 الحسابية و المستوى الذي تحقق)

عدد االشتراكات في الدوريات نسبة إلى عدد البرامج ٦٫٥٫۳
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي المقدمة(

1T(NCAAA 17)  - متوسطات الحسابية و المستوى معدل ال
 الذي تحقق)

تقييم الطالب لخدمات المكتبة (متوسط  النسبة حول مدى كفاية  ٦٫٥٫٤
الخدمات المكتبية على مقياس من خمس نقاط في المسح 

الهيئة الوطنية للتقويم و السنوي لطلبة السنة النهائيةالمقدمة(
 متوسطاتمعدل ال -  1T(NCAAA 18)االعتماد األكاديمي 

 الحسابية و المستوى الذي تحقق إستنادا إلى المسح)

 نوعية)  3كمي و  ۱(  ٤عدد مؤشرات األداء الرئيسي =        9T عمليات + نتيجتان  ٤عدد المقاييس = 

  

 دعم البنية التحتية

o  المرافق و التجهيزات۷المعيار : 

 السياسات و التخطيط ۷٫۱

 جودة وكفاءة المرافق ۷٫۲

 التنظيم و اإلدارة  ۷٫۳

 تقنية المعلومات ۷٫٤

 

اإلنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات نسبة إلى عدد  ۷٫٦٫۱
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي الطلبة (

1T(NCAAA 19)  -  و المستوى الذي تحقق)النسبة 

الهيئة الوطنية عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لكل طالب (۷٫٦٫۲
و النسبة  -  1T(NCAAA 20)للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 المستوى الذي تحقق)
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 السكن الطلبةي   ۷٫٥

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية أو  ۷٫٦

 البرنامج

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية أو  ۷٫۷

 البرنامج

1T۷٫٦٫۳1T متوسط النسبة العامة لكفاية المرافق و التجهيزاتفي استطالع
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد (أعضاء هيئة التدريس 

متوسطات الحسابية معدل ال -  1T(NCAAA 21)األكاديمي 
 و المستوى الذي تحقق بناءا على المسح)

 

 الهيئة الوطنيةمقدار النطاق الترددي لكل مستخدم إنترنت( ۷٫٦٫٤
و المعدل  -  1T(NCAAA 22)للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 المستوى الذي تحقق)

 

 نوعية) ۳كمي و  ۱(  4عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 9T عمليات + نتيجتان  ٥عدد المقاييس = 

  

 التخطيط و اإلدارة المالية: ۸المعيار 

 التخطيط المالي وإعداد الميزانية ۱٫۸

 اإلدارة المالية ۸٫۲

 مراجعة الحسابات و إدارة المخاطر ۸٫۳

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة    ۸٫٤

 للمؤسسة 

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية أو  ۸٫٥

 البرنامج

 

مقدار النفقات اإلجمالية (عدا السكن و بدالت الطلبة) للطالب ۸٫٤٫۱
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي الواحد (

1T(NCAAA 23)  -  1و المستوى الذي تحققالمعدلT( 

عائدات الجامعة من تقديم الخدمات األكاديمية والمهنية التي ۸٫٤٫۲
تم الحصول عليها نتيجة لتقديم عمل باسم الجامعة نسبة إلى 

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين (النسبة 
 )والمستوى الذي تحقق

النقدية و العينية التي تصرفها الجامعة  النسبة المئوية للنفقات ۸٫٤٫۳
في تطوير، و الحفاظ على، و تعزيز الفن،و الهوية،و الثقافة 

 (٪، والمستوى الذي تحقق) نسبة إلى إجمالي ميزانية العامة

الميزانية المصروفة للفرد الواحد لتطوير أعضاء هيئة  ۸٫٤٫٤
التدريس المتفرغين في البالد و خارجها بما يتناسب 

معإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين (لایر للفرد 
 الواحد، و المستوى الذي تحقق)

 

 

المصروفات التشغيليةلنظام المكتبةو أجهزة الكمبيوتر و  ۸٫٤٫٥
مركزالمعلومات نسبة إلى إجمالي عدد الطلبةالمتفرغين 

 (لایر سعودي للفرد الواحد و المستوى الذي تحقق)

(معدل المتوسطات ممارسات إدارة المخاطر و تنفيذهاتقييم  ۸٫٤٫٦
 الحسابية و المستوى الذي تحقق على أساس المسح)
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 نوعية)  1كمية،  ٥( 6عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 9T عمليات + نتيجتان  ۳عدد المقاييس = 

  

 عمليات التوظيف: ۹المعيار 

 السياسات و اإلدارة  ۹٫۱

 التوظيف  ۹٫۲

 الذاتي و الوظيفي التطوير  ۹٫۳

 االنضباط، و الشكاوى، وتسوية المنازعات  ۹٫٤

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة     ۹٫٥

 المؤسسية

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  للكلية أو   ۹٫٦

 البرنامج

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في المؤسسة ۹٫٥٫۱
(الهيئة خالل العام الدراسي الماضيألسباب غير التقاعد 

 -  (NCAAA 24)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  
 و المستوى الذي تحقق)المعدل 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشاركين في أنشطة  ۹٫٥٫۲
(الهيئة الوطنية التطوير المهنية خالل العام الدراسي الماضي

و المعدل  -  (NCAAA 25)للتقويم و االعتماد األكاديمي  
 المستوى الذي تحقق)

نسبة موظفي الدعم المتفرغين الذين تم تطوير مهاراتهم ۹٫٥٫۳
المعرفية و المهنية في المملكة العربية السعودية أو 

 لذي تحقق)و المستوى ا(%خارجها.

 
 نوعي)  3( ۳عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 9T عمليات + نتيجتان  ٤عدد المقاييس = 

  

 مجموع المقاييس =

 نتيجة  ۲۲عملية +  ٥۸      

 عملية و نتيجة  ۸۰=        

9T = نوعية)  14كمية،  42( 56عدد مؤشرات األداء الرئيسي 

 

 

 

 

 

 

B. ۳سعودنظام تقويم أداء جامعة الملك  ٫٤ 
 نظام مقاييس درجات األداء  ۳٫٤٫۱ .۱

سابقا في  المتطلبات األساسية للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في تحديد أداء  من خالل ما الحظناه 
 ة:تستخدم مجموعتين من المقاييس الرئيسالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  فإن المؤسسة، والكلية، أو البرنامج، 

o االرتباط بالموضوع  
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ن أغلبيتها على عالقة مباشرة من إحيث  ؛البند للكلية أو البرنامج مة المقياس أوءويستخدم هذا لتحديد مدى مال
 حيث مساهمتها في األداء واإلنجاز األكاديمي.

o التصنيف 
ويستند تقويم أداء متطلبات البند على نظام النجوم المكون من ستة مستويات (كما تم مناقشته في نظام الهيئة 

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي سابقا في الفصل األول). 

a( ۳٫٤٫۱٫۱ جامعة الملك سعودبفي نظام إدارة الجودة  نظام رصد درجات األداء. 
إلى استخدام المعايير  جامعة الملك سعودبالمستخدم في نظام إدارة الجودة يميل نظام رصد درجات األداء   

األداء، يجب  . وعند تقويمبالجامعةا على النحو المبين في نموذج التميز في الجودة في نظام إدارة الجودة المقبولة دوليً 
ويعتمد الثاني على النتائج كما  ،تند النوع األول إلى العملياتن من المكونات، حيث يسن رئيسييمالحظة أن هناك نوع

ة، مليات التي تغطي المعايير الرئيسيتم استخدام سجل األداء فيما يتعلق بالمكونات المستندة إلى العوالحظنا سابقا. 
 والمقاييس الفرعية، والبنود، على النحو التالي:
تبتعد جامعة الملك سعود عن استخدام نظام   :النقاط خالفا لنظام النجوماستخدام الدرجات والنسبة المئوية في نظام 

لتحديد درجة معينة أو مستوى أداء النظام باستخدام النقاط والنسب  ؛االنجوم، حيث تعتزم استخدام النهج المقبول دوليً 
لك هو أنه قد يكون من السهل التبرير المنطقي لذ )؛ ولعل۳٫٤ :والشكل، ۳٫۲ :كما هو موضح سابقا في الشكل(المحددة 

باستخدام الطريقة النسبية من خالل تقديم بعض أشكال  -وليس النوعي  -استخدام وتحديد العناصر القابلة للقياس الكمي
تمثل النتيجة المرجحة ووالنسب (الرصد أو التقويم).  ،المستويات في التقويم من خالل نظام النقاط (الترتيب أو التصنيف)

 نجاز األداء.٪ من إ ۸۰
إلى استخدام مجموعة من تهدف جامعة الملك سعود فإن عند استخدام نظام الوزن والمعدل،  :المعيار المرجعي المقارن

تحويل  -عادة  -يتم وا أو المعايير الكمية. قارن مع المعايير المقبولة دوليً رصد وتُ مؤشرات األداء الكمية التي يمكن أن تُ 
 عية إلى طريقة قابلة للقياس الكمي باستخدام مستويات أو نقاط األداء ذات إنجاز له مقاييس موحدة.المعايير المرجعية النو
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عينة من  ۳٫٤ :الشكل
رصد األداء للمعيار 

ومقاييسه  ۱الرئيسي 
 ۱٫۷ – ۱٫۱الفرعية 

 العمود
۱ 

العمود 
۲ 

العمود 
۳ 

العمود 
العمود  ٥العمود  ٤

٦ 
العمود 

۷ 
العمود 

۸ 
 العمود

۹ 
العمود 

۱۰ 

سجل رصد األداء في نظام 
جامعة الملك بجودة إدارة ال

 سعود

 الدرجة النقاط
(%) 

الدرجة 
 المستحقة

األهداف 
 الموضوعة

األهداف 
 المتحققة

مقدار 
 التقدم

األداء  الفعالية
 السابق

األداء 
 الكلي

الدرجة الكلية للمؤسسة / 
 الكلية / البرنامج

۱۰۰۰ ۳٥ % ۳٥۰      ۳۱٦٫۱٤ 

الرسالة، : ۱المعيار 
 .والغايات، واألهداف

٤۰ ٥۲ % ۲۰٫۸     ۱۰٫٦ ۱٦٫۱٤ 

 ۳٫٦ ۱٫٦ ۱ ۱ ۰٫٦ ۰٫٥ ۳٫٦ % ٦۰ ٦ .مة الرسالةءمال ۱٫۱

 ۲٤ ۱٫۸ ۱ ۱ ۰٫٦ ۰٫٦ ۲٫٤ % ٦۰ ٤ جدوى عبارة الرسالة ۱٫۲

تطوير الرسالة  ۱٫۳
 .ومراجعتها

٥ ٤۰ % ۲ ۰٫٥ ۰٫٥ ۱ ۱ ۱٫٦ ۲٫۰ 

عبارة االستفادة من  ۱٫٤
 .المهمة

٦ ٦۰ % ۳٫٦ ۰٫٥ ۰٫٦ ۱ ۱ ۲٫۱ ۳٫٦ 

العالقة بين الرسالة  ۱٫٥
 .والغايات واألهداف

۱۰   ۳۰ % ۳ ۰٫٥ ۰٫۳ ۰ ۰ ۲٫٥ ۲٫۹ 

مؤشرات األداء  ۱٫٦
  .ة المحددة للمؤسسةالرئيس

٦ ۳۰ % ۱٫۸ ۰٫٥ ۰٫۳ ۰ ۰ ۱ ۱٫٦٤ 

مؤشرات األداء  ۱٫۷
 .ة المحددة للكليةالرئيس

٤ ۰ % ۰ ۰٫٥ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 

 ، نقطة ۱۰۰۰نقطة من أصل  ٤۰الذي خصصت له )  ۱ : (لتسجيل األداء للمعيار اعمليً  مثاالً  ۳٫٤ :الشكليظهر  
ا إلى التي تمثل المجموع الكلي لجميع المعايير األحد عشر. وكما ذكر سابقا، تم تخصيص عدد من النقاط لكل معيار استنادً 

 الية:ينبغي التركيز على النقاط التوالجامعة.  رؤيةرسالة و

  ۳۱٦٫۱٤لجميع المعايير هو  م۲۰۱۰أن المجموع الكلي لألداء للعام األكاديمي  ۱۰نالحظ  من العمود /
التي هي في ،  ۱٫٥إلى  ۱٫۱المؤسسة لديها نهج نظامي لكافة المقاييس الفرعية من ويعني ذلك أن  ،۱۰۰۰

ن أداء النتيجة يبين بعض أيات وبرامج الجامعة. ويظهر أيضا المراحل األولى من التطوير في جميع أنحاء كل
ة، وبداية أداء بعض االتجاهات على مستوى المؤسسة، ولكن مستوى أداء مؤشرات األداء الرئيسالتقارير عن 

 ليس على مستوى الكلية أو البرنامج. 

  مقارنة باألداء السابق ۱۰) (العمود ۱٦٫۱٤، هناك تغير في أداء المؤسسة ()۱(فيما يتعلق بالمعيار (
 ).۹(العمود  ۱۰٫٦وهو 

  مقارنة مع األداء السابق  ،) في بداية العام الدراسي أفضل نسبياً ٥تعتبر األهداف الموضوعة (العمود
ولم يسجل أي تحسن  ۱٫٦و  ۱٫٥مع استثناء المعايير  ، ۱٫٤إلى  ۱٫۱) لجميع المعايير الفرعية من ٦(العمود 

 . ۱٫۷ :لفرعيفي األداء للمعيار ا

 9Tمع أداء العام السابق.  مقارنةً  م،۲۰۱۰في األداء في العام  اً تحسن إن هناك :وعموما، يمكن القول 
 وإدخالها في خطط العمل من أجل التطوير  ،الخطوة التالية هي تحديد نقاط القوة وفرص التحسين

 للعام الدراسي القادم. ينوالتحسين المستمر
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 ،تحسينات المستمرةتقوم فكرة أي نظام جودة على إدخال ال : المستمرة واألهداف المخطط لهاالفرق بين التحسينات • 
هو  ،لكن ما هو مهم ،تحقيق أداء محدد لعام دراسي معين -كما نوقش أعاله  -ظهر استخدام نظام النقاط والنسب سوف يُ و

التحسين المستمر. ولتحقيق  اتجاهشير إلى ي -القليلةة من الزمن عبر السنوات على مدى فتر -ا ا مستمرً أن هناك تحسنً 
، هناك نوعان وفي هذا السياق ،كل عام دراسي  -بكل تفاصيلها  - التحسين بشكل أفضل، يجب تحديد الغايات واألهداف 

 ة التي يتعين التعامل معها:من المجاالت الرئيس

o مع تحديد مواصفات  ،اية العام الدراسيتركز عمليات التنمية المختلفة على التخطيط في بد  :التطوير
. لذلك، لسنوات الدراسية القليلة القادمةالغايات واألهداف المراد تحقيقها خالل عام دراسي محدد أو خالل ا

 ،) التي تمثل الهدف المراد تحقيقه۳٫٥في الشكل  ٥هناك نوعان من األهداف الموضوعة المحددة (العمود 
والتي تحدد االختالفات أو االنحرافات  )۳٫٥في الشكل  ۷كما هو مبين في العمود (واألهداف التي تم تحقيقها 

يمكن أن يكون هذا إيجابيا (يتم تحقيق األداء المستهدف) أو سلبيا (لم يتم ووتمثل األداء الفعلي.  ،عن األهداف
إيجابي، فإنه  هناك تطور إذا كانوتحقيق األداء المستهدف) وذلك بمقارنة األداء الفعلي مع األداء المستهدف. 

الهدف أو الغاية)، يتم رصد إذا كان هناك تطور سلبي (األداء الفعلي أقل من و ،"۱يجب رصد الرقم "
٪ من األداء الشامل كما هو موضح في  ۱۰ذلك، حيث يساهم ذلك بـ  ۷العمود  ۳٫٥ :ويبين الشكل ."صفر"
 .۷العمود 

o ومقدار  ۷والعمود  ، ٦مود ألداء المخطط له في األهداف (العتتم مقارنة األداء الفعلي مع ا :الفعالية
إذا كان هناك تطور إيجابي، و. )الذي يمثل المقارنة بين األهداف الموضوعة واألداء الفعلي  ۸العمود  ،التقدم 

 "، وإذا كان هناك تطور سلبي (إشارة إلى عدم تحقيق األداء۱عندها يتم رصد "و ،)۹فهناك فعالية (العمود  
. وهذا ۳٫٥ :في الشكل ۸كما هو مبين في العمود  .فعالية حيث يتم رصد "صفر" ةفليس هناك أي ،المستهدف)

 ) المذكور.۹كما هو مبين في العمود (األداء الشامل ٪ من  ۲۰يسهم في 
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XXV. 9T 16B9نموذج عملي عن رصد النقاط ورصد  ۳٫٥ :الشكلTاألداء الشامل 

العمود  ۱العمود 
۲ 

العمود 
۳ 

العمود 
٤ 

العمود  ٥العمود 
٦ 

العمود 
۷ 

العمود 
۸ 

العمود 
۹ 

العمود 
۱۰ 

 الدرجة النقاط  سياق المؤسسة، والكلية، والبرنامج
(%) 

الدرجة 
 المستحقة

األهداف 
 الموضوعة

األهداف 
 المتحققة

مقدار 
 التقدم

األداء  الفعالية
 السابق

 األداء 
 الكلي

 
والبنود في نظام  المعايير والمقاييس 

 جامعة الملك سعودبإدارة الجودة 
٤۰ 

الرسالة، : ۱المعيار  .۱
 واألهدافوالغايات، 

٦      ٦۰    ۳٫۲    ۷۰   %٥۰    %۰     ۰     ۲٫۲  ۳٫۱٦   

 مدخالت لحساب الصيغ مة المهمة: ءمدى مال ۱٫۱

 )۱۰(العمود األداء الكلي . ما هو مطلوب هو الحصول على ۱

 . ۳. حدد الدرجة (%) في العمود ۲
 .٥. حدد األهداف الموضوعة لهذا المقياس في العمود ۳

 .۹على األداء السابق ومدخالته في العمود . احصل ٤

 

  ا من قبل النظام)الصيغ الحسابية (المحسوبة تلقائيً 
من أجل الحصول على الدرجة  ؛. يستند وزن النقاط للمعيار الشامل على مراجعة كل بند۱

 المستحقة وهي:

 (الدرجة % * النقاط).                

) على التقويم الشامل لألداء لكافة البنود ويساهم ۱۰(العمود . ويستند األداء الكلي للنقاط ۲
 ٪ من األداء الشامل. ۸۰بنسبة 

٪، ويكون األداء النهائي العام هو  ۲۰"، تحتسب نسبة " و"فعاليةً اً . وبما أن هناك "تطوير۳
 )]}۰+  ۰( ۰٫۱+ ۰٫۸) * [۲٫۲ - ۳٫۲+ ( ۲٫۲{وهو  ۳٫۲

يجب أن تكون رسالة الكلية  ۱٫۱٫۱
والبرنامج متسقة مع رسالة المؤسسة، 
ويجب أن تتوافق رسالة المؤسسة مع 

 . ميثاق تأسيس المؤسسة
يجب أن تكون الرسالة مؤثرة  ۱٫۱٫۲

في توجيه التطوير في المؤسسة، أو 
الكلية، أو البرنامج، التي تالئم طبيعة 
المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج (مثال 

بحثية، كلية خاصة صغيرة، أو جامعة 
 أو كلية للبنات في منطقة).

يجب أن تكون الرسالة  ۱٫۱٫۳
متوافقة مع المعتقدات والقيم 
اإلسالمية، والمتطلبات االقتصادية 

 والثقافية للمملكة العربية السعودية
يجب أن تتناسب الرسالة مع  ۱٫۱٫٤

حاجات المجتمع المحلي الذي تخدمه 
 المؤسسة.

الرسالة مع يجب أن تتوافق  ۱٫۱٫٥
المتطلبات االقتصادية والثقافية 

 للمملكة العربية السعودة
مة ءيجب توضيح مدى مال ۱٫۱٫٦

المهمة للمستفيدين بعبارة تبين 
الجوانب المفيدة لبيئة العمل (التي 
يمكن أن ترتبط بقضايا محلية، 

 ووطنية أو دولية).    
 ۳٫۱٦ التقييم الكلي
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a( ۳٫٤٫۱٫۲  تقويم األداء المرصود لمتطلبات المعايير التي تستند إلى العملية 
كانت وعينة نموذجية لتقويم األداء المرصود للمعيار الرئيسي والمقاييس الفرعية والبنود.  ۳٫٥ :يبين الشكل  

 كما يلي: ،۹ في العموداألداء الشامل خطوات حساب 

  ة للمقاييس المتطلبات الرئيس ادد مثم ح ،المعيار الرئيسي الكلية ابدأ بقراءة متطلبات :۱الخطوة
وابدأ بتقويم كل واحد منها. وتجدر  ،الفرعية. ثم انتقل إلى البنود التفصيلية المدرجة ضمن كل من المقاييس

يجب الحفاظ على نظرة شمولية و ،متطلبات المقاييسغي أن يكون ضمن اإلشارة إلى أن تقويم كافة البنود ينب
نه ال يجب تقويم البنود كمكونات مستقلة عن العناصر إحيث  ؛معيار الرئيسي والمعايير الفرعيةموحدة لل

 األخرى، مما يؤدي إلى األداء الكلي لكل مقياس فرعي، وجميع المقاييس الفرعية للمعيار الرئيسي.

 9T من البنود في األداء الكلي للمقياس الفرعي. ويستند رصد درجة  حدد مساهمة كل بند :۲الخطوة
. )۱(والجدول  ۳٫٦ :المقياس الفرعي الكلية على جميع البنود، ويعتمد ذلك على التعريف الوارد في الشكل

والبيانات، واإلحصاءات حدد ما إذا كانت الوثائق، ثم ٪ المئوي.  ٥۰وبحكم التجربة يتم الذهاب إلى مدى الـ 
إذا كانت األدلة الشاملة تشير إلى انخفاض النسبة المئوية إلى ف ،ة داعمة لتحديد مدى أعلى أو أدنىتشكل أدل
 تقويم فيما إذا تم استيفاء المقاييس المرصودة أم ال. ال٪، عندها انتقل إلى نطاق أقل، وقم ب ٥۰أقل من 

  ا ، استنادً )٤العمود (صود تلقائيا بحساب النقاط المستحقة في سوف يقوم سجل األداء المر : ۳الخطوة
)] مما أدى إلى الدرجة المستحقة (العمود ۳) * الدرجة (%) (العمود ۲إلى الصيغ التالية: [النقاط (العمود 

٤.( 

 9T حديد الدراسية، تقوم المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية بت في بداية السنة:  ٤الخطوة
هدف لكل مقياس يراد تحقيقه خالل ذلك العام الدراسي. ويمثل هذا مجموعة األهداف الموضوعة المحددة في 

بوصفه النسبة المئوية ٪ الكلية لإلنجاز الذي حددته المؤسسة، والكلية،  -عادة  -ويعرف هذا  )، ٥العمود (
  والبرنامج، أو الوحدة اإلدارية كهدف ستحققه خالل تلك السنة.

 9T  حساب "األهداف المتحققة" باعتبارها درجات  -ا تلقائيً  -يتم   وفي نهاية العام الدراسي، : ٥الخطوة
 . )٦العمود (إلى النقاط (%) في  وصوالً  ،)۲ونقاط (العمود  ،)٤مستحقة (العمود 

 9T إيجابية أو حققة" إلى فروق "األهداف الموضوعة" و"األهداف المت  سيؤدي االختالف بين : ٦الخطوة
يعني التباين اإليجابي أن هناك و ، - تلقائيا -يقوم سجل درجات أداء بحساب االختالف في األداء ، وسلبية

٪، وإذا كان ذلك  ۱۰" لهذه الحالة، مما يشكل ۱، وسيتم رصد ")۷العمود (كما هو موضح في  اً تطوير
" لهذه الحالة، وإذا لم يوجد "تطوير" أو ۱، حيث يرصد " )۸العمود (ا، فهناك "فعالية" كما هو في إيجابيً 

 . )٤العمود (٪ ال تسهم في النتيجة اإلجمالية في  ۲۰ن أيتم رصد "صفر" مرتين، ويعني ذلك "فعالية"، 

 9T المتبقية، وأداء السنة السابقة  ۲۰على أساس أنه يشكل قيمة الـ ) ۹ العمود(يتم احتساب  : ۷الخطوة ٪
، وفي هذه الحالة ستكون صيغة جاز العام السابق للسنة الماضيةمأخوذ من عمود اإلن ) وهو۱۰(العمود 

(التطوير +  ۰٫۱+  ۰٫۸األداء السابق) * [ -[األداء السابق + (الدرجة المستحقة اإلنجاز  الكلي كما يلي 
دي إلى )]}، مما يؤ۰+  ۰( ۰،۱+  ۰٫۸) * [۲٫۲ – ۳٫۲+)  ۲٫۲{وهي  ۳٫۱٦والدرجة هي  الفعالية)]،

) ۰أو  ۱٪ منحت بسبب التطوير اإليجابي ( ۲۰ن الـ إ)، حيث ۱۱(العمود  ۳٫۱٦ي البالغ تحقيق األداء الكل
 ). ا حساب جميع الصيغالحظ أنه يتم تلقائيً ). (۰أو  ۱والفعالية (

 كما الحظنا سابقا، هناك مجموعتان من معايير األداء كما يلي:و 

 ا على عمليً  مثاالً  ۳٫٥ :. يبين الشكلالفرعية والبنود القائمة على العملياتة والمقاييس المعايير الرئيس
 . ۳٫٦في الشكل  ى المبادئ التوجيهية لرصد األداءيستند إل،  ۱٫۱المعيار 

  ۱۱ ومجموعة، ۲۲والتي تشمل  ة المستندة إلى النتائجمؤشرات األداء الرئيس 
، و أو المعايير المرجعية للمؤسسة العامةة الرئيساألداء ا لكل معيار رئيسي لكل من مؤشرات ا فرعيً مقياسً 

 المعايير المرجعيةأو  ةيار رئيسي لمؤشرات األداء الرئيسكل معمجموعة من المقاييس الفرعية ل ۱۱
 لكلية أو البرنامج. اإلضافية ل

ا إلى المبادئ التوجيهية للرصد في درجات األداء المرصود استنادً  مثاال تطبيقيا على ۳٫۷٫۲ "يبين الشكلو
  . ۳٫۸ :الشكل
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ة والمقاييس الفرعية المبنية على الرصد لمتطلبات المعايير الرئيس دليل:  ۳٫٦ :الشكل
 الدرجة المبادئ التوجيهية لرصد األداء المستند إلى العملياتالعمليات

 ا على ما يلي:اعتمادً  -ا إطالقً  -هناك ممارسات لكن ال يتم تطبيقها 

  (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) في متطلبات  نهج ثابتال يوجد دليل على استخدام
المعايير، والمعلومات ينقصها منهجية محددة، وإجراءات، وتطبيق اآلليات، وتقويم، 

 ) (Aوتحسين، وعوامل التعلم. 

  ا مي، ومؤسسي) أو هناك تطبيق قليل جدً لنهج ثابت (منهجي، ومنظم، ونظا تطبيقال يوجد
 ) Dله. (

  .ال يوجد دليل على توجه نحو التحسن، يتحقق التحسن من خالل االستجابة للمشكالت(L)  

 وتطبق  ،ال يوجد دليل على ترتيبات على مستوى المؤسسة، تعمل وحدات ومجاالت العمل
 المعايير بشكل فردي غير منسق.

 % ٥% أو  ۰

 أو بدون نجوم

 ا على ما يلي:اعتمادً  ،هناك ممارسات تطبق أحيانا لكن نوعيتها غير مالئمة وليس لها قيمة

  هناك دليل على بداية استخدام نهج ثابت (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) في
  (A)المتطلبات األساسية 

 (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) في المراحل األولى من التطوير سواء في  النهج
معظم وحدات العمل أو المعايير، مما يعيق التقدم في تحقيق المتطلبات األساسية للمعايير 

)D ( 

  هناك دليل على وجود مرحلة مبكرة لالنتقال من االستجابة للمشكالت إلى توجه نحو
  (L)التحسن 

 مع المعايير األخرى،  -ا كثيرً  -، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) مرتبط (منهجي النهج
 (I). ووحدات العمل ومجاالته من خالل حل المشكالت المشتركة

۱۰  ،%۱٥  ،%۲۰ 
 % ۲٥%، أو 

 أو

 نجمة واحدة

 

 ا على ما يلي:اعتمادً  ،لكن نوعيتها غير مقنعة ،هناك ممارسات عادة ما تطبق

  (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) يستجيب  ثابت وفعالنهج هناك دليل على وجود
  (A)للمتطلبات األساسية للمعايير

 على الرغم من أن ذلك في المراحل األولى في بعض المعايير في مجاالت  النهج يطبق
 ) Dالعمل ووحداته (

  ،هناك دليل على وجود مرحلة مبكرة من النهج المنتظم (منهجي، ومنظم، ونظامي
  (L)قويم وتحسين العمليات األساسية ومؤسسي) لت

  هناك دليل على وجود مرحلة مبكرة من التوافق بين النهج والحاجات األساسية المحددة
للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية التي تم تحديدها استجابة لمخططات 

  (I) ير العمليات األخرىالمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية ومعاي

۳۰  ،%۳٤%،  ٥۰ 
 % ٤٥%، أو 

 أو

 نانجمت

هناك ممارسات تطبق معظم األوقات. هناك دليل على فعالية األنشطة يشير إلى تحقيق معايير 
مقنعة من األداء على الرغم من وجود مجال للتحسن. تم إعداد خطط للتطوير، وتم رصد التقدم 

 في تطبيقها. 

  (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) يستجيب  نهج ثابت وفعالهناك دليل على وجود
  (A)ة، والمقاييس الفرعية، والبنود.تطلبات األساسية للمعايير الرئيسللم

  بشكل جيد على الرغم من أن ذلك في مراحل مختلفة في بعض المعايير،  يطبقالنهج
 ) Dومجاالت العمل ووحداته. (

 قية منتظمة (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) للتطوير، والتقويم، هناك عملية حقي

%، أو  ٥٥%،  ٥۰
 % أو  ٦٥

 ثالث نجمات
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  (L) فعالية وكفاءة العمليات األساسيةوالتعلم المنتظم على مستوى المؤسسة  لتحسين 

  هناك دليل على وجود توافق بين النهج والحاجات األساسية للمؤسسة، أو الكلية، أو
ديدها استجابة لمخططات المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية التي تم تح

 (I) ومعايير العمليات األخرى.  ،البرنامج، أو الوحدات اإلدارية

األداء لكن مع  هناك مؤشرات تشير إلى جودة عالية فيفهناك ممارسات تطبق بشكل ثابت. 
تم إعداد خطط للتطوير وتطبيقها، وهناك مراقبة مستمرة وتقارير حول و ،وجود مجال للتحسن

 لذلك. 

  (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) يستجيب  نهج ثابت وفعالهناك دليل على وجود
  (A)ة، والمقاييس الفرعية، والبنود.تطلبات المتعددة للمعايير الرئيسللم

 من مجاالت العمل أو وحداته. ( يطبق النهج بشكل تام مع عدم وجود خلل مهم في أيD ( 

 التعلم على مستوى المؤسسة، والتحسين، والتقويم الحقيقي والمنتظم (منهجي، ومنظم ،
هناك دليل واضح على و .ونظامي، ومؤسسي) هي أدوات رئيسة على مستوى المؤسسة

  (L)التحسن والتجديد نتيجة للمشاركة والتحليل على مستوى المؤسسة 

 ن النهج والحاجات األساسية للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات هناك تكامل بي
اإلدارية التي تم تحديدها استجابة لمخططات المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو 

 (I) ومعايير العمليات األخرى.  ،الوحدات اإلدارية

۷۰  ،%۷٥  ،%۸۰ 
 %،  ۸٥% أو 

 أو

 أربع نجوم

هناك ممارسات تطبق بشكل ثابت وحسب مقاييس عالية، مع وجود دليل مباشر أو تقويم مستقل 
على  على الرغم من أن هناك دليالً ويشير إلى التميز في الجودة مقارنة مع مؤسسات مشابهة.  

تم تحديد من ثم، تهدف إلى المزيد من التطوير، و اً هناك خططفإن وجود معايير عالية لألداء، 
 اتيجية حقيقية ومخطط زمني لها. استر

  هناك دليل على وجود نهج ثابت وفعال (منهجي، ومنظم، ونظامي، ومؤسسي) يستجيب
  (A)ة، والمقاييس الفرعية، والبنود. تطلبات المتعددة للمعايير الرئيسبشكل كامل للم

 معنى في أي من مجاالت العمل  يكل تام مع عدم وجود خلل أو ضعف ذالنهج يطبق بش
 ) Dأو وحداته. (

 التعلم على مستوى المؤسسة، والتحسين، والتقويم الحقيقي والمنتظم (منهجي، ومنظم ،
على  هناك دليل واضحوة على مستوى المؤسسة؛ ونظامي، ومؤسسي) هي أدوات رئيس

  (L)التحسن والتجديد نتيجة للمشاركة والتحليل على مستوى المؤسسة 

  واإلحتياجات األساسية للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو هناك تكامل جيد بين النهج
الوحدات اإلدارية التي تم تحديدها استجابة لمخططات المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، 

 (I) ومعايير العمليات األخرى.  ،أو الوحدات اإلدارية

%، أو  %۹٥،  ۹۰
۱۰۰  ،% 

 أو

 خمس نجوم

9T المصدر: مقتبس منNist  .۲۰۰۹ . المعهد : معايير التميز في األداء۲۰۰۹جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة للعام .
، 98TUwww.nist.govU8TTالوطني للمعايير والتكنولوجيا، وزارة التجارة األمريكية، واشنطن دي سي. متاحة على الموقع: 

). متاحة على موقع الهيئة الوطنية للتقويم ۲۰۰۸، (يونيو المؤسسي في التعليم العالي مقاييس التقويم الذاتي الخاصة بالتقويم
 واالعتماد األكاديمي

 ة المستندة إلى النتائجد لمتطلبات مؤشرات األداء الرئيستقويم األداء المرصو ۱٫٤٫۱٫۳
ة كما مؤشرات األداء الرئيسجموعتين من مبالجامعة،   سعود في دليل نظام إدارة الجودة حددت جامعة الملك

 وكما هو موضح أدناه: ۳٫۳ :هو مبين في الشكل

 ةالرئيسمؤشرات األداء  أوال:

http://www.nist.gov/
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ة العامة التي هي بمثابة ا من مؤشرات األداء الرئيسمؤشرً  ٥٦ة مجموعة من تمثل مؤشرات األداء الرئيس
تتوافق كل مؤشرات األداء واسية. الحد األدنى لقياس، ومراجعة، وتقويم جميع الكليات والبرامج كل سنة در

ة العامة هذه مع المعايير األحد عشر. وينبغي لجميع الكليات والبرامج رفع تقرير بالحد األدنى من الرئيس
ألنها تجمع وتشمل تحقيق جودة األداء المؤسسية للتقييم  ؛ةبات مجموعة مؤشرات األداء الرئيسمتطل

 واالعتماد.

 ة اإلضافية للكلية أو البرنامجسثانيا: مؤشرات األداء الرئي
حيث  ؛في إطار تخصصها ة معينةً األداء الرئيس ا بتفرد كل كلية أو برامج، فإنه يمكن تحديد مؤشراتاعترافً 

مؤشر أداء رئيسي.  ٤٤إنها تراها فريدة أو ذات أهمية خاصة بها. وبذلك يرتفع عدد المعايير إلى ما مجموعه 
 كما يمكن لكل كلية، أو برنامج، أو وحدة إدارية تحديد ووضع كل من المعايير األحد عشر.

 -بشكل عام  -تائج يمكن تصنيفها ة المستندة إلى النؤشرات األداء الرئيسوتجدر اإلشارة إلى أن النتائج أو م
 كما يلي: ،ينتإلى مجموعتين رئيس

ا من خالل (أ) النسب المئوية وذلك كميً  -عادة  -ة وتقاس هذه المؤشرات الرئيس  .المؤشرات الكمية. ۱
صانها، أو (ج) دة النسب أو نقا، (ب) مقدار التغير في النسب من حيث زيابمقدار التغير في النسبة المئوية زيادة أو نقصانً 

 يوضح ذلك. مثاالً  ۳٫۷٫۱ :يظهر الشكلواألرقام من حيث زيادة العدد أو النقصان.  مدى

XXVI. مؤشرات األداء الرئيسة، وبنود مؤشرات األداء ۱٫٦مقياس : مثال عملي على تقييم األداء لل۳٫۷٫۱ :الشكل ،
 ة  الرئيس
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األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

الدرجة 
 المستحقة

 الدرجة

% 

 درجة

 البند
 سياق المؤسسة، والكلية، والبرنامج

 : الرسالة، والغايات، واألهداف۱المقياس  ٤۰       

ة أو المعايير مؤشرات األداء الرئيس ۱٫٦ ۱۰  ۳٫۲ % ۲۰ % ۳۰ ۱ ۱ ۳،۲
 المرجعية

 

 

 

 

 

 

لكلية، مستوى التزام أو فلسفة المؤسسة، ا ۱ ۳ ٤۰ ۱،۲    
ستراتيجية والخطة، البرامج، عمليات صياغة اإل

وتطبيق الخطة، تطوير مؤشرات األداء 
األساسية لقياس الخطة، تطبيق كافة المهمات 

 (المستويات).

ية ستراتيجمستوى توافق الخطة اإل ۲  ۳ ۰ ۲،۰     
ستراتيجية إللمؤسسة، والكلية، والقسم مع 

 اإلنجاز  الوطنية للتعليم العالي (المستويات)

معدل اإلنجاز  في أهداف المؤسسة، الكلية،  ۳ ٤ ٥۰ ۲،۰     
 القسم، حسب المؤشرات اإلجرائية المعلنة (%)

 

XXVII.  

XXVIII. 9T17Bإلى النتائج الكمية المستند ۱٫٦٫۳ة للبند األداء الرئيس مثال عملي على مؤشرات ۳٫۷٫۲ :الشكل                                    
9T ۱٫٦٫۳ االستراتيجية هداف المعدل اإلنجاز  في أ (% 

لكل . يتم الحصول على الدرجة المستحقة ۱

 بند عن طريق الدرجة*درجة البند

) هي معدل ۳٫۲. الدرجة المستحقة الكلية (۲

مجموع الدرجات المستحقة لكل بند وتشكل 

 % من األداء العام ۸۰

. بسبب وجود "تطوير" و "فعالية"، يمثل ۳

% من مجموع األداء النهائي بالدرجة  ۲۰

۳٫۲  

 )۳٫۲*  ۰٫۲+  ۳٫۲*  ۰٫۸والتي تساوي (
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 حساب الصيغ:

9T100  عدد األهداف والمؤشرات في خطة العمل السنوية التي تحققت X                  

 عدد األهداف والمؤشرات في خطة العمل السنوية الموضوعة

 المعاييرمقاييس 

 % ۱٥% ≥  ۰اإلنجاز :        9T  ۱المستوى 

 % ۳۰% ≥  ۱٦اإلنجاز :  9T ۲المستوى 

 % ٤٥% ≥  ۳۱اإلنجاز :  9T ۳المستوى 

 % ٦۰% ≥  ٤٦اإلنجاز :  9T ٤المستوى 

 % ۸۰% ≥  ٦۱اإلنجاز :  9T ٥المستوى 

 % ۱۰۰ -%  ۸۱اإلنجاز :  9T ٦المستوى 

 
 متطلب مؤشرات األداء الكميةخطوات إجرائية في تقويم ورصد 

 ةو متوقع من مؤشرات األداء الرئيس: اقرأ ما ه۱الخطوة 

: اقرأ تقرير الدراسة الذاتية  الذي أعدته الكلية، أو المؤسسة، أو البرنامج، واستخدم البيانات ۲الخطوة 
 على أساس حساب الصيغ.الالزمة لحساب النسبة المئوية، أو النسبة العددية، أو البيانات الرقمية المطلوبة 

ن النسبة المئوية المحسوبة، أو النسبة العددية، أو الدليل الرقمي يقع ضمن إ: حدد النطاق، حيث ۳الخطوة 
 مستوى معين من متطلبات معايير التسجيل قد تم الوفاء به

ية المحسوبة أو النسبة إذا كانت النسبة المئوف ،ةا عاليا قليلة ونسبً : ومن الجدير بالذكر أن هناك نسبً ٤الخطوة 
 العددية  أو الدليل الرقمي يقع في نطاق معين، قم بتعيين نقطة مئوية في نطاق معايير التسجيل. 

  مثال على دراسة حالة:
األهداف المستهدفة، مجموعة من  ٥۰إذا قامت الكلية، أو المؤسسة، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية بتحديد 

 :في الشكل) ٤المستوى (وهذا يقع ضمن ، ٪  ٥۰نها، فإن النطاق المحسوب هو م ۲٥ولم ينفذ أو يقاس 
 .۳٫۸ :في الشكل ٤وضمن مدى التسجيل  ۳٫٤٫۲

 : المؤشرات النوعية. ۲

ية لذلك هي تحديد توحيد نهجها، فإن الطريقة األساس لكي يتمالنوعية متنوعة في طبيعتها، والمؤشرات 
مستويات للسماح بتحويل سهل إلى نظام  ٦وتصنف هذه المستويات من األداء في  ،مستويات األداء

أو المبادئ التوجيهية لمؤشرات  ،النجوم المستخدم من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
لى النتائج المستندة إ، ة العمليات ومؤشرات األداء الرئيس تسجيل األداء للمعايير والمقاييس المستندة إلى

كما هو موضح في (مستويات. ولذلك تقسم المعايير المستخدمة إلى ستة مستويات  ٦التي يوجد منها 
 . ) ۳٫۷٫۳ :الشكل

XXIX. 18B ۱٫٦٫۱ا إلى البند ة القائمة على النتائج استنادً لى مؤشرات األداء النوعية الرئيسمثال عملي ع: ۳٫۷٫۳الشكل. 
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المؤسسة، أو الكلية، أو القسم المعلنة، عمليات صياغة االستراتيجية والخطة، وتطبيق مستوى االلتزام أو فلسفة  ۱٫٦٫۱
 الخطة، تطوير مؤشرات األداء األساسية لقياس الخطة، تطبيق كافة الرسائل (المستويات).

 

 

      ) ال يوجد دليل على وجود طريقة نظامية خاصة بالنهجA فيما يتعلق بعملية التخطيط  (
ستراتيجي، حسب دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل)، المعلومات ذاتية وغير اإل

 .موثوقة ومبهمة

 المستوى

۱ 

      ) بداية طريقة نظامية خاصة بالنهجAستراتيجي مع )  فيما يتعلق بعملية التخطيط اإل
 .حسب المتطلبات األساسية للمعايير كما هو موثق بالدليل (P)التخطيط 

      ) هناك فجوة كبيرة في التطبيق (D ستراتيجي فيما يتعلق تعيق التقدم في عملية التخطيط اإل
ت الغايات )، كما هو موثق بالدليل في إنجازاLبتحقيق المتطلبات األساسية لمستويات األداء (

 ة. ومؤشرات األداء الرئيس

       هناك دليل على وجود مرحلة مبكرة من االنتقال  من االستجابة للمشكالت إلى توجه عام
 نحو التحسين.

 المستوى

۲ 

     ) هناك دليل على وجود  طريقة نظامية وفعالة خاصة بالنهجA وتطبيق ،((D)  عملية
للمتطلبات تستجيب  (C)، والمراقبة (D)، والتنفيذ (P)ستراتيجي، والتخطيط التخطيط اإل

ت الغايات ،كما هو موثق بالدليل في إنجازاL) األساسية للمعايير في مستويات األداء (
 .ةومؤشرات األداء الرئيس

       يتم تطبيق نهج عملية التخطيط االستراتيجي، على الرغم من أن بعض المجاالت أو وحدات
 .(D)، وتطبيقها (P)ا على تخطيطها اعتمادً  ؛العمل ال تزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ

      ) هناك دليل على بداية وجود  طريقة نظامية خاصة بالنهجA فيما يتعلق بتقييم وتحسين ،(
مؤشرات  (L) ا إلى مستويات استنادً  ؛ستراتيجيات األساسية في عملية التخطيط اإلالعملي

 .األداء أو المخرجات

 المستوى

۳ 

    ) هناك طريقة نظامية وفعالة خاصة بالنهجA والتطبيق ،((D) والتعلم ،(L)  في عملية
، حسب واستجابة (C)، والمراقبة (D)، والتطبيق  (P)ستراتيجي، مع التخطيطالتخطيط اإل

كما هو موثق  ،(T)األداء واتجاهه  (L) للمتطلبات العامة للمعيار فيما يتعلق بمستويات 
 .ةت الغايات ومؤشرات األداء الرئيسزابالدليل في إنجا

       يتم تطبيق النهج بشكل جيد على الرغم من أن التطبيق والتعلم يختلفان من مجال آلخر، وبين
ة للمؤسسة المحددة في المستويات نهج مع الحاجات التنظيمية الرئيسوحدات العمل، ويرتبط ال

(L)  واالتجاهات(T) ة.ء الرئيسى لألهداف ومؤشرات األدااألخر 

    هناك عملية نظامية ومستندة إلى الحقائق من أجل التحسين والتقويم، تعتمد على األداء أو
فعالية وكفاءة العلميات  (T)واتجاه  (L)مؤشرات المخرجات من أجل تحسين مستوى 

 النتائج، أو المخرجات.واألساسية، 

 المستوى

٤ 

    ) هناك طريقة نظامية وفعالة خاصة بالنهجA والتطبيق ،((D) والتعلم ،(L) والتكامل ،(I)  في
واستجابة  ؛(C)، والمراقبة (D)، والتطبيق (P)ستراتيجي، مع التخطيط عملية التخطيط اإل

كما  ،األداء (T)، واتجاه (C)، ومقارنة (L) للمتطلبات العامة للمعايير فيما يتعلق بمستويات 
التي تدعم الخدمة التعليمية ة ت األداء الرئيست الغايات ومؤشراهو موثق بالدليل في إنجازا

 .الحالية والمتغيرة

      نهج مع الحاجات التنظيمية يتم تطبيق النهج بشكل جيد، ال يوجد فجوات ذات داللة، ويرتبط ال
، (T)، واالتجاهات (L)ة للمؤسسة، والكلية، والبرنامج المحددة في المستويات الرئيس

 المستوى

٥ 
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 ةز األهداف ومؤشرات األداء الرئيساألخرى المتعلقة بإنجا (C)والمقارنة 

    عمليات التحسين والتقييم والمشاركة / التعلم النظامية والمستندة إلى الحقائق على مستوى
المؤسسة هي أدوات اإلدارة األساسية؛ هناك دليل واضح على التحسين، واالبتكار، والتكامل 

ا إلى مؤشرات األداء أو المؤسسة والمشاركة، استنادً نتيجة للتحليل على مستوى  ؛المطور
 المخرجات.

 ) هناك طريقة نظامية وفعالة خاصة بالنهجA والتطبيق ،((D) والتعلم ،(L) والتكامل ،(I)  فيما
ستراتيجي، ودورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل) يتعلق بعملية التخطيط اإل

(PDCA) وتستجيب لكافة المتطلبات على كافة مستويات ،(L) واتجاه ،(T)ومقارنة ،(C)  ،
التي ة الرئيساألداء، كما هو موثق بالدليل في إنجازات الغايات ومؤشرات األداء  (I)وتكامل 

 .تدعم الخدمة التعليمية الحالية والمتغيرة

  في أي من مجاالت العمل أو النهج يطبق بشكل تام مع عدم وجود خلل أو فجوات ذات داللة
ة للمؤسسة، والكلية، والبرنامج المحددة في تبط مع الحاجات التنظيمية الرئيسوحداته، وير

ز األهداف ومؤشرات األداء إنجا (I)، وتكامل  (C)،  ومقارنة(T)، واتجاهات (L)مستويات 
 . األخرى ةالرئيس

  ،ا على ومستندة إلى الحقائق، وقوية جدً هناك عمليات تحسين، وتقويم، ومشاركة / تعلم نظامية
مستوى المؤسسة، وهي أدوات عملية اإلدارة األساسية؛ هناك دليل واضح على التحسين، 
واالبتكار، والتكامل المطور القوي المدعوم بعملية التحليل الممتاز على مستوى المؤسسة 

 ا إلى مؤشرات األداء أو المخرجات.والمشاركة، استنادً 

 المستوى

٦ 

 
9T المصدر: مقتبس بتصرف منNist ) .۲۰۰۹ معايير التميز في األداء.  ۲۰۰۹). جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة

/ www.nist.govمعهد المعايير والتكنولوجيا الوطني، وزارة التجارة األمريكية، واشنطن العاصمة. متاح على الموقع: 
). مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي (يونيو، ۲۰۰۸األكاديمي  (وموقع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

۲۰۰۸.( 
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النهج، والتطبيق، و المتعلقة بدورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل)شرح مفصل لمصطلحات الجودة األساسية 
يقدم هذا الجزء تفاصيل عن  ) (LeTCIالمستويات، واالتجاهات، والمقارنة، والتكاملو ،(ADLI)والتعلم، والتكامل 

مصطلحات الجودة األساسية المستخدمة في تسجيل األداء في كل من المعايير المستندة إلى العمليات والمعايير المستندة إلى 
 النتائج، كما هو موضح سابقا.

9T خطط(Plan) 

 (Do)نفذ 

 
 Check) تحقق (

 
 (Act)عدل 

 
 
 
 
 
 

 التعريف:

فهو يحدد ما يجب  ،للمخرجات المتوقعةيق نتائج وفقا يشير المصطلح "خطط" إلى تحديد األهداف والعمليات الالزمة لتحق
ءات المستهدفة، حيث يتوقع . ويشير المصطلح أيضا إلى مجموعة من اإلجرا؟متى وكيف، ومن يقوم بذلكوالقيام به، 
يؤثر على المخرجات التي يتم التركيز عليها. ومن خالل التركيز على المخرجات  اً نه سيتحقق من خاللها هدفأالشخص 

ا من التحسين. وفي مرحلة جزءً  -أيضا  -رئيسي، فإنه يتم التأكيد على اكتمال ودقة المواصفات التي تعتبر المتوقعة بشكل 
. خطط نظام التخطيط، يقوم فريق حل المشاكل بتحليل البيانات لتحديد األسباب المحتملة لهذه المشكلة ومن ثم يقترح حالً 

سة، والبرنامج، والكلية، أو الوحدة اإلدارية، وحاجات المستفيدين، إدارة العملية من خالل ربط العمل اليومي مع المؤس
 الخ.  ؟..وكم مرة ؟حدد ووثق أفضل الخطوات الستكمال العمل، ما سيتم التحقق منه، وكيفية التحقق من ذلك

 التعريف: 

 .النحو المحدد في الخطة يشير المصطلح "نفذ" إلى تنفيذ عمليات جديدة، أو القيام باألعمال على

 التعريف: 

 ؛يشير المصطلح "تحقق" إلى تحليل لنتائج تنفيذ الخطة وقياس العمليات الجديدة ومقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المتوقعة
الفعلي مقارنة بخطة إدارة العمليات (عن بعد) من خالل قياس ومراجعة تحقق من اإلنجاز ويتم الللتأكد من أي فروق. 

 ة ومتغيرات العملية، على أساس منتظم وفي الوقت المناسب.مخرجات العملية والمدخالت الرئيس

 التعريف: 

"ما هو" وما "ينبغي أن يشير المصطلح "عدل" إلى تحليل االختالفات لتحديد السبب. عدل عندما يكون هناك فجوة بين 
واتخاذ الخطوات المناسبة من أجل سد الفجوة بين التخطيط والنتائج الفعلية. وهذا قد يتطلب أنشطة  ،يكون" في الخطة

المراقبة العادية لتحديد وإصالح ما حدث من خطأ. وسوف يتطلب ذلك خطوة أو أكثر حسب دورة المراجعة (خطط، 
تطبيق التغييرات التي ستشمل التحسن. بعد القيام بهذه الخطوات األربع، قد ال يؤدي ونفذ، وتحقق، وعدل). حدد مكان 

عليه، حتى توجد ذلك إلى الحاجة إلى تحسين وصقل النطاق الذي تم تطبيق دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وتحقق، وعدل) 
 خطة تنطوي على تحسن. 
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كما يتم استخدامه في تقييم مقاييس القيم  (ADLI)النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل شرح لمصطلح 
 المستندة إلى العمليات

9T النهج(Approach)   

 التعريف:

يشير "النهج" إلى األساليب المستخدمة من قبل المؤسسة، والكلية، والبرنامج، والوحدة اإلدارية لمعالجة 
 مة األساليب لمتطلبات المقاييس و البنود.ءمقاييس والبنود. ويشمل النهج مالمتطلبات جميع المعايير وال

 هل النهج منتظم (أي، مع تكرار الخطوات، المدخالت والمخرجات، واألطر الزمنية)؟  -
 من الناحية النوعية والكمية؟  لهل هناك أدلة على أن النهج فعا -
على مستوى المؤسسة (تقدم مساهمة  أو اآلليات) عملي ظام،هل النهج (أو مجموعة من األساليب، والن -

 كبيرة)؟ هل النهج مهم لإلنجاز الكلي للمؤسسة، أو الكلية، أو البرامج؟

9T التطبيق(Deployment)  

 التعريف: 

يشير مصطلح " التطبيق" إلى المدى الذي يتم فيه تطبيق نهج ما في معالجة جميع متطلبات المعيار، 
يتم تقييم التطبيق على أساس اتساع وعمق تطبيق النهج في وحدات العمل ذات الصلة في والمقياس، والبند. 

 جميع أنحاء المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج.

 هل تتم معالجة التطبيق؟ -

ما هي األدلة المقدمة على أن "التطبيق" قيد االستخدام في واحد من أو بعض أو كل وحدات العمل ذات  -
الصلة، والمرافق، والمواقع، والتحوالت، والمستويات التنظيمية، وهكذا دواليك داخل المؤسسة وبرامجها، أو 
 الكلية، أو الوحدات اإلدارية؟ 

9T التعلم(Learning9T9T)9T  

 التعريف: 

إلى المعارف الجديدة أو المهارات المكتسبة من خالل التقييم،  -في سياق عوامل التقييم  -"التعلم"  يشير
 والدراسة، والتجربة، واالبتكار. 

 
إذا كان األمر كذلك، هل تم إجراء التقييم والتطوير استناداً إلى واقع أو بناء وهل تم تقييم النهج وتطويره؟  -

(مثال: هل هو نظامي، يعيد المعلومات، قائم على البيانات، مستند إلى الواقع أم  ؟ةعلى أدلة، وبطريقة منتظم
 مبني على األدلة)؟

هل هناك أدلة على أن التعلم يحدث على المستوى المؤسسي (أي وجود أدلة على أنه يتم المشاركة في  -
ألعمال األخرى من خالل العمليات الخبرات التعلمية المتعلقة بالنهج مع الوحدات التنظيمية األخرى أو في ا

 األخرى للمؤسسة، أو الكليات، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية)؟ 

(على سبيل  ؟هل هناك أدلة على استخدام االبتكار والتحسين في التحليل والمشاركة على المستوى المؤسسي -
وصقل المدخالت، والعمليات، المثال، دليل على أن التعلم يستخدم في الواقع لدفع االبتكار وتحسين 

 والمخرجات، أو النظم بأكملها في المؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية)؟
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9T التكامل(Integration)  

 التعريف: 

"التكامل" كأحد عوامل عملية التقييم يشمل توافق في النهج المؤسسي يتعلق بنطاق سجل أقل ، وذلك من 
يشير "التوافق" إلى اتساق في الخطط، والعمليات، وأجل تحقيق التكامل مع النهج في النطاق األعلى. 

ت لدعم األهداف الرئيسة على والتحليال والمعلومات، والقرارات المتعلقة بالموارد، واإلجراءات، والنتائج،
فهو يتطلب استخدام التدابير المتكاملة والمعلومات الالزمة للتخطيط، والتتبع، والتحليل،  ،نطاق المؤسسة

ة، وعلى مستوى ؤسسي، وعلى مستوى العملية الرئيسوالتحسين على ثالثة مستويات: على المستوى الم
ط، والعمليات، والمعلومات، وقرارات الموارد، يشير "التكامل" إلى تنسيق الخطووحدة العمل. 

يتجاوز التكامل الفعال وة على نطاق المؤسسة. لدعم األهداف الرئيس ؛واإلجراءات، والنتائج، والتحليالت
  التوافق، ويتم تحقيقه عندما تعمل المكونات الفردية لنظام إدارة األداء كوحدة مترابطة تماماً.

ما مدى تماشى النهج مع االحتياجات التنظيمية للمؤسسة، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية مع  -
 متطلبات المعيار والمقاييس والبند المحددة في جميع المعايير؟ 

والبرامج إلى تدابير تكميلية ومعلومات مستخدمة للتخطيط، والتتبع، أوالكلية، أهل تشير المؤسسة،  -
ة، وعلى على مستوى العملية الرئيسووالتحليل، والتحسين على ثالثة مستويات: على المستوى المؤسسي، 

 مستوى القسم أو وحدة العمل؟

 ات اإلدارية؟ ما هو مدى تكامل النهج مع احتياجات المؤسسات، والكليات، والبرامج، أو الوحد -

 
كما يتم استخدامه في تقييم  9T(LeTCI)المستويات، واالتجاهات، والمقارنة، والتكامل شرح لمصطلح 

 المقاييس المستندة إلى النتائج
9T مستويات األداء(Le)  

 التعريف: 

تشير مستويات األداء إلى معلومات رقمية تضع نتائج وأداء المؤسسة على نطاق مقياس ذي 
مستويات األداء بالتقييم النسبي مقارنة باألداء السابق، والتوقعات، والغايات، مغزى. تسمح 

 وأية مقارنات مناسبة.

 مستويات األداء (مع األدلة، أو المؤشرات النوعية، أو الكمية) التي تم تقديمها؟ ما -

 هل هناك معنى لمدى المقياس؟ -

 ة غير متوفرة؟هل النتائج الرئيس -

9T االتجاهات(Trends)  

 التعريف:

عموماً هناك حاجة لبدء وتشير االتجاهات إلى معلومات رقمية توضح اتجاه ومعدل التغير لنتائج المؤسسة. 
 التحقق من وجود اتجاه فيما ما ال يقل عن ثالث نقاط من البيانات.

دورات من البيانات) المنصوص عليها سواء كانت  ۳هل تم التعامل مع االتجاهات (عادة ما ال يقل عن  -
 المعايير العامة والمعايير الفرعية والبنود؟ :أو ذات عالقة بمعظم المجاالت في متطلبات ،كثيرةأو قليلة، 

 هل الفترة الفاصلة بين اإلجراءات والتكرار مناسبة؟  -

 هات إيجابية، أم سلبية، أم محايدة؟هل االتجا -

 دورات وذلك هو الحد األدنى)؟  ۳البيانات عادة ما ال يقل عن  -معدل التغير (المنحدر من االتجاه  ما  -

ا، أو كثيراً في جهود تحسين المؤسسة، وبرامجها، والكلية، أو الوحدات أحيانً أو ، هل تثبت االتجاهات قليالً  -
 مدى يتم التطبيق والتشارك؟)اإلدارية (أي، إلى أي 
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 هل هناك اختالفات كبيرة ذات داللة في االتجاهات موضحة ومنصوص عليها في الطلب؟ -

9T المقارنات(Comparison)  

 التعريف: 

تشير "المقارنات" إلى كيفية مقارنة نتائج المؤسسة، والكلية، و البرامج، والوحدات اإلدارية مع 
نتائج المؤسسات األخرى. ويمكن إجراء مقارنات مع نتائج المؤسسات المنافسة، والمؤسسات التي 

. معدل المتوسطات الصناعية، أو المؤسسات األفضل في فئتهاوتقدم منتجات وخدمات مماثلة، 
  مة.ءة في تحديد المقارنات األكثر مالوينبغي أن يساعد نضج المؤسس

 هل تم إجراء المقارنات؟  -

معدل متوسطات قطاع الصناعة، أو المؤسسات األفضل حول ين، ناك مقارنات مع المنافسين الرئيسهل ه -
 في فئتها لكل من الكلية، والبرامج، أو الوحدات اإلدارية؟

 الطلب عمل مقارنة مع المؤسسات األخرى، أو الكلية، أو البرامج، أو الوحدات اإلدارية؟كيف يمكن لمقدم  -

9T التكامل(Integration 9T9T) 

 التعريف: 

يشير "التكامل" إلى المدى الذي تتعامل به إجراءات النتائج (في كثير من األحيان من خالل 
ومتطلبات خطة العمل لألداء ، السوقوالمنتجات والخدمات، والتجزئة) مع العمالء المهمين، 

المحددة في المخطط التنظيمي وبنود العملية. ويشمل ذلك مؤشرات األداء سارية المفعول لألداء 
  المستقبلي، ويتم تنسيقها عبر العمليات ووحدات العمل لدعم أهداف المؤسسة ككل.

 ة وبنود العملية؟ى ترتبط النتائج بالعوامل الرئيسإلى أي مد -
ين، أو المستفيدين، أو شريحة العمالء الرئيس :سبيل المثال، حسبهل تم تقسيم وتجزئة النتائج على النحو المناسب (على  -

البرنامج التعليمي أو الخدمة، أو الموقع الجغرافي) للمساعدة في تحسين أو نوع الموظف، أو الطالب أو المرضى، 
 المؤسسات، والكليات، والبرامج، أو الوحدات اإلدارية؟ 

9T) ۲۰۰۸المصدر: مقتبس بتصرف عن المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا (MBNQA المعايير التعليمية .
، Nest (2009. ومقتبس من (Scorebook ،2008راجعة المستقلة. للتميز في األداء: تعليمات خطوة بخطوة إلجراء الم

). معايير التميز في األداء، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، وزارة ۲۰۰۹جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة. (
، وموقع الهيئة الوطنية للتقويم 98TUwww.nist.govU8TTالتجارة األمريكية، واشنطن العاصمة. وهو متاح أيضا على الموقع: 

 ). ۲۰۰۸)، ومقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي (يونيو ۲۰۰۸واالعتماد األكاديمي.  (

 
ة النوعية من قبل المراجع في تقويم األداء عند وضع يل متطلبات مؤشرات األداء الرئيسخطوات إجرائية في تقييم وتسج

 :قرير الدراسة الذاتية  وتقرير تقويم أداء الجودةت
 مثال على دراسة حالة: 

ستراتيجية، ولكنها لم تنفذها دارية خطتها اإلفي هذه الحالة، حددت المؤسسة، والكلية، والبرنامج أو الوحدة اإل
ن إفقط من األهداف المستهدفة، حيث  % ٥۰انطالقا من نتائج خطة العمل السنوية للعملية التي تم بموجبها قياس  ؛اتمامً 

الغالبية العظمى منها تتماشى مع متطلبات المقاييس والمعايير األساسية التي تعني أن مستوى أدائها في التطبيق هو متوسط. 
ما في (ك ۳أدلة قليلة على التعلم من ذلك. واستناداً إلى األدلة، فإن هناك مزايا فقط على مستوى األداء  -أيضاً  -وهناك 
 ). وفيما يلي الخطوات اإلجرائية:۳٫۸٪ (كما في الشكل  ٤۰)، وتم تسجيل ۳٫۷٫۳ :الشكل

 : ۱الخطوة 

 ة النوعية اعتماداً على مستويات األداء. و متوقع من مؤشرات األداء الرئيساقرأ ما ه

 :۲الخطوة 
 اقرأ تقرير الدراسة الذاتية  الذي أعدته الكلية، أو المؤسسة، أو البرنامج.  

http://www.nist.gov/
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 :۳الخطوة 
حدد فيما إذا كان هناك دليل يستند إلى اإلحصاءات، أو المعلومات، أو البيانات في المدخالت،  

عايير قد تم المعالجة، أو المخرجات لتلك العمليات للتأكيد على أن مستوى معيناً من متطلبات تسجيل الم
 الربط بين دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وتحقق، وعدل)على  -في العادة  -يعتمد ذلك وتلبيته. 

ظهر في لتحديد مستوى األداء كما  ،(ADLI)النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل مراجعة وتقويم و
 . ۳٫۷٫۳ :الشكل

 : ٤الخطوة 

عند تحديد مستوى األداء، حدد مستوى تسجيل األداء. عادة يتوافق كل من مستوى األداء مع كل من 
 نطاق التسجيل. 

  :٥الخطوة 
ومن الجدير بالذكر أن هناك نحو ثالثة أنواع من النسب المئوية في كل نطاق. يمكن تقسيمها إلى منخفضة، 

اقرأ شريحة  ،يمكن الحصول على نسبة مئوية عالية للقيمة المرتفعة، عندهاإذا كانت األدلة تثبت أنه وومتوسطة، ومرتفعة. 
بتحديد نقاط النسبة المئوية للقيمة األعلى في  -عندها  -القيمة التالية. أما إذا كانت ال تستحق شريحة ذات نطاق أعلى، قم 

ق مما إذا كانت األدلة الموجودة تشير كمتطلب أساسي للخطوط العريضة للتسجيل، قم بالتحقونفس نطاق معايير التسجيل. 
على حكم  وليس بناءً  ،إما نسبة مئوية لتسجيل نطاق أقل أو أعلى اعتماداً على دليل واضح وملموس ،إلى نطاق أعلى أو أقل

، استخدم مقاييس )قليلة، أو متوسطة، أو عالية (وكقاعدة عند تحديد قيمة النسبة  روف معينة.ظلفظي وغير موضوعي في 
تلبي المستوى، قم بعدها بتحديد قيمة  -فقط   -اذا كانت 9T(LeTCI)المستويات، واالتجاهات، والمقارنة، والتكامل لية عم

اختر نسبة مئوية أقل ذات قيمة  ،قليلة، وإذا كانت ما بين االتجاه والمقارنة، واألدلة ال تبرر وجود جوانب من التعلم، عندها
 .۳٫۸متوسطة كما هو مبين في الشكل 

۱. 51Bة المستندة إلى العملياتألداء الرئيسمؤشرات ا ۳٫۸ الشكل 
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 الدرجة الخطوط العريضة لرصد األداء المستند إلى النتائج

  ال يوجد تقارير عن نتائج األداء على مستوى المؤسسة أو هناك نتائج متدنية حسب المعايير
 والمجاالت. 

 .ال يوجد معلومات عن االتجاهات أو هناك اتجاهات سلبية 

  .ال يوجد تقارير عن معلومات لمقارنة النتائج 

  ،ال يوجد تقارير عن نتائج تدعم المعايير، والمقاييس، والبنود، والمجاالت  المهمة للمؤسسة
 أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية.

 أو ۰

٥ % 

 تحسن في  يتوفر معلومات ضئيلة جداً عن أداء المؤسسة، هناك بعض التحسن و / أو بداية
 مستوى األداء في عدد محدود من المعايير، والمقاييس، والمجاالت.

  ًا أو ال يتوفر معلومات عن "االتجاه" في المؤسسة، أو هناك يتوفر معلومات ضئيلة جد
 الكثير من "االتجاهات" العكسية.

  ًا أو ال يتوفر معلومات لمقارنة النتائج.يتوفر تقارير عن معلومات ضئيلة جد 

  المهمة المتعلقة بالمهمة  نتائج عن عدد محدود من المعايير، والمقاييس، والمجاالتهناك
ة للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية، أو متطلبات المؤسسة، أو الرئيس

 الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية.

 % أو ۱۰

 % أو ۱٥

 % أو ۲۰

۲٥ % 

 مستوى جيد من األداء في الكثير من المعايير أو المجاالت و أو/  هناك تقارير عن تحسن
 المعالجة في متطلبات المعايير.

 هناك دليل على وجود مراحل أولية من التقدم في االتجاهات. 

 هناك دليل على وجود معلومات لمقارنة النتائج في السنوات المختلفة. 

 ة أو متطلبات المؤسسةالمهمة المتعلقة بالمهمة الرئيس هناك نتائج عن المجاالت 

 %، أو ۳۰

۳٥  ،% 

 % ٤۰أو 

  هناك  تقارير عن تحسن في االتجاهات و / أو مستويات جيدة من األداء في معظم المجاالت
 حسب متطلبات المعايير، والمقاييس، والبنود، أو المجاالت المعالجة في متطلبات المعايير.

  على وجود اتجاهات عكسية أو مستوى ضئيل من األداء عن المجاالت المهمة ال يوجد دالئل
ة في رسالة المؤسسة، أو ، أو البنود، أو المجاالت الرئيسالمتعلقة بالمعايير، والمقاييس

ة، أو متطلبات المؤسسة، أو الكلية، أو نامج، أو الوحدة اإلدارية الرئيسالكلية، أو البر
 ارية.البرنامج، أو الوحدة اإلد

  التي جرى تقييمها بالنسبة للمقارنات  -تدل بعض مؤشرات و / أو مستويات األداء الحالي
 –جيد  :على وجود أداء لمعايير أو مجاالت بدرجة -ذات الصلة و / أو المعايير المرجعية 

 جيد جداً نسبياً.

  المتطلبات األساسية نتائج األداء للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية تلبي
 للطالب، المستفيدين، سوق العمل، وكافة العمليات.

٥۰  ،% 

 %، ٥٥أو 

 %،  ٦۰أو 

 % ٦٥أو 
 

 ممتاز في معظم المعايير، والمقاييس، والبنود، أو  –جيد  :مستويات األداء الحالي بدرجة
 المجاالت  المهمة حسب متطلبات المعايير.

  معظم االتجاهات و/أو مستويات األداء الحالية حافظت المؤسسة على تحسن متواصل في
 بمرور الوقت.

  التي جرى تقييمها بالنسبة  -تدل معظم والكثير من مؤشرات و / أو مستويات األداء الحالي
على وجود مجاالت تميز وأداء جيد جداً  -للمقارنات ذات الصلة و / أو المعايير المرجعية 

 نسبياً. 

۷۰ ،% 

 %، ۷٥أو 

 %، ۸۰أو 

 % ۸٥أو 
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  الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية تلبي معظم المتطلبات نتائج األداء للمؤسسة، أو
 األساسية للطالب، والمستفيدين، والعملية، وخطة العمل.

  مستويات اإلنجاز الحالية ممتازة في معظم المعايير، والمقاييس، والبنود، أو في معظم
 المعايير.المجاالت المهمة حسب متطلبات 

  هناك تقارير عن تحسن ممتاز بشكل مستمر في االتجاهات و / أو مستويات األداء الحالية
 في معظم المعايير، والمقاييس، والبنود، أو المجاالت.

  ،هناك دليل على التميز والريادة في القطاع التعليمي في الكثير من المعايير، والمقاييس
 والبنود، أو المجاالت.

 بشكل كامل -اء للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية تلبي نتائج األد- 
 المتطلبات األساسية للطالب، والمستفيدين، والعملية، وخطة العمل.

۹۰ ،% 

 %، ۹٥أو 

 % ۱۰۰أو 

التميز في : معايير ۲۰۰۹جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة للعام )، ۲۰۰۹المصدر: مقتبس بتصرف عن نيست. (
. المعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا، وزارة التجارة األمريكية، واشنطن العاصمة. متاحة على الموقع: األداء

8TUwww.nist.govU8T 
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XXX. الفصل الرابع 

XXXI. سعود جامعة الملكبيير وبنود ومؤشرات األداء الرئيسة في نظام إدارة الجودة مقاييس ومعا 

A. ٤٫۱ بنود، ومؤشرات األداء الرئيسة في نظام إدارة ة، والمقاييس الفرعية، والشرح المعايير الرئيس
 جامعة الملك سعودبالجودة 

 يوضح الفصل الثالث أن جامعة الملك سعود تبنت نهج تطوير وتقويم المعايير،  
ة. وكما ذكر سابقا، تمثل المعايير، والمقاييس، والبنود متطلبات القيم المستندة والبنود، ومؤشرات األداء الرئيس والمقاييس،

 ة، والمعايير المرجعية التي وضعت على أساس احتياجات القيم المستندة إلى النتائج.العمليات، ومؤشرات األداء الرئيسإلى 

الشاملة لكل من مفاهيم القيم  تم ترتيب هذا الفصل على أساس وضع شرح مفصل عن متطلبات مستوى المعايير 
لضمان أن التفسير الصحيح، وتجميع البيانات، والوقائع، واألدلة،  ؛والقيم القائمة على النتائج الشاملة ،المستندة إلى العمليات

أقسام لكل من هناك ثالثة ووتقييم األداء تستند إلى فهم وتفسير المتطلبات التفصيلية للمعايير، والمقاييس، والبنود الموحدة.  
 المعايير والمقاييس والبنود على النحو التالي:

• 9T،والبنود وصف المعايير، والمقاييس 

• 9T،المقاييس، والبنودو  التعامل مع المعايير 

• 9T،المقاييس، و  متطلبات الوثائق، والبيانات، واإلحصاءات كمتطلبات مستندة إلى أدلة تدعم المعايير
 والبنود.

B. 9T٤٫۲  والبنود ييسوصف المعايير والمقا 

وخصوصاً ما يتعلق بالمتطلبات الكاملة والشروط  ،المعايير لكل -بشكل فردي -يقدم هذا الجزء تفصيالً 
(جميع هذه المعايير تستند إلى متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم  ۱۱ -۱التفصيلية للمعيار في األقسام التالية لكل معيار من 

 واالعتماد األكاديمي).

C. 9T٤٫۳  المقاييس والبنودو  مع المعاييرالتعامل . 
D. 32B ن من األداء يتعلقان بأداء القيم المستندة يموعتمججامعة الملك سعود بحدد نظام إدارة الجودة
داء هي مجموعة من متطلبات األ ۱۱ – ۱ن المعايير من إلقيم المستندة إلى النتائج، حيث وأداء ا ،إلى العمليات

 ؛تغطي القيم المستندة إلى العمليات المدخالت، والمعالجة، والمخرجات بشكل شاملو ،للقيم المستندة إلى العمليات
على هذا النحو، ينبغي أن واً للنهج النظامي والمنهجي المستخدم من قبل جامعة الملك سعود. أساسحيث يعد ذلك 

ت المحددة ضمن كافة تم مراجعة وتقويم جميع المعايير المستندة إلى العمليات على أساس المدخالت والمخرجات
ألن  ؛أو الوحدات اإلدارية ،البرامج أو ،ليةالك أو ،هجيات المستخدمة من قبل المؤسسةاألنظمة أو اآلليات أو المن

في  ،أو الوحدات اإلدارية ،البرامج أو ،ليةالك أو ،المؤسسة :جامعة الملك سعود تتبنى النهج النظامي والمرن في
 يجب استخدام ما يلي كأساس لعملية المراجعة والتقويم:ولبنود، معالجة المعايير المقاييس وا
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عن طريق تحديد األنظمة، أو اآلليات، أو المنهجيات التي يتم تطويرها من قبل  النهجحّدد وعّرف  •
، واستخدمها في معالجة كل من مجموعات المعايير  أو الوحدات اإلدارية ،البرامج أو ،الكلية أو ،المؤسسة

المحددة ضمن مجموعة موحدة. تعتبر األنظمة، أو اآلليات، أو المنهجيات المستخدمة في جامعة الملك سعود 
تستطيع التحقق من وتبرير استخدامها  أو الوحدات اإلدارية ،البرامج أو ،الكلية أو ،المؤسسةمقبولة ما دامت 

وليس بشكل  ،ة التي تستند إلى األدلةالوثائق أو مؤشرات األداء الرئيسوالمعلومات أو في اإلحصاءات، 
 نظري أو مطول. 

والمنهجيات، والعمليات ة لألنظمة، أو اآلليات عن طريق تحديد المدخالت الرئيس التطبيقحّدد وعّرف  •
في النظام المستخدم، أو نهج ة، أو اإلجراءات، أو السياسات، أو األشخاص، أو الموارد المستعملة الرئيس
 اآللية.

عن طريق تحديد األهداف الموضوعة وتحقيقها وما تم تعلمه من حيث التحسينات  التعلمحّدد وعّرف  •
أو  ،البرامج أو ،المؤسسةالوحدة في أو داخل وعبر الكلية المستمرة أو االبتكارات، أو أي تعلم مشترك 

في نفس مجموعة المعايير والمقاييس، وعبر المعايير والمقاييس  التكاملحّدد وعّرف  .الوحدات اإلدارية
 المختلفة التي تم تحديدها.

أعاله، اقرأ كل من المعايير المحددة، وبنودها،  (ADLI)النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل وفي معالجة 
وفيما  ،وحّدد كيف يتم تناول هذه البنود داخل كل مجموعة معايير، وما هي الموارد المستخدمة، وحّدد مؤشرات األداء لها

يس أخرى. إذا كانت الوحدة قد تعلمت منها من خالل قياس األداء إلحداث تحسينات، وابتكارات، وتكامل مع معايير ومقاي
وينطبق هذا على مراجعة وتقييم كل المقاييس الفرعية التابعة للمعيار الرئيسي، وهذا يعني أن متطلبات البنود تؤدي إلى 

التي تعالج وتلبي متطلبات البنود  (ADLI)النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل تقويم المعايير التي تستند إلى متطلبات 
اجعة والتقويم لكل بند من البنود التي تجمع في متطلبات المعايير حيث يعطي ذلك المجموع الكلي والمعايير. إن عملية المر

للمعيار الرئيسي. على هذا النحو، ال بد من توخي الحذر لضمان أن تتم معالجة البنود وتقويمها بشكل سليم على أساس 
 أعاله.  (ADLI)النهج، التطبيق، والتعلم، والتكامل 

E. ةمؤشرات األداء الرئيسمعالجة  ٤٫٤ 

كما ذكر آنفا، هناك نوعان من مؤشرات اإلنجاز  يتعلقان بمعايير األداء المستندة إلى النتائج، وذلك على النحو 
 التالي:

• 9Tيتم معالجة مجموعة مؤشرات األداء النوعية حسب درجة  :ة النوعيةمؤشرات األداء الرئيس
ماذا  (Plan) األداء، أو مستوى األداء مع المحددات المتدرجة المستمرة لألداء، حسب دورة خطط

واآللية أو المنهجية المستخدمة، ومن خالل  ،وكيف تعالج المعايير من خالل تخطيط جوانب النظام
، ؟تطبيق النظام أو اآللية أو المنهجية مع الموارد الموجودةماذا وكيف يتم ؟ و  (Do)نفذمبدأ 

من األنظمة أو اآلليات أو المنهجيات المستخدمة استناداَ إلى مجموعة من (Check) تحقق و
فيما فعلت وذلك بعد اإلجراءات  (Act)عدل األهداف أو التدابير التي يتم قياسها لتحديد اإلنجاز ، و

ذها وقياسها من حيث اإلنجاز مما يحسن التطوير واالبتكار في المستقبل. المخطط لها التي يتم تنفي
من خالل قياسات النهج،  PDCA)لقد تم تنفيذ دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وتحقق، وعدل) (

النهج لتعزيز محددات مستوى األداء. وفيما يتعلق بـ ؛9T(ADLI)9Tوالتطبيق، والتعلم، والتكامل 
(Approach) مع خطوة خطط (Plan) هناك حاجة لتحديد مخطط النهج من حيث األنظمة أو ،

، ؟(Do) نفذاآلليات، واألدوات أو التقنيات المستخدمة، وماذا وكيف يتم تسويق الموارد في خطوة 
في تشكيل ودعم األنظمة أو اآلليات، واألدوات أو التقنيات. وفي  (Deployment)ونهج التطبيق 

 تعلممرء لتحديد التدابير، والمنهجية، وتحديد ما إذا كان هناك ، يحتاج ال(Check)تحقق خطوة 
(Learn)  عدل من ذلك، وبعد ذلك(Act)  فيما تم قياسه وتعلمه. وينبغي أن يؤدي التعلم إلى

ا، فإن المرء بحاجة إلى تحديد ماذا وكيف تتوافق المعايير التحسينات المستمرة واالبتكارات. وأخيرً 
ارة إلى . وتجدر اإلش؟ضمن نفس المعايير وعبر معايير مختلفة (Integrate) تكاملتوالمقاييس  أو 

ة النوعية هي مقاييس عامة مع التركيز على الجوانب المنهجية والتطوير أن مؤشرات األداء الرئيس
المستمر للنظام. وعليه، تستند المراجعة والتقويم على تحقيق األداء في كل مستوى وفقاً لمتطلبات 

هناك ستة مستويات من األداء تتوافق مع معايير تسجيل القيم المستندة إلى النتائج. و. المستوى
تغطي  PDCA)وتجدر اإلشارة إلى أن أساسيات دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وتحقق، وعدل) (
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القيم العليا  9T(ADLI)بينما يغطي النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل  ،القيم األقل من مستوى األداء
من مستوى األداء. ويهدف هذا إلى تحقيق تحسينات تدريجية بخطوات متوازنة تؤدي إلى االبتكار 

 والتكامل داخل وعبر المعايير.

• 9Tيتم معالجة مجموعة مؤشرات األداء الكمية من خالل النسبة  :ة الكميةسمؤشرات األداء الرئي
ية. احسب الصيغ المقدمة باستخدام مجموعة البيانات المئوية أو النسبة العددية أو النطاقات الرقم

سجل نقاط األداء استناداً إلى و ،حدد النطاق الذي تقع فيه النتيجةو ،الالزمة المحددة للحساب
سجيل القيم المستندة إلى هناك ستة مستويات من النطاقات تتوافق مع معايير تومستويات األداء. 

ة أو صيغ لكل من مؤشرات األداء الرئيسنات المطلوبة لحساب اليتم تحديد مجموعة البياو ،النتائج
عند تقييم أداء وة أو المعيار نفسه. إطار كل من مؤشرات األداء الرئيسالمعيار المرجعي في 

أي فيما إذا كان مستوى األداء   (Level)المستوى مجموعة المؤشرات الكمية، يستند األداء على 
قد تحقق على أساس النسبة المئوية، أو النسبة العددية، أو تسجيل النطاقات الرقمية المتحققة. ومن 

على األقل  -في العادة هناك حاجة إلى تحديد ثالث سنوات ولألداء.  (Trend) االتجاهثم يتم تحديد 
المقارنة تعني وتدريجي التجاه األداء. من البيانات التجاه األداء، لتحديد أي تحسن  -

(Comparison)  ،تحديد مستوى واتجاه األداء بالمقارنة مع األداء الماضي، والمعايير الصناعية
تحديد نهج  (Integration)التكامل أو المقارنة المرجعية مع أفضل المعايير الصناعة. ويعني 

قارنة المعايير المرجعية تتكامل مع مجموعة اتجاهات األداء، ومومستويات األداء،  :تتكامل فيه
المؤشرات المختلفة داخل وعبر نفس مستوى المعايير والمقاييس في نفس االتجاه بدال من كونها 

 لتوفير مجموعة شاملة من مستوى األداء. ؛متناقضة عن بعضها البعض

9T :ة المقبولة على األداء الرئيستم استخدام مؤشرات ة الكمية، ياألداء الرئيسعند تطوير مؤشرات  مالحظة
كما  ،ة والعالقات المباشرةحول مسألة مؤشرات األداء الرئيس يناس أن هناك تحدياً ونقاشاً واسعنطاق واسع على أس

تجدر اإلشارة إلى أن الجودة غير محددة وتخضع لآلراء مما وة للمعايير فيما بعد، حظ في جميع مؤشرات األداء الرئيسيال
ة المستخدمة هنا هي مجموعات األهداف الخاصة لذلك، فإن مؤشرات األداء الرئيس اإلجراءات المباشرة. يؤدي إلى تجنب

ولكن ربما ال تزال تثير قضية التدابير الجيدة. وفي انتظار البدء بمجموعة من التدابير  ،المستخدمة على نطاق واسع وجيد
ة الكمية هي ثاني أفضل مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تخدم فقد وجد أن مؤشرات األداء الرئيسالموضوعية، 

ة هذه من مصادر واسعة من األدب السابق في الحصول على مؤشرات األداء الرئيسأغراضها على المدى المتوسط. لقد تم 
 .Teay, 2008; ONESQA, 2006, CHE, 2007)التعليم واألداء األكاديمي (

F. لبيانات، واإلحصاءات كمتطلبات مستندة إلى أدلة للمعايير والمقاييس والبنودمتطلبات الوثائق، وا ٤٫٥ 
G.  يتضمن نهج اإلدارة من خالل القياس أن أفضل إدارة هي اإلدارة المستمدة من نتائج قياس

ن ألن ما يحتاج إلى أ ؛ولكن اإلدارة تسبق القياس ،أن القياس يدعم اإلدارة -حرفياً  -األداء، األمر الذي يعني 
أن تكون هناك مجموعة مماثلة من الوثائق، فيجب يكون قياس األداء ناجحاً،  ولكيب أن يُخطط ويُنظم. يقاس، يج

ق نفسه على مؤشرات األداء والبيانات، واإلحصاءات التي تدعم حقيقة إن القياس يستند إلى األدلة. وينطبق المنط
إلنجاز. إن درجة أو مستوى ذلك يعتمد على أساس الوقائع، ة النوعية التي تدعو إلى تحديد مستويات أداء االرئيس

 ه.ة النوعية هذمؤشرات األداء الرئيس واإلحصاءات، والبيانات، أو وثائق لدعم
H.  ومن المهم أن تقدم أدلة إلثبات وجود التحسينات أو االبتكارات التي تم إدخالها بالمقارنة مع

 المستوى الموجود في العام السابق للمقارنة مع المعايير المرجعية الصناعية. في الواقع، يدعو هذا أيضا 
ة لجمع وتحليل اإلحصاءات والمعلومات. إلقامة نظام أو آلي أو الوحدات اإلدارية ،البرامج أو ،الكلية أو ،المؤسسة

ويمكن تصنيف هذا النظام أو اآللية بأنه نظام إدارة المعلومات الذي يهدف إلى إدارة إحصاءات، ومعلومات، أو 
 . أو الوحدات اإلدارية ،البرامج أو ،الكلية أو ،المؤسسةوثائق 
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 يمكن وصف طبيعة ونوع هذا النظام على النحو التالي:

التي تعطي تقارير عن مستوى األداء واتجاه األرقام، الحركة أو  أو التقارير اإلحصائية اإلحصائيات •
 التغييرات في النسب المئوية وقياسها بالمقارنة مع المعايير المرجعية في الصناعة. 

• 9Tالتي تستند إلى البحث أو الدراسات األكاديمية المقبولة على نطاق واسع. التقارير النوعية 

• 9Tالتي تحدد الخطة االستراتيجية، وخطة العمل السنوية، وخطة العمل و التقرير السنوي، :مثل ،وثائق
قياس مدى تحقق األهداف واالنحراف التي تنص بوضوح على وجوب تحقيق األهداف، والغايات واألهداف 

 عن المعيار أو التباين في غضون فترة زمنية محددة.

• 9Tأو  ،التي تم الثناء عليها من خالل الجوائز التي تم الحصول عليها االبتكارية األعمال اإلبداعية أو
 االعتراف من خالل التحكيم على المستوى الوطني أو الدولي. 

التي نشرت في مجالت محكمة أو مقررات المؤتمرات على الصعيد الوطني أو على الصعيد  األبحاث •
 الدولي.

لطبيعة أو نوع اإلجراءات والنشاطات التي تقوم بها  أية مواد أخرى أو أدلة فريدة من نوعها ومحددة •
 الوحدات اإلدارية.  ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسة

 الرسالة، والغايات، واألهداف: ۱المعيار 

 معيار األداء المستند إلى العمليات – ۱جزء ال
  ۱ وصف المعيار

وجود الحياة إن التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية يمكن أن تكون سبباً فعلياً ل القول:يمكن 
المرافق هما الحياة، والمصادر التعليمية، و التعلم والتعليم. إن الوحدات اإلدارية ، أوالبرامج، أو الكلية ، أولمؤسسةلوالروح 

الكلية، أو الوحدات أوالبرامج، أوية تمثل جانب القوة للمؤسسة، هي أنظمة دعم الحياة، والسلطات اإلداروالتجهيزات 
والتنقيح، والمراجعة،  يجب إعادة النظروة واألساسية لجميع مؤسسات التعليم العالي، كجزء من المهمة الرئيس. اإلدارية

قدرات، والقدرة مما يؤدي إلى إعادة التخطيط االستراتيجي والتكتيكي إلدارة الكفاءات وال ؛وإعادة التخطيط، وإعادة التفكير
نحو التحسن، والتطوير في  )المخططة جيدا وغير المشروطة وغير التقليدية(ة التي تقود هذه التغييرات هي اآللية الرئيس

تيكية الخاصة للتخطيط العملي ألهداف التكمجال االبتكارات. وتحتل الرسالة واألهداف االستراتيجية العامة وا
 ستراتيجي موقع العقل بالنسبة للجسم. واإل

9Tالجودة ، والمعلوماتو ،التخطيط  :يسلط هذا المعيار الضوء على أهمية التخطيط في المكون الثالثي من، 
أن يدار بشكل جوهري من خالل ما يحتاج إلى أن يقاس بحاجة إلى ف ،مية مبدأ اإلدارة من خالل القياسالذي يؤكد على أهو

وتجدر اإلشارة إلى أن التحكم من خالل . (POC3)التخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيق، والتحكم  :هي ،مهام أساسية
جوانب القياس المتعلقة بالمراجعة والتقويم يستند إلى تحقيق األهداف التي يمكن قياسها. ومن الضروري أن يتم تحديد 

 وتعريف ما يلي للمؤسسة / الكلية / البرنامج أو الوحدات اإلدارية: 

 الرؤية •
؟" الذي يهدف إلى تحديد الموقع المهني الذي سيكون أو سبب تعرف الرؤية الموقع المتعلق بـ "ماذا ستكون

 .الوحدات اإلدارية ، أوالبرامج، أو الكلية ، أووالتي هي اآلمال الكبيرة للمؤسسةالوجود، 

 –الرسالة  •
القدرة وإمكانيات الموارد  -بطريقة أكثر واقعية  -"ماذا يمكن أن  يكون؟" والذي يحدد  رسالةتعرف ال
واآلليات المستخدمة التي تشكل أساس نجاح  ،وموارد المعلومات، وموارد المنظمة في إطار نظامهاالبشرية، 

 الجوانب المؤسسية.

 ـــ الغايات •
حيث يعطي ذلك مزيداً  ،اإلنجازات؟"، وهذا يوضح مفاهيم أكثر تحديداً، وتفاصيل الرسالة تحدد الغايات "ما

 تحقيق الرسالة العامة للمؤسسة.ى من التفاصيل عن األهداف التي تؤدي إل
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 ـــاألهداف  •

9Tالهدف المراد تحقيقه، وقياس تدابير وإجراءات تحقيق اإلنجازات؟"، حيث يحدد ذلك  تحدد األهداف "ما
 األهداف لتحديد مستوى األداء واإلنجاز.

ألن الرؤية تحدد الرسالة، والرسالة تحدد الغايات، والغايات  ؛وتجدر اإلشارة إلى أن كل هذه التدابير مترابطة 
تحقيق األهداف التفصيلية هي بمثابة تدابير لتحقيق األهداف التي والعكس صحيح أيضاً في أن مستوى أداء تحدد األهداف. 

العالقة أو الترابط بين هي مجرد تدابير لتحقيق الغايات، وتحقيق الغايات كمقياس لتحقيق الرسالة. وهذا يدل على حتمية 
 الرؤية، والرسالة، والغايات، واألهداف.

، وكيف تقوم ؟ستراتيجيات (ماذا تفعلت، واألهداف إلى تحديد وتعريف اإلتؤدي الرؤية، والرسالة، والغاياو
ظام التخطيط الذي بذلك؟) يقودنا تحقيق الرؤية والرسالة والغايات واألهداف من الناحية الفنية إلى الناحية التخطيطية من ن

 يتكون من ثالثة مستويات:

تعرف الخطة االستراتيجية بأنها ما ستقوم به وكيفية القيام بذلك على المدى   :ستراتيجيةالخطة اإل •
 ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةتحقيق رؤية ورسالة وأهداف وغايات سنوات ل ۱۰ – ٥الطويل لفترة 

  .الوحدات اإلدارية

تحدد خطة العمل تفاصيل إجراءات خطة كل مشروع أو نشاط التي ينبغي اتخاذها لتحقيق  : خطة العمل •
 وكيفية القيام بالمشروع مع أهدفها المحددة واألهداف التي يتعين تحقيقها. ،ما يجب القيام به

ة ـــ ما بعبارات عام -ستراتيجية تحدد ن الخطة اإلإاألنواع الثالثة من الخطط، حيث  ترتبط هذه وعادة ما
ما يجب القيام به سنوياً، وما مقاييس األداء التي ينبغي تحقيقها سنويا، وخطة العمل السنوية التفاصيل  سيتم القيام به، وتحدد

ه. وهذا يبرز ضرورة أن تتوافق األنواع الثالثة من ءمشروع، واإلجراءات التي تقيس أداوتحدد خطة العمل تفاصيل كل 
 ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةوأن يتم تخطيط وإدارة وقياس جميع األعمال واألنشطة في الخطط مع بعضها البعض، 

 لتحقيق اإلنجاز في األداء. ؛الوحدات اإلدارية

 التعامل مع المعيار
المخرجات للنظام، ، و العملياتو  ،المدخالت  -بشكل شامل -تغطي المعايير المستندة إلى العمليات 

واآلليات، واألدوات والتقنيات التي يتم التخطيط لها من حيث ما هو النهج، وكيف يتم استخدام الموارد الالزمة لتحديد 
  .الوحدات اإلدارية ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةوتطوير رسالة، وغايات، وأهداف 

 متطلبات المقاييس
التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل مة أداء الرسالة باستخدام النهج، ءيتعامل ويقيم هذا المقياس مال ۱٫۱المقياس 

(ADLI) متطلبات البنود في تحديد و ،أعاله عند مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس
من خالل إدارة نظام مة الرسالة ضمن إطار الخطط االستراتيجية وخطط العمل. ويتم ذلك ءمدى مال

 ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 
 .الوحدات اإلدارية

، والتطبيق، والتعلم، والتكامل يتعامل ويقيم هذا المقياس أداء جدوى تطوير الرسالة باستخدام النهج ۱٫۲المقياس  
(ADLI)  أعاله عند مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس ومتطلبات البنود في تحديد فائدة

وخطة العمل. ويتم ذلك داخل إدارة نظام ضمان الجودة  ،ستراتيجيةالخطط اإلالرسالة ضمن إطار 
الوحدات  و، أالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةللتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 

 . اإلدارية
، والتطبيق، والتعلم، والتكامل يتعامل ويقيم هذا المقياس أداء عملية تطوير ومراجعة الرسالة باستخدام النهج  ۱٫۳المقياس 

(ADLI)  أعاله عند مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في تحديد عملية
ستراتيجية وخطط العمل. ويتم ذلك داخل إدارة نظام إطار الخطط اإلتطوير الرسالة ضمن مراجعة و

 ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 
 . الوحدات اإلدارية
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 (ADLI)، والتطبيق، والتعلم، والتكامل يتعامل ويقيم هذا المقياس أداء استخدام الرسالة باستخدام النهج ٤٫۱المقياس 
ام الرسالة أعاله عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في تحديد استخد

ستراتيجية وخطة العمل. ويتم ذلك داخل إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، ضمن إطار الخطط اإل
 . الوحدات اإلدارية ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي  والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية

، والتطبيق، والتعلم، أداء العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف باستخدام النهج يتعامل ويقيم هذا المقياس ٥٫۱المقياس 
أعاله عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في  (ADLI)والتكامل 

ستراتيجية وخطة العمل. ويتم يات، واألهداف ضمن إطار الخطط اإلتحديد العالقة بين الرسالة، والغا
، أو يةالكل ، أوالمؤسسةذلك داخل إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والخدمات االجتماعية في 

 . الوحدات اإلدارية ، أوالبرامج

 ، ومعاييره والبنود الفرعية ۱متطلبات المعيار 

 سياق المؤسسة، والبرامج، والكلية

 : الرسالة، والغايات، األهداف۱المعيار 

 مناسبة رسالة المؤسسة ۱٫۱

تتوافق رسالة المؤسسة مع يجب أن تكون رسالة الكلية والبرنامج متسقة مع رسالة المؤسسة، ويجب أن  ۱٫۱٫۱
 . قرار أو مرسوم تأسيس المؤسسة التعليمية

يجب أن تكون الرسالة مؤثرة في توجيه التطوير في المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، التي تالئم طبيعة  ۱٫۱٫۲
منطقة  كلية خاصة صغيرة، أو جامعة بحثية، أو كلية للبنات في:المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج (مثال 

 إقليمية).

تتسق صيغة الرسالة مع المعتقدات والقيم اإلسالمية، والمتطلبات االقتصادية والثقافية للمملكة العربية  ۱٫۱٫۳
 السعودية

 ترتبط الرسالة باحتياجات المجتمع أو المجتمعات التي تخدمها المؤسسة التعليمية. ۱٫۱٫٤

 االقتصادية والثقافية للمملكة العربية السعوديةتتوافق الرسالة مع المتطلبات  ۱٫۱٫٥

تم توضيح الرسالة للمستفيدين من المؤسسة، وصاحب الرسالة بيان توضيحي يلقي الضوء على الجوانب  ۱٫۱٫٦
 األساسية للبيئة التي تعـمل المؤسسة التعليمية فيها (والتي قد تتعـلق بقضايا محـلية، أو قومية، أو دولية).

  

 فائدة صيغة رسالة المؤسسة التعليمية ۱٫۲

ية صنع القرار و تقدم دليالً إرشادياً فعاالً لتوجيه عمل ،صيغة الرسالة محددة بقدر كافٍ يجب أن تكون  ۱٫۲٫۱
 ستراتيجيات التخطيط البديلة.إواالختيار من بين 

 ليمية.ترتبط صيغة الرسالة بجميع األنشطة (المهام) الرئيسة في المؤسسة التع ۱٫۲٫۲

ستراتيجيات فعالة تنفذ في حدود مستوى موارد المؤسسة إالرسالة ممكنة التحقيق من خالل  صيغة ۱٫۲٫۳
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 المتوقع توفرها.

صيغة الرسالة واضحة بما يكفي لتزويد المسؤولين بالمؤسسة بمحكات لتقويم التقدم نحو غايات وأهداف  ۱٫۲٫٤
 المؤسسة التعليمية.

 وضع الرسالة ومراجعتها   ۱٫۳

وفي المجتمع الذي  ،تم تحديد الرسالة بالتشاور مع المستفيدين األساسيين في المؤسسة التعليمية ذاتها ۱٫۳٫۱
 تخدمه وهي تحظى بتأييدهم.

المجلس اإلداري األعلى (مجلس الجامعة أو من قبل  -رسمياً  -تم اعتماد صيغة رسالة المؤسسة التعليمية  ۱٫۳٫۲
 .للمؤسسة التعليميةمجلس األمناء) 

صيغةَ  -بصفة  دورية  - المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء) يراجع  ۱٫۳٫۳
 المتغيرة.في ضوء الظروف  -حيثما يكون ذلك مناسباً  -يلها تأكيد اعتمادها أو تعد، ويقوم  بلرسالةا

 يتم تعريف المستفيدين برسالة المؤسسة التعليمية وأي تغيرات تطرأ عليها بشكل دائم. ۱٫۳٫٤

  

 استخدام الرسالة ۱٫٤

 تـُستخدم الرسالة كأساس للتخطيط االستراتيجي على المدى المتوسط (خمس سنوات على سبيل المثال). ۱٫٤٫۱

جميع وحدات المؤسسة التعليمية، وتحظى بتأييد ودعم  هيئة التدريس يتم اإلعالن عن صيغة الرسالة في  ۱٫٤٫۲
 والموظفين والطلبة.

ا لتوزيع الموارد واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع أو تستخدم الرسالة بصورة منتظمة باعتبارها موجهً  ۱٫٤٫۳
 السياسات المهمة بالجامعة.

 العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف ۱٫٥

المؤسسة التعليمية وبرامجها ووحداتها التنظيمية  الخاصة بتطويرتتوافق الغايات متوسطة وطويلة المدى  ۱٫٥٫۱
 مع الرسالة وتدعهما.

تمت صياغة الغايات بصورة واضحة بحيث يمكن استخدامها كدليل إرشادي فعال لتوجيه عمليات  ۱٫٥٫۲
 الرسالة.التخطيط  وصنع القرار وفق أساليب تتوافق مع 

ويعاد إقرارها أو تعديلها حسب  تتم مراجعة مدى مناسبة غايات المؤسسة وأهدافها بصورة دورية، ۱٫٥٫۳
 لضمان استمرار دعم هذه الغايات للرسالة. ؛بناء على ما تقتضيه الظروف المتغيرة الحاجة

تتوافق األهداف الخاصة، التي وضعت للمبادرات المؤسسية بشكل عام، والتي تخص الوحدات التنظيمية  ۱٫٥٫٤
 الداخلية فيها، مع رسالة المؤسسة التعليمية وغاياتها الرئيسة ذات العالقة بالتطوير والمشتقة من الرسالة.
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ابلة للقياس تستخدم للحكم على صياغة األهداف الرئيسة مصحوبة بتوصيف لمؤشرات محددة بوضوح وق ۱٫٥٫٥
 مدى تحقق األهداف.

  

 ة مؤشرات األداء الرئيس

 للمؤسسة ةمؤشرات األداء الرئيس ۱٫٦

تقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية (معدل المتوسطات الحسابية و المستوى 
 الذي تحقق على أساس المسح)

۱٫٦٫۱ 

الوطنية لتطوير التعليم تقييم مدى توافق الخطة االستراتيجية مع الخطة 
ا إلى العالي (معدل و مستوى  المتوسطات الحسابية التي تحققت استنادً 

 )المسح

۱٫٦٫۲ 

النسبة المئوية لألهداف االستراتيجية التي تحققت (٪والمستوى الذي ۳
 تحقق)

۱٫٦٫۳ 

  

 ة المحددة للكليات والبرامجمؤشرات األداء الرئيس ۱٫۷

ة اإلضافية المستخدمة في الكلية أو البرامج، وقدم دليالً الرئيس(صف مؤشرات األداء 
 أو وثائق على اإلنجاز لمؤشر األداء الرئيسي)

 

 ۱٫۷٫۱ ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس

 ۱٫۷٫۲ ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس

 ۱٫۷٫۳ ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس

 ۱٫۷٫٤ ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس

 
 ۱التقويم العام للمعيار 
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في حال تم مراجعة وتقويم المعايير المستندة إلى العمليات والمعايير المستندة إلى النتائج على النحو المذكور 
إلى توفير ملخص األداء الكلي لهذا المعيار الوحدات اإلدارية  ، أوالبرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةأعاله، سوف تحتاج 

 وتجميعه في تقرير الدراسة الذاتية .

 العام للرسالة، والغايات، واألهداف التقييم

 .مناسبة رسالة المؤسسة ۱٫۱

 .فائدة صيغة رسالة المؤسسة التعليمية ۱٫۲

   .وضع الرسالة ومراجعتها ۱٫۳

 .استخدام الرسالة ۱٫٤

 .العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف ۱٫٥

  .ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۱٫٦

 .ة المحددة للكليةمؤشرات األداء الرئيس ۱٫۷

 

I.  السلطات واإلدارة۲المعيار :  

 األول: معايير األداء المستندة الى العمليات الجزء

 

 ۲وصف المعيار 

سبباً فعلياً لوجود الحياة  واكونيث، والخدمات االجتماعية يمكن أن إن التعليم، والتعلم، والبح القول:يمكن 

المرافق هما الحياة، والمصادر التعليمية، و التعلم والتعليمالوحدات اإلدارية. إن  ، أوالبرامج، أو الكلية ، أولمؤسسةلوالروح 

الكلية، أو الوحدات أوالبرامج، أوهي أنظمة دعم الحياة، والسلطات اإلدارية تمثل جانب القوة للمؤسسة، والتجهيزات 

يجب إعادة النظر والتنقيح، والمراجعة، واإلدارية. كجزء من المهمة الرئيسة واألساسية لجميع مؤسسات التعليم العالي، 

مما يؤدي إلى إعادة التخطيط االستراتيجي والتكتيكي إلدارة الكفاءات والقدرات، والقدرة  ؛وإعادة التخطيط، وإعادة التفكير

نحو التحسن، والتطوير في  )المخططة جيدا وغير المشروطة وغير التقليدية(رئيسة التي تقود هذه التغييرات هي اآللية ال

مجال االبتكارات. وتحتل الرسالة واألهداف االستراتيجية العامة واألهداف التكتيكية الخاصة للتخطيط العملي 

 ستراتيجي موقع العقل بالنسبة للجسم. واإل

9T الجودة ، والمعلوماتو ،التخطيط  :الضوء على أهمية التخطيط في المكون الثالثي منيسلط هذا المعيار، 

ما يحتاج إلى أن يقاس بحاجة إلى أن يدار بشكل جوهري من خالل ف ،الذي يؤكد على أهمية مبدأ اإلدارة من خالل القياسو

. وتجدر اإلشارة إلى أن التحكم من خالل (POC3)التخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيق، والتحكم  :هي ،مهام أساسية

جوانب القياس المتعلقة بالمراجعة والتقويم يستند إلى تحقيق األهداف التي يمكن قياسها. ومن الضروري أن يتم تحديد 

 وتعريف ما يلي للمؤسسة / الكلية / البرنامج أو الوحدات اإلدارية: 

 :ما يتعلق بالسلطات
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• 9Tالسلطة  

9Tتحديد ما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة، والكلية، و البرامج، ولة عن ؤالعليا المس هي الهيئة الرئيسة

تؤدى بها  يحتذى به، وتحديد الطريقة التي ونموذجٍ  ،كالعب رئيسيوالوحدات اإلدارية في نظر الجمهور 

 أو القيم والسياسات التي تنظم الممارسات األساسية والقيم األساسية للكيان.  ،األمور 

 

 مجلس اإلدارة •

وكيفية ،ويقوم بصياغة السياسات العامة واللوائح للمؤسسة  ،ويمثل أعلى مستوى من السلطة داخل الكيان

 إدارة المؤسسة.

 

  القيادة  •

ة في جميع مستويات الوحدات آلية اإلدارة، أو اإلدارة الرئيسة للحكم والقيادة هي أحد العناصر الرئيس

مرتبطون باإلجراءات التي تؤثر على الجميع، أنهم و ،دة بأن لديهم رؤيةتوصف تصرفات القاوالتنظيمية. 

 ،يهتمون بالتعامل ينعلى المدى الطويل. لكن اإلداري وينظرون إلى الصورة الكبيرة لجوانب المؤسسة

ويركزون على المزيد من الروتين واألعمال اليومية، وإدارة وتصريف الموارد المتاحة للحصول على العمل 

 يقوم به الموظفون. الذي

 

 النزاهة  •

9Tمن أجل منفعة اآلخرين.  ؛المعنوي للمؤسسة ومجتمعها، وتمسكها بالممارسات النزيهة تتناول النزاهة الجانب

وما ال يمكن  ،عادة تحدد وترسم مدونات قواعد السلوك المهنية واألكاديمية الحدود من بين ما يمكن عملهو

ينبغي للمرء إن  :هي ،عمله. إن تفسير وتطبيق مدونات قواعد السلوك مفتوح للمناقشة، ولكن القاعدة األساسية

 تفيد اآلخرين بدال من نفسه، وليس إزعاج اآلخرين. يفعل أشياءً 

 

 السياسات واللوائح •

9Tالتي تقع في المناطق الرمادية التي  أقل موضوعية، فهي تستند إلى المبادئ األخالقية عادة ما تكون النزاهة

من ناحية وهي ليست واضحة المعالم كما هي المعايير االجتماعية أو الرموز غير المكتوبة وغير المحددة. 

يمكن ما ما هو مقبول و(ر موضوعية تحدد بوضوح التصرفات أخرى، تعتبر السياسات واللوائح سلوكيات أكث

تحديد  -بموضوعية  -يام به، وما ال يجب القيام به، حيث يجب أن يتم . وهذا يحدد ما يجب الق)القيام به
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للتأكد من أن اإلجراءات واألنشطة التي يمكن  ؛مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية والخطوط العامة

تتبع مجموعة محددة من القواعد واألنظمة التي تنطبق على  - في كثير من األحيان -ممارستها أو القيام بها

 ا من اإلدارة.الجميع. وتستخدم هذه كإجراءات مرجعية تطبق لدعم التدابير اإلدارية التي تشكل جزءً 

 

 ما يتعلق باإلدارة:

 

• 9Tاألساسية المتعلقة بالتخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيق، والتحكم  الوظائف اإلدارية(POC3) 

 

• 9Tاألساسية المتعلقة بالتخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيق، والتحكم  تسلط الوظائف اإلدارية(POC3) 

الضوء على ضرورات وأهمية وأولوية اإلدارة، ثم تقييم وتقويم مستوى األداء للمهام اإلدارية من خالل 

 القياسات.

 

• 9Tوتصرف (اإلدارية المتعلقة بدورة خطط، ونفذ، وراجع،  الوظائف(PDCA 9وT ،منهج التطوير، والتطبيق

 (ADLI)والتعلم، والتكامل 

منهج التطوير، 9Tو ،PDCA)اإلدارية المتعلقة بدورة خطط، ونفذ، وراجع، وتصرف (  الوظائف9Tتركز 

على ضرورة استخدام نهج الجودة في الوظائف اإلدارية المتعلقة 9T - (ADLI)والتطبيق، والتعلم، والتكامل 

ما  (Plan)ن دورة خطط أويترتب على ذلك  .(POC3)بالتخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيق، والتحكم 

من حيث الموارد وإدارة الموارد التي تدعم تحقيق اإلجراءات التي تم التخطيط لها، ومراجعة  (Do)تنفذ 

(Check) قياس فعالية وكفاءة الفعاليات واألنشطة لتنفيذ اإلجراءات المقررة، ومن ثم التصرف  أو(Act) 

لى جانب دورة وإالتخاذ إجراءات تصحيحية أو تحسين أي تباينات في المخرجات والنتائج التي تم قياسها. 

الذي يمثل منهجية التخطيط  (Approach)، يستخدم النهج PDCA)خطط، ونفذ، وراجع، وتصرف (

من خالل  (  (Learning)يتم عمل ذلك وتنفيذه باستخدام الموارد، والتعلم9Tأو  9T(Deployment)والتنفيذ 

لتطبيق  ؛Integration)من خالل المراجعة والتكامل (االبتكارات باستخدام أو  )قياسات التحسينات المستمرة

 الوحدات المختلفة.كافة اإلجراءات واألنشطة نفسها داخل وعبر 

 

  التخطيط •

التخطيط هو أول عمل في أية إجراءات إدارية. ويشمل ذلك التخطيط على المدى الطويل والمدى القصير 

 ، وت اإلستراتيجية على المدى الطويلوضمان أن التخطيط على المدى القصير يتوافق مع اتجاه اإلجراءا
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والكلية، أو أالتقنيات المستخدمة في تخطيط أنشطة المؤسسة،  واألدوات، أوأاألنظمة، أو اآلليات،  ،يحدد هذا

 البرامج، أو الوحدات اإلدارية.

 

 مراكز الذكور واإلناث والفروع المرتبطة بها  •

كما هو مطلوب حسب الممارسات االعتيادية، يتم فصل أقسام البنات التي تعمل بالتوازي مع أقسام الذكور. 

للحفاظ على نفس  ؛بق على قدم المساواة على القسمينالسلطات واإلدارة تنطوهذا يعني أن جميع مبادئ 

مستوى التعليم الجيد مع نفس الموارد القابلة للمقارنة إلنتاج الخريجين بنفس المؤهالت والكفاءة. وينطبق 

الل الشيء نفسه على المراكز المرتبطة بها التي يجب أن تتوافق وتمتثل لنفس المستوى من األداء من خ

 مجموعة مشابهة أو مجموعة مماثلة من الموارد. 

 

 المناخ التنظيمي •

9Tالموظفين، يجب أن تؤكد المؤسسات، والجامعات، والبرامج أو الوحدات اإلدارية ليس  من أجل تحفيز أداء

بالحصول يجب االهتمام واألجور والترقيات، أو الحوافز النقدية. والرواتب،  :مثل ،فقط على الفوائد الملموسة

ودعم األنظمة التي  ،والبيئة والعمل ،االعتراف والجوائز، ودعم األقران :مثل ،على الفوائد غير الملموسة

ا لمتطلبات ا وداعمً ما إذا كان مناخ المنظمة مواتيً  :هو ،تصنف في إطار تنظيم المناخ. والسؤال األهم هنا

تمتد هذه المتطلبات وية ذاتية أكثر وتحقيق الذات. . وهذا يتجاوز الى مجاالت ذات جوانب دافعل أم ال؟العم

  أبعد من االحتياجات األساسية في نطاق المنحى التنموي واإلنجازات. 

  

 معالجة المعيار

واآلليات  ،مخرجات النظام ، وعمليات، ومدخالت  -شكل شاملب -لى العمليات إتغطي القيم المستندة 

السلطات والتقنيات التي يتم التخطيط لها من حيث ما هو النهج، وكيف يتم نشر الموارد الالزمة لتحديد وتطوير  ،واألدوات

 الوحدات اإلدارية. أو   البرامجأو الكلية أو واإلدارة لنظم المؤسسة 

 

  متطلبات المعايير

 

 - (ADLI)منهج التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل أداء الهيئة اإلدارية باستخدام  هذا المعيار قيمي ۲٫۱المعيار 

عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في تحديد أداء  -الموضح أعاله 

الهيئة اإلدارية في السلطات والنظم اإلدارية. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، 

 الوحدات اإلدارية.أو  البرامج أو الكلية أو المؤسسة والخدمات االجتماعية في والتعلم، والبحث، 
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منهج التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل القيادة والهيئة اإلدارية وقراراتها باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي ۲٫۲المعيار 

(ADLI) -  كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في عند مراجعة وتقييم  -الموضح أعاله

تحديد أداء القيادة والهيئة اإلدارية وقراراتها. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، 

 الوحدات اإلدارية.أو   البرامجأو الكلية أو المؤسسة والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 

منهج التطوير، والتطبيق، التخطيط والتنمية ونظام وعمليات المراجعة باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي ۲٫۳المعيار  

عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار  -الموضح أعاله  - (ADLI)والتعلم، والتكامل 

ومتطلبات البنود في تحديد أداء التخطيط والتنمية ونظام وعمليات المراجعة. ويتم ذلك في إطار إدارة 

 البرامج أو الكلية أو المؤسسة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 

 رية.الوحدات اإلداأو 

 - (ADLI)منهج التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل االستفادة من المهمة باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي  ٤٫۲المعيار 

عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في تحديد أداء  -الموضح أعاله 

االستفادة من المهمة من خالل إطار خطط العمل اإلستراتيجية. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان 

الوحدات أو  البرامج أو الكلية أو المؤسسة الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 

 اإلدارية.

منهج التطوير، والتطبيق، والتعلم، العالقات بين أقسام الذكور واإلناث باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي ۲٫٥المعيار 

عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات  -الموضح أعاله  - (ADLI)والتكامل 

البنود في تحديد أداء العالقات بين أقسام الذكور واإلناث التي يجب أن تكون متوافقة من حيث نفس 

المستوى من حيث جودة األداء واإلنجاز. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، 

 الوحدات اإلدارية.أو  البرامج أو الكلية أو المؤسسة خدمات االجتماعية في والبحث، وال

منهج التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل السياسات والنظم التنظيمية باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي ۲٫٦المعيار 

(ADLI) -  عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في  -الموضح أعاله

تحديد أداء السياسات والنظم التنظيمية. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، 

 الوحدات اإلدارية.أو  البرامج أو الكلية أو المؤسسة والبحث، والخدمات االجتماعية في 

منهج المناخ التنظيمي والنظم المستخدمة إلنشاء وتحسين المناخ التنظيمي باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي ۲٫۷المعيار 

عند مراجعة وتقييم كل بند من  -الموضح أعاله  - (ADLI)التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل 

البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في تحديد أداء المناخ التنظيمي والنظم المستخدمة إلنشاء 

وتحسين المناخ التنظيمي. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، 

 الوحدات اإلدارية.أو  برامج الأو الكلية أو المؤسسة والخدمات االجتماعية في 

منهج التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل المراكز المرتبطة بالمؤسسة باستخدام هذا المعيار أداء  قيمي ۲٫۸المعيار 

(ADLI) -  عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود في  -الموضح أعاله
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تحديد أداء المراكز المرتبطة بالمؤسسة. ويتم ذلك في إطار إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، 

 الوحدات اإلدارية.أو  البرامج أو الكلية أو المؤسسة والبحث، والخدمات االجتماعية في 

  ۲لمعيار الرئيسي، والمعايير الفرعية والبنود للمعيار متطلبات ا

 : السلطات واإلدارة۲المعيار  ۲

 السلطة العليا (مجلس الجامعة) ۲٫۱

طلبتها  والمجتمع الذي   تهدف السلطة العليا أوالً وأخيراً إلى تطوير المؤسسة التعليمية من أجل صالح ۲٫۱٫۱

 .تقوم المؤسسة بخدمته

۲٫۱٫۲ 
توافر  بما يكفل السلطة العليا من أعضاء يمثلون وجهات نظر متعددة، وخبرات متنوعةتتشكل 

 ن التخاذ السياسـات التعليميـة الصائبة للمؤسسة.المعرفة والخبرة الضروريت

۲٫۱٫۳ 9Tالمجتمع الذي  يتميز أعضاء السلطة العليا بمعرفتهم الوثيقة بنشاطات المؤسسة التعليمية وباحتياجات

 .المؤسسة التعليمية بخدمتهتقوم 

۲٫۱٫٤ 9Tاألعضاء بكل  عند تعيين أعضاء جدد في السلطة العليا، تعمل المؤسسة التعليمية على تزويد هؤالء

المعلومات التي يحتاجونها من أجل التعرف على المؤسسة التعليمية ككل، وعلى دور السلطة العليا 

 .ذاتها، وأسلوب العمل فيها

۲٫۱٫٥ 9Tالعليا بمراجعة رسالة المؤسسة التعليمية، وتطلعاتها، وأهدافها، وذلك بشكل دوري تقـوم السلطة. 

۲٫۱٫٦ 9T ،وتطلعاتها  تعـمل السلطة العليا على أن يعكـس نشاط المؤسسة التعليمية رسالة المؤسسة التعليمية

 .وأهدافها، في  خططها التفصيلية ونشاطاتها األساسية
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۲٫۱٫۷ 9T بشكل دوري  بمراجعة رسالة المؤسسة التعليمية، تطلعاتها، وأهدافها، وذلكتقـوم السلطة العليا. 

۲٫۱٫۸ 9T المالية،  السياسات :ة، مثلتتبع لها للنظر في األمور الرئيستقوم السلطة العليا بإنشاء لجان فرعية

اللجان وسيـاسات الـتوظيف، والـرواتب، والتخطيط اإلستراتيجي، والمنشآت والمرافق، وتتألف هذه 

وأعضاء اإلدارة العليا، فضال عن  من بعض أعضاء السلطة العليا، وكبار أعضاء هيئة التدريس،

 .أعضاء  من خارج المؤسسة التعليمية حسبما يقتضيه الحال

۲٫۱٫۹ 9Tوليات كل من السلطة العليا، واإلدارة العليا، التي تقوم بصنع السياسات العامة ؤتتسم أدوار ومس

ولة ؤلهياكل المساوالجهات أو   ،إلدارة العليا التي تدير المؤسسةوا ،ومحاسبة القائمين عليهاللمؤسسة، 

ا بوضوح، والتمييز بينها في عن صنع القرارات األكاديمية لتطوير البرامج، تتسم بأنه قد تم تحديدهـ

 .وليات، فضالً عن االلتزام بهذا التمييز في التطبيقؤالمس

۲٫۱٫۱۰ 9T وليـات كل من أصحاب المؤسسة التعليمية (أو ؤت التعليم األهلية، يتم تحديد مسمؤسسافي حالة

 .مجلس إدارة  الشركة)، والسلطة العليا، وذلك بشكل واضح

۲٫۱٫۱۱ 9Tالتعليمية  في حـالة أولئك األعضاء الذين ينتمون إلى هيئة التدريس، أو يعملون في إدارة المؤسسة

األعضاء بالعمل لما  يقوم هؤالءفإضافة إلى عملهم كأعضاء في السلطة العليا (مجلس الجامعة مثال)، 

 .فيه مصلحة المؤسسة التعليمية ككل، ال لما فيه مصلحة الوحدات التي ينتمون لها

۲٫۱٫۱۲ 9Tعلى تطوير  -باستمرار   -تقوم السلطة العليا بمراجعة عملها، وفعاليته، وذلك بشكل دوري، كما تعمل

 طريقتها في القيام بعملها. 

 مجلس اإلدارة ۲٫۲

في الكلية والمؤسسة، ومديري البرامج بوضوح في  المدراء أو العمداءوليات ؤينبغي تحديد مس ۲٫۲٫۱

 . وصف العمل



۱۰٥ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

توقع القضايا وم أعضاء اإلدارة العليا، بمن فيهم مدير أو عميد المؤسسة التعليمية  باستباق أو ـيق ۲٫۲٫۲

 والفرص ويتخذ حيالها المبادرات المناسبة.

الالزمة في المنطقة  المؤسسة أو الكلية أو مديري البرامج ضمان اإلجراءات لمدير أو عميدينبغي  ۲٫۲٫۳

 تهم بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.اوليؤالخاضعة لمس

الجودة واعتماد ينبغي أن توفر مستويات اإلشراف والموافقة على الشؤون األكاديمية مراقبة  ۲٫۲٫٤

ولين واللجنة األكاديمية العليا بينما يسمح بالمرونة المناسبة في ؤة من قبل كبار المسسالتغييرات الرئي

ائمة المرجع، تغيير النصوص وق ،تعديل الخطط الدراسية والبرنامج ومستوياته (على سبيل المثال

ستراتيجيات التدريس، وتفاصيل المهام التقييمية وتحديث محتوى البرنامج الدراسي) (انظر أيضا إو

 )٤٫۱٫۳القسم 

 يقوم أعضاء اإلدارة العليا بتشجيع العمل الجماعي والتعاون بين العاملين في المؤسسة التعليمية. ۲٫۲٫٥

المؤسسة والكلية أو مديري البرامج وعلى جميع مستويات العمل المدير أو العميد في ينبغي أن يقوم  ۲٫۲٫٦

؛ على جميع المستويات في المؤسسة  في المؤسسة بالتعاون مع الزمالء في أقسام أخرى من المؤسسة

 لضمان فعالية األداء العام للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج. 

الكلية أو مديري البرامج وعلى جميع مستويات العمل المؤسسة  والمدير أو العميد في ينبغي أن يقوم  ۲٫۲٫۷

ما إذا وليتهم بغض النظر عؤألنشطة داخل المنطقة الخاضعة لمسولية عن جودة وفعالية اؤول المسبقب

ولين ؤخصي بهم أو بواسطة غيرهم من المسكانت تنفذ فيها تلك األعمال أو األنشطة التي لها ارتباط ش

 عنهم.

يبين  ولين، كماؤات إلى المسيبين طرق إيصال المعلومية من خالل إطار واضح ـولؤمسض الـتفوييتم  ۲٫۲٫۸

 الذي تستخدمه المؤسسة في مثل هذه الحاالت. نظام المساءلة

وتفويض  ،يتم تحديد الصالحيات رسميا بموجب وثائق رسمية موقعة من قبل الشخص المفوض ۲٫۲٫۹

ولية المفوضة واإلبالغ عن القرارات ؤالمسسلطة، والتي تصف بوضوح حدود شخص معين بال

 المتخذة.
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والتي وافق عليها مجلس اإلدارة. وينبغي  ،ينبغي وضع لوائح تفويض الصالحيات للمؤسسة أو الكلية ۲٫۲٫۱۰

إن تفويض ة التي ال يمكن تفويضها، والتي تحدد ذه اللوائح إلى الصالحيات الرئيسأن تشير ه

ولية عن ؤلشخص الذي فوض الصالحيات من المسمؤسسة ال يعفي اإلى شخص آخر أو الصالحيات 

 عواقب اتخاذ القرارات. 

رات الجيدة التي يتقدم بها يقدم أعضاء اإلدارة العليا القيادة الجيدة، ويشجعون ويدعمون المباد ۲٫۲٫۱۱

 هم وذلك في إطار من اإلجراءات اإلدارية الواضحة.ومرؤوس

تسهم  في نموهم   ا بتقديم التغذية الراجعة بصورة منتظمة، كما تقدم الدعم بطريقةـوم اإلدارة العليـتق ۲٫۲٫۱۲

 الشخصي والمهني. 

السلطة العليا توثيقاً  ل ما يعرض علىـيعمل المدير أو العميد في المؤسسة التعليمية على توثيق ك ۲٫۲٫۱۳

القضايا التي سيتم  اتخاذ قرارات بشأنها، والعواقب  -بوضوح  -ن يعرض بصيغة تحدد أكامالً، و

 المترتبة على البدائل األخرى. 

  

 عمليات التخطيط ۲٫۳

أو ينبغي وضع خطة إستراتيجية شاملة وتوفير إطار عمل للتخطيط لجميع الفروع داخل المؤسسة،  ۲٫۳٫۱

 كلية أو البرامج ككل.ال

ستراتيجي، أي أنه يأخذ في الحسبان أولويات التطوير، فضالً عن إط ـيتميز التخطيط بأنه تخطي ۲٫۳٫۲

وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج سواء على المدى  ؛ام بهالتسلسل المناسب لكل عمل يتم القي

 القريب أم البعيد.

ن تؤثر أكل الجوانب التي يمكن لها   - بشكل كامل وواقعي -تضع الخطط البيئة الخارجية في االعتبار ۲٫۳٫۳

 على تطوير المؤسسة التعليمية.   

ولين في  فهم هذه ؤيمية بإتاحة الفرصة لكافة المسوضع الخطط الكبرى للمؤسسة التعلتتميز عمليات  ۲٫۳٫٤

 الخطط  والمشاركة في وضعها.
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اإلدارة على أن  يكون كل من برى، تحرص ـعند اإلعـالن عن القرارات المتعلقة  بالمشاريع الك ۲٫۳٫٥

يعنيهم األمر على علم بهذه القرارات، كما تحرص على بيان  أثر هذه القرارات وما تتطلبه على 

 مختلف الجهات في المؤسسة التعليمية.

 تقوم اإلدارة العليا بمتابعة تنفيذ خطط التطوير سواء على المدى القريب أو المتوسط.  ۲٫۳٫٦

تطورات  طط، وتعديلها، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عليها، استجابة لمتطلبات ـالخعة ـتتم مراج ۲٫۳٫۷

 العمل، والمعلومات المبنية على عمليات التقويم، والظروف المتغيرة.

توفر تغذية راجعة منتظمة لكل األعمال  ،يوجد لدى المؤسسة التعليمية نظم إدارة معلومات فاعلة ۲٫۳٫۸

 دى ما تحقق من المبادرات والخطط  اإلستراتيجية للمؤسسة. ـباإلضافة  إلى م ،الروتينية الجارية

قد تتعـرض المخاطر التي في حسبانها عند وضع أي سياسات تتعلق بالتخطيط، تضع اإلدارة العليا  ۲٫۳٫۹

آثارها المخاطر، والتقليل من هـذه   اآلليات الضرورية لتقديـر كما تعمل على توفيرلها هذه الخطط، 

 في حالة حدوثها.

 عن يتم توحيد عمليات التخطيط اإلستراتيجي ضمن عمليات الميزانية السنوية الطويلة األجل، فضالً  ۲٫۳٫۱۰

 وجود بدائل تنظيمية إلجراء التكيف مع أية مستجدات تطرأ في أثناء تنفيذ الخطة.    

  

 العالقة بين أقسام الطالب والطالبات ۲٫٤

تمثيل أقسام الطالب وأقسام الطالبات بصورة مناسبة (متكافئة) في عضوية اللجان والمجالس من يتم  ۲٫٤٫۱

 خالل إجراءات تتوافق مع اللوائح األنظمة الصادرة من المجلس األعلى للتعليم.

ولين ؤة وبين أعضاء هيئة التدريس والمسيوجد تواصل فاعل بين أعضاء اللجان والمجالس المختلف ۲٫٤٫۲

 الذين يقومون بأعمال متشابهة في أقسام الطالب والطالبات.
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يتم التخطيط للبرامج والمرافق والخدمات، كما يتم تقديم الموارد الالزمة التي تضمن تحقيق المعايير  ۲٫٤٫۳

المتشابهة في أقسام الطالب والطالبات مع األخذ بعين االعتبار التنوع القائم بين الجانبين بسبب 

 االحتياجات المختلفة.

يجب أن تشير مؤشرات الجودة والمعلومات والتقارير والتقييمات وعمليات التخطيط والتنفيذ على  ۲٫٤٫٤

وكذلك  ،وأوجه التشابه واالختالف ،مستوى المؤسسة، والكلية، والبرنامج الى النتائج في كال القسمين

 األداء العام.

 النزاهة المؤسسية  ۲٫٥

ويتفق مع متطلبات  ،اومهنيً  نظام للممارسات اليومية يختص بتحديد التصرفات المطلوبة أخالقياً  يوجد ۲٫٥٫۱

ولية ويتم االلتزام به في جميع وحدات المؤسسة التعليمية، وخاصة حينما يتعلق األمر بإجراء ؤالمس

في  اللجان، وفي تنفيذ البحوث وكتابة التقارير عنها، وتقويم األداء، وتقويم الطلبة، واتخاذ القرارات 

 النشاطات اإلدارية والخدمية.

وكلما دعت الحاجة  ،تقوم المؤسسة التعليمية بمراجعة وتعديل سياساتها وأنظمتها بصورة دورية ۲٫٥٫۲

 لضمان استمرارية االلتزام بأعلى المعايير في السلوك األخالقي. ؛كلذل

المؤسسة التعليمية بتمثيلها بصورة صادقة ودقيقة مع يقوم اإلداريون وغيرهم ممن يتحدثون باسم  ۲٫٥٫۳

 الجهات الداخلية والخارجية.

عند ظهور  مصلحة  -بانتظام  -يوجد لدى المؤسسة التعليمية أنظمة وإجراءات معروفة يتم التقيد بها  ۲٫٥٫٤

ولين على مختلف ؤمصالح ألعضاء هيئة التدريس والمسمالية أو في حاالت وجود تضارب ال

 المستويات في المؤسسة.   

  

 اللوائح (السياسات) واألنظمة الداخلية ۲٫٦

لية واألدلة اإلجرائية التي تبين بوضوح األنظمة الداخلية واإلجراءات ـتم وضع األنظمة الداخ ۲٫٦٫۱

 المناسبة للتعامل مع قضايا العمل األساسية داخل المؤسسة التعليمية.
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والمناصب األكاديمية واإلدارية في  ،وليات اللجان الكبرىؤتحديد واضح لصالحيات ومسيتم  ۲٫٦٫۲

 المؤسسة التعليمية.

ولين ؤهيئة التدريس والمستعمل المؤسسة التعليمية على أن تكون اللوائح واألنظمة في متناول أعضا  ۲٫٦٫۳

 ويتم االلتزام بها. ،نظمة مفهومةوالطلبة، كما تتبنى إستراتيجية فعالة لضمان أن هذه اللوائح واأل

م، وتعمل على الخاصة بهوليات الطلبة وقواعد السلوك ؤوح مسـق المؤسسة التعليمية بوضـتبين وثائ ۲٫٦٫٤

 ا عند بدء دراستهم بالمؤسسة التعليمية.لديهم تمامً  أن يكون ذلك معلوم

ة الدورية لجميع لوائحها الداخلية وأنظمتها  وتعديلها ـر لدى المؤسسة التعليمية برنامج للمراجعـيتوف ۲٫٦٫٥

 إذا لزم األمر.   

  

 المناخ التنظيمي ۲٫۷

تطوير والحفاظ على المناخ اإليجابي التنظيمي في الكلية، أو تتبنى اإلدارة على محمل من الحد ب ۲٫۷٫۱

 المؤسسة، أو البرنامج واستخدام اإلستراتيجيات المناسبة لتحقيق ذلك النتيجة. 

۲٫۷٫۲ 9Tالتعليمية عند اتخاذ   تحرص اإلدارة على الحصول على آراء هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة

وما  انتهت  ،إبالغهم بالطريقة التي تمت بها دراسة  هذه اآلراءالقرارات الكبرى، كما تحرص على 

 إليه اإلدارة بشأنها.

من قبل مة للمؤسسة وللمجتمع همتحرص المؤسسة التعليمية على أن تلقى اإلنجازات والمشاركات ال ۲٫۷٫۳

 التقدير والعرفان المناسبين.  -ولين والطلبةؤأعضاء هيئة التدريس والمس

التعليمية بشؤون  ين بالمؤسسةل دوري على إشعار هيئة التدريس والعاملـاإلدارة بشكمل ـتع ۲٫۷٫٤

ما عن طريـق نشرات داخلية، إدث في المؤسسة التعليمية، ـورات التي تحـطط، والتطـالمواضيع، والخ

 أو عن طريق  التواصل االلكتروني.

استطالعات دورية وليـة إجراء ؤركزيـة، بمساإلداريين، أو وحدة مليا أحد كبار ـتكلف اإلدارة الع ۲٫۷٫٥

بالمستقبل،  تهمدى رضاء الفرد عن العمل الذي يقوم به، وثق :لمواضيع تتعلق بالمناخ التنظيمي، مثل
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 بالمشاركة في التخطيط  التطوير.  هوشعور

  

 المراكز والوحدات المرتبطين بالمؤسسة ۲٫۸

 إنشاء المؤسسة التعليمية ورسالتها.التوافق بين وظائف الوحدة ووثيقة  ۲٫۸٫۱

 .9Tـًااً واضحـف السياسات المتعلقة بالمراكز والوحدات المرتبطة بالمؤسسة التعليمية توصيفـتوصي ۲٫۸٫۲

توفر  ،والكلية، أو البرنامج نظم إدارة معلومات فاعلةأيوجد لدى السلطات اإلدارية في المؤسسة،  ۲٫۸٫۳

 تغذية راجعة منتظمة لكل ما يجري في المراكز والوحدات المرتبطة بالمؤسسة. 

توفير تقارير مالية أشرف على مراجعتها محاسبون قانونيون، ودراسة هذه التقارير دراسة تفصيلية  ۲٫۸٫٤

 من قبل اللجنة المختصة في المجلس األعلى.

التخطيط لنشاطات المراكز والوحدات المرتبطة بالمؤسسة ينبغي وضع الترتيبات اإلدارية وآليات  ۲٫۸٫٥

وتوفير التقييم الكافي للمخاطر بما في ذلك حماية الكلية، أو المؤسسة، أو البرنامج من المشاكل المالية 

 والقانونية.

أن تضمن  ينبغي أن تشمل عقود الخدمات تلبية متطلبات جميع معايير الجودة ذات الصلة (يجب ۲٫۸٫٦

ولية عن االلتزام بالمعايير) في أي ترتيب تقوم بموجبه المؤسسة أو الكلية ؤسة أو الكلية المسالمؤس

لتحقون بالمؤسسة (على سبيل يلطالب الذين سلسة أخرى لتوفير خدمات للطالب أو بالتعاقد مع مؤس

 المثال الطالب في برنامج السنة التحضيرية).

 

 ةمؤشرات األداء الرئيس   

 ة المحددة للكليةاألداء الرئيسمؤشرات  ۲٫۹

على  حسابية و المستوى الذي تحقق بناءً تقييم فعالية السلطات و اإلدارة (معدل المتوسطات ال ۲٫۹٫۱

 المسح)

 . المستوى الذي تحقق بناء على المسح)الحسابية و تقييم المناخ التنظيمي (معدل المتوسطات  ۲٫۹٫۲
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(معدل المتوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق استنادا للسلطة اإلدارية تقييم األداء العام  ۲٫۹٫۳

  .)إلى المسح)

  

 .ة المحددة للكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰

أو وثائق على اإلنجاز  في مؤشرات  وقدم دليالً  ،ة اإلضافية المستخدمة في الكلية أو البرامج(صف مؤشرات األداء الرئيس

 .األداء الرئيسي)

 .ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰٫۱

 .ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰٫۲

 .بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)ة المحددة الخاصة (مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰٫۳

 .ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج)(مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰٫٤

 

  ۲تقييم عام للمعيار 

 

م ، ثحال تدقيق وتقييم المعايير المستندة الى العمليات والمعايير المستندة الى النتائج على النحو المذكور أعاله 

إلى توفير ملخص األداء العام وتجميعه في تحتاج الوحدات اإلدارية ، أو البرامج ، أو الكلية، أو  المؤسسة فإن، المراجعة

 هذا المعيار في تقرير التقييم الذاتي.

 

 السلطة العليا. ۲٫۱

 اإلدارة العلـيا.  ۲٫۲

 عمليات التخطيط.  ۲٫۳

 العالقة بين أقسام الطالب والطالبات. ۲٫٤

 نزاهة المؤسسة التعليمية.  ۲٫٥

 السياسات واألنظمة الداخلية.  ۲٫٦

  .المناخ التنظيمي ۲٫۷

 الوحدات والشركات المرتبطة بالمؤسسة التعليمية.   ۲٫۸
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 .ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۲٫۹

 ة المحددة للكلية أو البرنامج.مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰

 

 

J.  إدارة ضمان الجودة وتحسينها۳المعيار :. 

 

 العمليات الجزء األول: مقاييس األداء المستندة إلى 

 

  ۳وصف المعيار 

، لى أهمية اإلدارة من خالل القياسويشدد ع ،هذا المعيار الضوء على أهمية إدارة ضمان الجودة وتحسينهايسلط   

والبرامج، أو أوالكلية، أة، يدار من خالل نظام أو آلية تم إعدادها من قبل المؤسس إلى -بشكل أساسي -ما يحتاج  السيما كل

أن استخدام معايير  :الوحدات اإلدارية إلدارة الجودة من خالل مقاييس الجودة. وثمة اعتقاد خاطئ على نطاق واسع هو

ثل المكون الخارجي إلصدار شهادة يجب أن نالحظ أن معايير اعتماد وكالة االعتماد تمويعتبر كافيا.  -فقط  -االعتماد 

ضمان ا من معادلة ضمان الجودة الخارجية التي تنص على أن على أساس هذه المعايير. وهذا يمثل جزءً  )صالح للغرض(

يعالج ضمان الجودة الداخلية ماذا وكيف تتعامل المؤسسة، و. (IQA)= ضمان الجودة الداخلية  9T(EQA)الجودة الخارجية 

. على هذا ؟ا إلى معايير اعتماد وضمان الجودة الخارجيةنادً قضايا الجودة استمع والكلية، والبرامج، أو الوحدات اإلدارية 

النحو، فإن المبدأ األساسي هو أن ننظر في مبادئ اإلدارة الشاملة التي تدعم إعداد النظام، اللجان، اآلليات والعمليات، 

التركيز على   -أيضا -جب يو ،ورت واستفدنا منها لتنفيذ الجودةاإلجراءات، والموارد البشرية والموارد المتقدمة التي ط

الفرعية ومؤشرات ة ولمعايير الرئيسوفقاً لرية، البرامج أو الوحدات اإلداأو الكلية، المؤسسة،  :كيفية تنظيم الجودة داخل

) الحد األدنى من ۲۰۱۰، ديسمبر ة الثانية ودة في جامعة الملك سعود (الطبعيمثل كتيب نظام إدارة الجو. األداء الرئيسية

ومعايير ضمان الجودة الداخلية، وتمثل معايير ومقاييس الهيئة الوطنية للتقييم واالعتماد األكاديمي الحد األدنى من  مقاييس

المعايير والمعايير في معادلة ضمان الجودة الخارجية التي يجب استخدامها كنقطة مرجعية للحد األدنى عند إعداد ضمان 

البرامج أو ، للمؤسسةلضروري أن يكون األساس هو أن يتم تحديد وتعريف ما يلي الجودة الداخلية من قبل المؤسسة. ومن ا

 .ريةأو الوحدات اإلدا

  االلتزام بالجودة  •

9T9 -الجودة  يتم التعامل معTمن خالل المعادلة بأن االلتزام من قبل الجميع بمستوى أعلى من الجودة  -بشكل كبير

أسرع وأفضل لتحقيق جودة أعلى. درجة يعني  ،المؤسسة وبرامجها والكلية والوحدات اإلدارية :على جميع المستويات في

الى  وصوالً  ؛يجب التشارك في الجودةو ،امجها والكلية والوحدات اإلداريةتتضمن الجودة دور كل فرد في المؤسسة وبرو
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على هذا النحو، فإنه ينبغي االهتمام و. الجودةبيق ن يفهم الجميع ذلك قبل البدء بااللتزام بتطأجميع المستويات، وال بد 

 باآللية المستخدمة لضمان التواصل والفهم وااللتزام. 

 

 نطاق عمليات ضمان الجودة •

9Tريةالبرامج أو الوحدات اإلداأو المؤسسة،  :الجودة نظام متكامل، فإنها تشمل جميع األعضاء في نظراً ألن  ،

 ، والمخرجات ، والعمليات ، والمدخالت :ن نظامأجميع النظم الفرعية. ويعني هذا  وماذا وكيف يتم نقلها الى

ويجب أن يتم تصميمه وتطويره ليشمل جميع جوانب نظام الجودة. وبما أن  ،هو الذي يسود(9TIPOO9T) النتائج 

وى البشرية تنفيذ وتحديد اإلجراءات والق9Tيجب فإنه النظام يتبع منهجية محددة، وعمليات مفصلة، وسياسات، 

الكلية والبرامج والمنصوص عليها بشكل متسق ومترابط عبر مجلس اإلدارة في جميع أنحاء المؤسسة ككل، 

 المراجعة والتقييم وضمان الجودة على نحو شامل. يغطي النظام و الوحدات اإلدارية. ويجب أن 

والسياسات والموارد، تركز مراجعة الجودة على ضمان وجود العمليات واإلجراءات، واألشخاص و 

لى إيشكل آلية تستند و ،لى األدلةإتنفيذها كنظام شامل موثق مستند  مع المعايير والمقاييس المذكورة والتي يتم

لى األدلة لدعم عمليات التقييم والتقويم إوتستند  ،اآلية موثقة جيدً تقييم الجودة سوف يستخدم واألدلة القائمة. 

مقاييس والمعايير، وتحديد مستوى األداء من خالل تحديد مدى االلتزام أو لتكون متوافقة ومتسقة مع ال

لتحقيق التحسن المستمر. هذا التقييم الذي  ؛نحتاج إلى التعامل معها الخروج عن المقاييس والمعايير، والتي

 ودة.يحتوي التطوير والتحسن المطلوب يعني أن العمليات تتم بشكل صحيح مما يؤدي الى وجودة ضمان الج

 

 إدارة عمليات ضمان الجودة •

جوانب إدارة ضمان الجودة من حيث التخطيط، التنظيم، 9Tأوسع من  اً نطاقإدارة عمليات ضمان الجودة تغطي 

تنفيذ ما يتعين تضم مجموعة فرعية لتحديد كيفية وسيلة 9T اإلدارةوتعتبر. (9TPOC39T)التواصل، التنسيق، والتحكم 

. على هذا النحو، فإن ؟وكيفية القيام به ؟،الموارد المطلوبة بدال من التخطيط لما يجب القيام به القيام به، وما

خطط، ونفذ، وراجع، وتصرف المبدأ األساسي هو أن ننظر إلى مبادئ اإلدارة الشاملة التي تدعم دورة 

(PDCA) من الجودة المتعلقة ب بدال من مجرد وظائف إدارية عادية. وهذا يسلط الضوء على إدارة الموارد

 حيث التنظيم والتنفيذ لممارسات الجودة من خالل تنظيم ونشر وتنفيذ الجودة.

 استخدام المؤشرات والمقاييس  •

ة لتكون بمثابة مقاييس األداء. بما أن تحديد ونشر مؤشرات األداء الرئيساستخدام المؤشرات والمقاييس يشمل 

تمثل هذه وناك طرق ووسائل تمثل الحد األدنى المباشر لقياس الجودة. الجودة عملية تخضع لآلراء والذاتية، ه

 ،في العادةوالتدابير البدائل أو ما يعادلها من اإلجراءات التي يجب أن تطور وتقاس لتحديد مستويات األداء. 

عايير مهنية يجب قياس وتحديد مستوى األداء، واتجاهاته ومقارناته مع البيانات السابقة لألداء، أو مع أفضل م

 أو المؤسسات المنافسة. 
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 من التقييماتالتحقق المستقل  •

بدراسة التقييم الذاتي الخاص  -بكل أمانة  -تقوم ريةالبرامج أو الوحدات اإلداأو المؤسسة، على الرغم من أن 

تقوم هيئة مستقلة  وعادةً ماا. ا مهمً بها، إال إن التقييم المستقل والموضوعي من قبل طرف ثالث يعد أمرً 

للتحقق بصورة مستقلة من االعتماد والمراجعة الخارجية، وتعين المؤسسة فريق التقييم.  ؛بالمراجعة الخارجية

ولكن للبحث عن فرص للتحسين من منظور  ،في البحث عن أخطاءالتقييم وال تأتي أهمية التحقق المستقل من 

تهدف وويميل إلى تجاهلها أو التقليل من شأنها.  ،فهإن الشخص ال يرى نقاط ضع :خارجي. ويمكن القول

في فهم وضعها بشكل أفضل من  )التي يتم تقييمها(عملية المراجعة والتحقق الخارجي الى مساعدة المؤسسة 

 خالل رؤية األمور وتفسير األشياء من آراء الخبراء ووجهات نظر مختلفة.

 

  التعامل مع المعيار •

واآلليات  ،المخرجات للنظام ، والعمليات ، والمدخالت :العمليات بشكل شاملتغطي القيم المستندة الى 

ارد الالزمة لتحديد وتطوير ، وكيف يتم استخدام المو؟والتقنيات التي يتم التخطيط لها من حيث ما هو النهج ،واألدوات

 ؟ريةاإلداالبرامج أو الوحدات أو ، واألهداف الخاصة للمؤسسة، األهداف العامة و، رؤيةال

 

 متطلبات المعايير 

 

- (ADLI)التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل األداء للمهمة باستخدام نهج  مالءمةهذا المعيار  قيمي ۳٫۱المعيار  •

يتم وعند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود.  -أعاله الموضح 

من خالل إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، تحديد اإلنجاز للسلطات اإلدارية 

  .البرامج أو الوحدات اإلداريةأو المؤسسة،  والخدمات االجتماعية في

 

التطوير، والتطبيق، االلتزام بالتطوير وعملية المراجعة للمهمة باستخدام نهج هذا المعيار أداء  قيمي  ۳٫۲المعيار  •

عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا  - أعالهالموضح  - (ADLI)والتعلم، والتكامل 

عملية نظام ضمان الجودة للتعليم،  تحديد مستوى نطاق الجودة فيالمعيار ومتطلبات البنود. ويتم 

 . البرامج أو الوحدات اإلداريةأو المؤسسة، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 

 

أداء العمليات اإلدارية في مجال ضمان جودة التخطيط والتطوير وعملية المراجعة هذا المعيار أداء  قيمي  ۳٫۳المعيار  •

عند  - أعالهالموضح  - (ADLI)التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل والنظام باستخدام نهج 

ى نطاق ويتم تحديد مستومراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود. 



۱۱٥ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

الجودة في ما يتعلق في مجال ضمان جودة التخطيط والتطوير وعملية المراجعة والنظام في 

أو المؤسسة، عملية نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في 

 .البرامج أو الوحدات اإلدارية

التطوير، والتطبيق، والتعلم، إنجاز االستخدام الذي تم لمؤشرات األداء باستخدام نهج هذا المعيار  قيمي  ۳٫٤المعيار  •

عند مراجعة وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار  -أعاله الموصح  - (ADLI)والتكامل 

ويتم تحديد االستخدام الذي تم لمؤشرات األداء في ما يتعلق بمجال ضمان ومتطلبات البنود. 

البرامج أو الوحدات أو المؤسسة، تعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في الجودة لل

 اإلدارية

المراجعة الخارجية المستقلة من قبل فريق خارجي أو مقيمين خارجيين هذا المعيار أداء  قيمي  ۳٫٥المعيار   •

عند مراجعة  -ه أعالالموضح  - (ADLI)التطوير، والتطبيق، والتعلم، والتكامل باستخدام نهج 

ويتم تحديد أداء المراجعة الخارجية وتقييم كل بند من البنود في هذا المعيار ومتطلبات البنود. 

المستقلة من قبل فريق خارجي أو مقيمين خارجيين التي يجب أن تتوافق مع نفس مستوى أداء 

االجتماعية في  الجودة، ضمن إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات

 .البرامج أو الوحدات اإلداريةأو المؤسسة، 

  ۳متطلبات المعيار الرئيسي والمعايير الفرعية والبنود للمعيار 

 

 : إدارة ضمان الجودة وتحسينها۳المعيار 

 

 االلتزام بتحسين الجودة ۳٫۱

 التعليمية في عمليات ضمان الجودة.يساند مدير المؤسسة التعليمية بقوة مشاركة العاملين بالمؤسسة  ۳٫۱٫۱

كي تقدم المساعدة حيثما  ؛تياجات إدارة عمليات ضمان الجودةتعمل اإلدارة العليا على توفير كافة اح ۳٫۱٫۲

 يحتاج األمر إلى مساعدة.

يشارك كل أعضاء هيئة التدريس واإلدارة في عمليات التقويم الذاتي، كما يتعاونون مع عمليات تحسين  ۳٫۱٫۳

 الجودة وإعداد التقارير عنها كل في مجال عمله.
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تشجع اإلدارة العليا االبتكـار والمبادرة في إطار من اإلرشادات الواضحة، وعمليات المساءلة  ۳٫۱٫٤

 (المحاسبية)، وذلك على كل مستويات المؤسسة التعليمية.

المؤسسة التعليمية، وهو ما يقابله اآلخرون يتم االعتراف باألخطاء ونقاط الضعف من قبل  العاملين في  ۳٫۱٫٥

 بروح متفهمة، ويعملون على تقديم العون من أجل التغلب على نقاط الضعف هذه.

 يقابل تحسين الجودة في المؤسسة التعليمية بالتقدير المناسب. ۳٫۱٫٦

 أساسياً من العمليات اإلدارية. اخـطيط عـمليات تحسين الجودة جزءً يشكل التقويم وت ۳٫۱٫۷

  

 .نطاق عمليات ضمان الجودة ۳٫۲

تشـارك الوحـدات األكاديمية واإلدارية داخل المؤسسة التعليمية (بما في ذلك السلطة العليا  واإلدارة  ۳٫۲٫۱

 العليا) في عمليات تحسين األداء وضمان الجودة. 

يتم القيام بعمليات تقويم للجودة بصورة دورية، كما يتم إعداد تقارير خاصة بعمليات التقويم تقدم صورة  ۳٫۲٫۲

شاملة عن أداء المؤسسة التعليمية بصفة عامة، والوحدات التنظيمية  ووظائفها بصورة خاصة 

يقدمه في كل من  والبرنامج ككل، وكذلك التركيز على كافة مكونات البرنامج بما في ذلك التخطيط وما

أقسام الذكور واإلناث، حيث يشمل ذلك الخدمات والمصادر التي يتم تقديمها من قبل جهات أخرى داخل 

 المؤسسة. 

 يعتمد التقويم على المدخالت، والعمليات، والنواتج، مع التركيز على جودة المخرجات.                     ۳٫۲٫۳

تحسين الجودة األعمال والنشاطات الروتينية إلى جانب األولويات  تشمل عمليات التقويم من أجل ۳٫۲٫٤

 اإلستراتيجية للتحسين.  



۱۱۷ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

المقبولـة، فضالً عن ضمان    ريتقييم ضمان الوصـول إلى المعـاييجب أن تضمن عمليات تقويم و ۳٫۲٫٥

  .استمرار التحسن في األداء

مستوى المؤسسة التعليمية، وترفع نتائجه لمدير أو يوجد برنامج  للبحث يتناول قضايا الجودة على  ۳٫۲٫٦

عميد المؤسسة التعليمية، وللسلطة العليا للتعرف على جودة نشاطات المؤسسة التعليمية وما تم إنجازه 

 من أهدافها.

ينبغي تنفيذ تقييمات مفصلة في المؤسسات ذات الفروع للطالب الذكور واإلناث فيما يتعلق بجميع  ۳٫۲٫۷

مالحظة حول فروق  ةويجب أن تركز تقارير الجودة على أي ،بطريقة متسقة في كال القسمين المعايير

 ا على ما يتم العثور عليها.وتقديم التوصيات المناسبة التخاذ إجراءات ردً  ،مة بينهماهم

  

 .إدارة عمليات ضمان الجودة ۳٫۳

ويتم منحه الوقت الالزم وتوجيه ودعم عمليات ولية إدارة الجودة، ؤيتولى أحـد كبار هيئة التدريس مس ۳٫۳٫۱

 الجودة في المؤسسة التعليمية.

نشاء مركز أو وحدات للجودة داخل اإلدارة المركزية  للمؤسسة والكلية والبرنامج وتوفير عدد إينبغي  ۳٫۳٫۲

 حتى يتمكن من العمل بفعالية.  ؛من الموظفين والموارد والدعم اإلداري للمركز كافٍ 

 توجد لجنة للجـودة تتـألف من أعضاء يمثلون كل الوحدات/ األقسام الرئيسة في المؤسسة التعليمية. ۳٫۳٫۳

يتولى رئاسة هذه اللجنة أحد أعضاء اإلدارة العليا بحيث يتولى العمل عن قرب مع مدير إدارة الجودة  ۳٫۳٫٤

على -عادة  -ون هذا الشخص (يجب أن يكلقيادة ودعم مبادرات الجودة على مستوى المؤسسة التعليمية 

ويعمل بشكل وثيق مع مدير عمادة الجودة  ،مستوى وكيل الجامعة في المؤسسة أو نائب العميد في الكلية

 لقيادة ودعم مبادرات الجودة في جميع أنحاء المؤسسة). ؛في المؤسسة

وكذلك مهام مركز/ إدارة وليات وصالحيات رئيس مركز/ إدارة الجودة ذاتها، ؤيتم بوضوح تحـديد مس ۳٫۳٫٥

الجودة، فضالً عـن تحديد مهام لجنـة الجودة، كما يجب تحديد العالقة بين هذه الجهات وغيرها من 

 جهات التخطيط واإلدارة في المؤسسة  التعليمية.
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جميع نشاطات ومهام وحدات الجودة ( في حالة كون نشاطات الجودة تدار عن طريق أكثر من وحدة  ۳٫۳٫٦

 ولين في اإلدارة العليا.ؤعليمية) تكون تحت إشراف أحد المسة في المؤسسة  التتنظيمي

ال يتجزأ من التخطيط الروتيني واستراتيجيات التطوير،  لجودة في المؤسسة التعليمية جزءٌ ضمان ا ۳٫۳٫۷

 وذلك في سلسلة محددة تبدأ بالتخطيط، ثم التنفيذ، ثم التقويم، ثم المراجعة الخارجية.

ترتبط التقييمات القائمة على األدلة مع معايير مناسبة ومؤشرات مستقلة محددة سلفا للتحقق من  ۳٫۳٫۸

 تفسيرها.

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية النماذج المعيارية واالستبيانات واألدوات الالزمة إلجراء استطالعات  ۳٫۳٫۹

لبرامج (مثال البرنامج، المكتبة، الخ) متنوعة حول مختلف مهام ونشاطات المؤسسة التعليمية والكلية وا

واالستجابات المستخدمة في تحليالت مستقلة عن النتائج بما في ذلك االتجاهات على مر الزمن. (وهذا 

ال يحول دون المزيد من األسئلة ذات الصلة لمختلف البرامج أو األدوات الخاصة، التي تتناول بصفة 

 دمها المكتبات المتخصصة أو الخدمات المقدمة للطالب).خاصة على سبيل المثال الخدمات التي تق

في كل فصل أو سنويا) بالبيانات اإلحصائية (بما في ذلك معدالت النجاح  واألقسام (يتم تزويد الكليات  ۳٫۳٫۱۰

الستخدامها في إعداد التقارير والمؤشرات ومهمات رصد  ؛والبيانات األخرى المطلوبة للمؤشرات)

 الجودة األخرى.

تتم مراجعة وتقييم ترتيبات ضمان الجودة ومقارنتها مع المهام واألنشطة األخرى في المؤسسة،  ۳٫۳٫۱۱

 والكلية، أو البرنامج.

  

 .استخدام المؤشرات ومقاييس المقارنة ۳٫٤ 

يتم اخـتيار عدد محدود من مؤشرات األداء األساسية التي تقدم أدلة وبراهين موضوعية واضحة على  ۳٫٤٫۱

 جـودة األداء في إنجازات المؤسسة التعليمية ككل.

المؤسسة، الكلية، يتم اختيار مؤشرات إضافية لألداء على مستوى كل وحدة أكاديمية وإدارية لتقييم  ۳٫٤٫۲

 والبرنامج. 
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في حالة المهام التي يشترك في القيام بها  وحدات تنظيمية مختلفة على مستوى المؤسسة التعليمية  ۳٫٤٫۳

(مثال: التدريس، البحث العلمي، خدمة المجتمع) يتم اختيار عدد من المؤشرات المشتركة لكل هذه 

الوحدات كمقاييس للجودة تستخدم لمقارنة األداء بين هذه الوحدات وفي تقييم المؤسسة، الكلية، 

 والبرنامج.

يتم تحديد عدد من معايير األداء المرجعية لمقارنة جودة األداء للمؤسسة، والكلية، والبرنامج ككل،  ۳٫٤٫٤

يجب أن تشمل هذه المعايير المرجعية مقارنة جودة أداء المؤسسة، ووالوحدات اإلدارية واألكاديمية. 

 ا من المؤسسات المشابهة.والكلية، والبرنامج الحالي بأدائها في الماضي، أو أداء المؤسسة بأداء غيره

يتم إقرار معايير اإلنجاز المرجعية من قبل الجهة أو المجلس المختص في المؤسسة، والكلية، أو  ۳٫٤٫٥

 البرنامج (على سبيل المثال اللجنة األكاديمية العليا، مجلس الجامعة).

تخدمة في المؤسسة التعليمية يكون الصيغة أو الشكل الذي  تقدم فيه المؤشرات والمعايير المرجعية المس ۳٫٤٫٦

 موحداً في كل وحدات المؤسسة التعليمية.

  

 .التحقق المستقل من التقييم ۳٫٥

مستخرجة من االستطـالعات، يتم التحقق من نتائج التقويم الذاتي، وذلك بمقارنتها باألدلة والقرائن ال ۳٫٥٫۱

الخريجين، وأصحاب األعمال الذين يعمل لمستفيدين كالطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، اوآراء 

 الخريجون لديهم.

يتم التحقق من صحة تفسير البراهين أو األدلة الخاصة بجودة األداء عن طريق استشارة أشخاص على  ۳٫٥٫۲

 علم بنوع النشاط موضع الفحص، كما تستخدم آليات غير متحيزة إلزالة التعارض بين اآلراء المختلفة.

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية تنظيمـات وإجراءات للتحـقق من مستوى تحصيل الطـلبة لديها مقـارنة  ۳٫٥٫۳

 بالمؤسسات التعليمية األخرى، وحسب متطلبات "إطار المؤهالت الوطني". 

 

 ةمؤشرات األداء الرئيس
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   ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۳٫٦

الماضية المعترف بهم في المجاالت  ۳الذين تخرجوا في السنوات الـ النسبة المئوية للطالب  ۳٫٦٫۱

األكاديمية، أو المهنية، أو قدموا مساهمة في دعم المجتمع على الصعيد الوطني أو الدولي (٪ و 

 المستوى الذي تحقق)

وى نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين على جوائز مهنية أو أكاديمية على المست ۳٫٦٫۲

 الوطني أو الدولي. (% و المستوى الذي تحقق)

التقييم للجودة الشاملة للبرنامج تقييم الطلبة الشامل لجودة خبراتهم التعلمية في المؤسسة (متوسط  ۳٫٦٫۳

الهيئة الوطنية للتقويم و على نطاق من خمس نقاط في المسح السنوي لطلبة السنة النهائية) (

ت الحسابية و المستوى الذي تحقق متوسطامعدل ال -  1T(NCAAA 1)االعتماد األكاديمي 

 )إلى المسح)0T1T 0Tاستنادً ا

نسبة المقررات التي تم فيها إجراء تقييمات الطلبة خالل السنة الدراسي (الهيئة الوطنية للتقويم  ۳٫٦٫٤

 و المستوى الذي تحققالمعدل  - (NCAAA 2)و االعتماد األكاديمي  

من خالل معايير تحصيل داخل المؤسسة التي قامت جهة مستقلة بالتحقق منها نسبة البرامج  ۳٫٦٫٥

و المعدل  -  1T(NCAAA 3)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي الطلبة خالل العام (

 )المستوى الذي تحقق

الطلبة من قبل مراجعين نسبة البرامج التي جرى التحقق منها بشكل مستقل لمعايير إنجاز  ۳٫٦٫٦

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي خارجيين من خارج المؤسسة خالل العام الدراسي (

1T(NCAAA 3)  -  و المستوى الذي تحققالمعدل 

  

 ة المحددة للكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس ۳٫۷

أو وثائق على اإلنجاز  في  وقدم دليالً  ،الكلية أو البرامجة اإلضافية المستخدمة في (صف مؤشرات األداء الرئيس

 مؤشرات األداء الرئيسي)
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 والكلية، أو البرنامج)أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۳٫۷٫۱

 والكلية، أو البرنامج)أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، الرئيس(مؤشرات األداء  ۳٫۷٫۲

 والكلية، أو البرنامج)أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، الرئيس (مؤشرات األداء ۳٫۷٫۳

 والكلية، أو البرنامج)أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۳٫۷٫٤

  ۳تقييم عام للمعيار 

المذكور أعاله،  حال تدقيق وتقييم المعايير المستندة الى العمليات والمعايير المستندة الى النتائج على النحو

الوحدات اإلدارية إلى توفير ملخص األداء العام وتجميعه في هذا المعيار في ، أو البرامج، أو الكلية ، أوتحتاج المؤسسة

 تقرير التقييم الذاتي.

 .ملخص: تقييم عام إلدارة الجودة وتحسينها

 .التزام المؤسسة التعليمية بتحسين الجـودة ۳٫۱

 .مان الجــودةنطـاق عـمـليات ض ۳٫۲

 .إدارة عـمـليـات ضمان الجــودة ۳٫۳

 .استخـدام المؤشـرات والمقـاييس ۳٫٤

 .التحقق من المعايير بشكل مستقل ۳٫٥

 .ة المحددة الخاصة بالمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس ۳٫٦

 .ة الخاصة بالكلية والبرنامجمؤشرات األداء الرئيس ۳٫۷

K.  
L.  

M. 9Tالتعلم والتعليم٤لمعيار ا : 

 داء األ إلىمقياس العملية المستندة  –األول الجزء 

  :٤وصف المعيار 

 "الحياة والروح"وجود ا لا فعليً سببً  واكونيقد الخدمات االجتماعية  و ،البحثو ،التعلمو إن التعليم القول:يمكن 

ة واألساسية لجميع مؤسسات التعليم العالي. الرئيس الرسالةهذه هي و .الوحدات اإلدارية، أو البرامج، أو الكلية ، أولمؤسسةل

أيضاً و، والخدمات االجتماعيةللتعليم والتعلم والبحث الجودة   ضمان ةإدارو ،والتعليم ،التعلمة أهمي برز هذا المعياريو

لم والتعالتعليم   إنجاز قياسمن خالل  التعلم والتعليمعملية  ةإدارالمستخدمة في اآلليات إنجاز ة أهميالتحسن الذي يؤكد على 
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أو  ،التعلم والتعليممن خالل نظام أساسي دار بشكل أن ي إلىقاس بحاجة أن ي إلىما يحتاج و. والخدمات االجتماعية والبحث

  ةدارإلة يداراإل الوحدات وأ البرامج وأ يةالكل وأ المؤسسةاآللية التي تم إعدادها من قبل 

الذي  (IQA) ضمان الجودة الداخلي التعلم والتعليم 9Tوآلياتأنظمة  قياسيمثل ومن خالل قياس الجودة.  التعلم والتعليمجودة 

جودة التعلم والتعليم القائم على معايير لية داراإلوالوحدات  والبرامج المؤسسة والكلية معالجة كيفيةماهية وتعامل مع ي

 الجودة الخارجي.  ضماناالعتماد ل

أنظمة التي تدعم إعداد التعلم والتعليم الشامل  ةإدار أمبد إلىننظر هو أن ساسي األ المبدأ إنعلى هذا النحو، ف

واستخدامها لتطبيق  وضعهاوالموارد التي تم الموارد البشرية و اتءجراإلوالعمليات وااآلليات و واللجان التعليم والتعلم

المعايير  وما،  ةيداراإل والوحدات الكلية والمؤسسة والبرامجيتم التركيز أيضا على كيفية تنظيم الجودة داخل والجودة. 

والخدمات  لتعليم والتعلم والبحثاة التي وضعت واستخدمت كتدابير مساعدة لجودة الرئيسداء األومؤشرات  والمقاييس

جامعة الملك ب  الجودة ةإدارنظام  دليليمثل وال يمكن قياس الجودة بشكل مباشر وموضوعي.  هنإحيث ،  ؟االجتماعية

للتعليم والتعلم  ضمان الجودة الداخلي) الحد األدنى لمعايير ومقاييس ۲۰۱۰، ديسمبر للممارسين الثانيةسعود (الطبعة 

الحد األدنى من معايير ومقاييس  هيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميوتمثل معايير ال، والخدمات االجتماعية والبحث

والبحث  التعليم والتعلمجودة  ضمانالتي يجب استخدامها كنقطة مرجعية ل ةالجودة الداخلي ضمان عادلةملجودة في ا

، أو الكلية ، أولمؤسسةلتم تحديد وتعريف ما يلي يهو أن ساسي األ إن المبدأ، ف وبشكل رئيسي والخدمات االجتماعية.

 . الوحدات اإلدارية، أو البرامج

يات ولؤالمسفي الرقابة على جودة التعلم والتعليم تركز  :والتعليمالمراقبة المؤسسية لجودة التعلم • 

 .الوحدات اإلدارية، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةللتعليم والتعلم العام في األساسية الشاملة  التءوالمسا

الشامل للنظام  اإلنجازالفرعية غير الرئيسية في تحقيق نظمة يسهم ما يتم تنفيذه ومعالجته على مستوى األو

وانسجام بين  ،للتوجهات بحيث يكون هناك ترابطمة ءموا كون هناكأن ييجب على هذا النحو، وبأكمله. 

حصول  ضمانعلى جميع المستويات مع السياق العام الذي يحوي الرقابة ل التعلم والتعليمممارسة والقيام بال

 الرسالةات وتبسيطها للتأكد من أنها تسير في االتجاه نفسه وتحقيق ءجراإلالتوافق. وينبغي تحديد العمليات وا

تم توثيق عملية التقييم أن ي -أيضا  -ينبغي تتوافق مع المتطلبات الداخلية والخارجية. وبحيث العامة واألهداف 

 .واصفاتللم واالمتثال مع التوافق ضمانلعليا بها لاة يداراإلوالتقويم الذاتي وإبالغ السلطات 

ذلك الطالب المتخصص والمؤهل. ويشمل إيجاد هو  التعلم والتعليموروح عملية إن قلب  :9Tالطالبنتائج تعلم • 

، والقدرات (IQ)ليكون من ذوي الكفاءات والقدرات في مستوى الذكاء بشكل شامل عداد الطالب إ

 :االئقً ا يكون الخريج ذكيً ، بحيث (MQ)ية خالق، والمبادئ األ(AQ)، والقدرة على التكيف  (EQ)العاطفية

بناء  إلىالتعلمية  -تؤدي العملية التعليمية أن في هذه الحالة ينبغي وا.  يً أخالقو ،اوروحيً  ،اوعقليً  ،اجسديً 

من خالل المواصفات والمجاالت العملية المتعلقة  وذلك،هذه الكفاءات والصفات والقدراتلكل تدريجي 

 ،معاييرواألداء 9Tيتطلب تحقيق نتائج تعلم الطالب المتوقعة تحديد مستويات و  باالحتياجات الحالية والمتطلبات.

قياسه واستخدامه كأساس في عملية صنع القرار في تصميم وتنفيذ الذي تم لمقارنتها بالتقدم   نتائج التقييمأو 

ات المرتبطة ستراتيجيواإل ،مراعاة الفروق الفردية بين الطالب فهم هذه االختالفاتتتطلب عملية  والبرامج. 
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تتيح التقنيات التدريسية للتعلم وبها لالستفادة من نقاط القوة والتغلب على العقبات في أنماط ومعدالت التعلم. 

يتم  تقييم المعلومات كجزء من عملية التعلم.و توليفوتحليل لالنشط الفرصة لشرائح الطالب المختلفين 

اإلطار ضمن ة الخاصة بها الرئيسداء ومؤشرات األ ،وعمليات ،ومجاالتها ،األساسيةنتائج التعلم  تعريف

لكل موضوع ومجال من مجاالت  هيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميلمعايير الالوطني للمؤهالت 

 مع المتطلبات األساسية الشاملة الخاصة بكل مجال من مجاالت الدراسة. برنامج،ال

من حيث 9Tعملية تطوير البرنامج  ةإدارمن جوانب أوسع نطاق  ذلكتناول ي: عملية تطوير البرنامج• 

وكيف تطور  ،ما ةإداريعني هذا تحديد جوانب و. (9TPOC39T)المراقبة  التنسيق، االتصال، التنظيم، التخطيط،

في  "؟وكيف ندرس ؟ندرسماذا "بدال من مجرد التخطيط لـ  ،؟الموارد المطلوبة وما ،؟وتنفذ البرنامج

أي طرق التدريس وتنظيم األنشطة والخبرات، مما يؤدي  ؛طريقة التدريس إلىالتعليم 9Tالبرنامج. يشير تقديم 

ممثلين من جميع إشراك ،وتنفيذ عملية التعليم  ،تصميموشمل تنسيق أن يينبغي التعلم الفعال. و إحداث إلى

 ،يؤثر على نتائج التعليم العام. يدعم تصميم الذيداء وحدات العمل واألفراد الذين يشاركون في التنفيذ واأل

مما يؤدي ،التعلم  إلىة المستندة وتحسين العمليات الرئيس ةإداروتنفيذ التعليم الحصول على معلومات حول 

المرونة في 9Tو ،الحاجة للسرعةوتشمل هذه االحتياجات، وتنفيذ البرامج التعليمية.  ،التركيز على تصميم إلى

الكلية، وقطاعات سوق  رسالة:  نهج تصميم وتقديم التعليم على عوامل كثيرة تشمليعتمد التكيف مع التغيير. 

التي قد يكون من الضروري خرى من العوامل األوالعمل، وأساليب التنفيذ، وخبرات الطالب وقدراتهم. 

والموظفين، والفروق بين الطالب، وعلى المدى وتنوع أعضاء هيئة التدريس ،القدرة  :تصميمتبنيها في ال

. ويعني ذلك تحديد وتعريف المستفيدينالطالب، والقدرة على التقييم، وتوقعات الطالب وأداء  ،الطويل

 ةداراإلمبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ إن المبدأتطوير البرنامج. على هذا النحو، فمتطلبات المستفيدين ل

ية إداروظائف مجرد بدال من ، )PDCAالمراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل) ( دورةالشاملة التي تدعم 

والموارد التعليمية  ،والتدريس ،البرامج البرنامج، وتقويم وتقييم ةإدارالضوء على  هذا يسلط . وعادية

 ،والمحتوى ،وسياق البرنامج ،والتنفيذ ،وتنظيم اللجنة ،مكونات البرنامج :من حيث ،المتعلقة ببرنامج الجودة

9Tالممارسات في مجال تنظيم ونشر تطبيقات ة لجودة الرئيسداء ومؤشرات األ ،والتعلم ،التعليمات ستراتيجيإو

 .البرنامججودة 

األعضاء في تنطوي على كافة الدوائر فإنها الجودة عملية شاملة،  بما أن :البرنامجتقييم ومراجعة عمليات • 

هذا ويعني الفرعية. نظمة شمل أيضا جميع األوت ،الوحدات اإلدارية ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةنظام 

 ،نه يجب تصميم عملية تقييمأهي التي تستخدم وتطبق، و ،النتائج مخرجات،ال ،العمليات ،أن تدابير المدخالت

، يجب توضيح نظاميةالعملية  بما أنلتغطي جميع جوانب نظام الجودة. و ؛البرامجوتطوير  ،ومراجعة

وعبر  ،وتنفيذها بشكل مترابط وباستمرار ،مفصلةالالبشرية والموارد  ،واإلجراءات ،والسياسات ،العمليات

في نظام الأخذ يينبغي أن و .الوحدات اإلدارية، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي كل أنحاء  ةداراإلمجلس 

معالجة التسلسل والروابط بين البرامج وما تقدمه لمختلف مثل  ،عوامل الكفاءة والفعالية للبرنامج االعتبار

في من المشاريع المصممة  التعليميةحسن نقل الخبرات ي يمكن أنوشرائح المستفيدين من العملية التعليمية. 

ويساهم في تقليل التصميم والتنفيذ والكليات عملية  مستويات والتخصصاتفيما بين وعبر كافة الأو  الماضي
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جودة البرنامج على نحو  ضمانو ،يمووتق ،غطي ذلك مراجعةأن ييجب دورة الجهود المستقبلية. وزمن 

مع  اسات، وموارد بشرية، وموارد أخرىعمليات، وإجراءات، وسيوجود  ضمانمراجعة شمل تشامل. 

ويشكل  ،أدلة إلىويستند  ،قه بشكل جيدثيمعاييرها، وكذلك معايير ومقاييس معلنة ومطبقة كنظام شامل تم تو

دليل مع مؤشرات  إلىوسوف يستخدم تقييم الجودة آلية موثقة جيدا وتستند جودة البرنامج.  ضمانآلية قائمة ل

لتتوافق وتتماثل مع المقاييس والمعايير، وتحدد مستوى  ؛ة محددة لدعم عمليات التقييم والتقويمرئيسأداء 

معالجتها تناولها و إلىبالمقاييس والمعايير، التي تحتاج االلتزام عدم أو  ،من خالل تحديد االختالفاتداء األ

 يجابييمه. يعني التقييم الذي يشمل التطور والتحسين اإلووتق مراجعتهلتحقيق التحسن المستمر للبرنامج بعد 

 بالعمليات في الوقت المناسب يضمن وجود الجودة في البرنامج.  إن القيام،

ونشر تحديد  يستدعي إن تحقيق ذلك  :لبرنامجعايير المرجعية لمالمؤشرات واليم الطالب واستخدام وتق• 

خاضع أمر ن قياس الجودة بما أوالبرنامج. أداء لتكون بمثابة قياس  ؛ة للبرنامجالرئيسداء مؤشرات األ

وليس هناك حد أدنى من الوسائل المباشرة والوسائل الالزمة لقياس الجودة، عادة ما تستخدم تدابير  ،للنقاش

يجب تطويرها وقياسها لتحديد مستويات أو شبه بدائل  بدائل اماستخد ئيةجراالتدابير اإلتحوي  .غير مباشرة

كون أن ييجب الذي ،يم الطالب وكون عن طريق استخدام تقي يمكن أنة المؤشرات الرئيس إن أحداألداء. 

خطة القياس  العام للمقرر وأستاذ المقرر. تتضمنداء يمكن استخدامه لتحديد األو ،ا وبناءً موضوعيً 

 ،المؤشرات التي تستخدم لتوفير المعلومات في الوقت المناسب لمساعدة الطالبأو  ،المالحظات والتدابير

 ،المقدمةوأعضاء هيئة التدريس لتحسين التعلم. يجب تصميم التقييم التكويني والختامي ليالئم المادة التعليمية 

 ،يماتوالتقهذه  إلىضافة وباإلوتقييم المجموعات التعاونية.  ،وأهداف البرنامج، وربما يشمل التقييم الفردي

والمشاركة، وتقييم الطالب  ،والتدابير، قد تشمل المؤشرات معدالت االلتحاق بالجامعة ،والمالحظات

األساتذة، ومعدالت النجاح، ونسبة الحضور، ومعدالت التسرب، ومعلومات المشرفين عن و مقررات،لل

يجب  عادةً،و، والشكاوى، والتغذية الراجعة من الطالب وأولياء أمورهم. علياالطالب، ومعدالت الدراسات ال

أفضل أو لألداء،  السابقةتحدد وتقاس مقارنة مع البيانات  يجب أنواتجاهاته، و البرنامجأداء تحديد مستوى 

 .منافسأقرب برنامج أو برنامج مهني، 

 :المساعدة التعليمية للطلبة• 

فهم  إلىمسألة التركيز على الطالب تدعو كل الطالب ال يحققون نفس المستوى من األداء، فان نظراً ألن  

لمساعدة وتطوير قدرات الطالب في وموارد  ،وضع آلياتيجب فهم ذلك، عند و. وظروف تعلم الطالبقدرة 

ومرشد، وينبغي تيسير تعلم الطالب والتركيز على  ،هو مشرف ،األستاذ هناو وتقييمها. ،تطويرهاوالتعلم، 

 تعلم الطالب وتطويرهم. 

جودة التدريس من حيث استخدام البنية التحتية، والبيئة التي صممت لتحفيز  -عادة  -تحدد  :التدريسجودة • 

 ،المحتوىو، وسياق التجارب التدريسية والتعلمية، التعلم والتعليموالتعلم، والتفاعل بين  ،التعليم

يحصل عليه الطالب في النهاية وهذا ما . إلضافة قيمة للطالبات المستخدمة في نهاية المطاف ستراتيجيواإل

 شيء، فقد تم تدريس الطالبيةالكفاءات والقدرات تنمية  إلىكان التدريس ال يضيف قيمة إذا . من تجربة التعلم
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والخطط  ،والمراجع ،تقدم. تشكل الكتبأو تحسين  إلىال يوجد ما يشير ، حيث شيءولكن لم يتم تعلم 

اإلجمالية  التعليميةا من البيئة جزءً -التدريس ات التعليم، وتقييم ومراجعة ستراتيجيإوالتقارير، و ،الدراسية

إنجازات عطى التحقق من أن ييجب لذا . فقط والقيمة المضافة التي تشكل المتطلبات األساسية لجودة التعليم

 جودة التعليم االهتمام الوافي. أداء 

هو وجود لتنمية الموارد التعليمية الرئيسي المطروح  إن السؤال :دعم التحسينات في جودة التدريس• 

ات المتخذة لدعم تحسين جودة التعليم. ويجب أال نفترض أن جميع األساتذة يستطيعون ءجراإلوا،الفرص 

 ،المسار ةإدارو ،لها  وينبغي التخطيطبالتميز. االلتزام و،اإلحساس عملية تقوم على التدريس فالتدريس. 

وضع آليات  - أيضا - يجبووتطوير جودة تدريس أعضاء هيئة التدريس.  ،والسبل والوسائل لزيادة تعزيز

من أجل مزيد من التطوير. قد ،استفادة أعضاء هيئة التدريس من فرص التنمية الذاتية  إلىللوصول أنظمة و،

مساعدتهم على اكتساب الخبرة  -ا ا سليمً أعضاء هيئة التدريس والموظفين إعدادً  إعداد ضمانيتطلب 

ات التدريس، ستراتيجيإمعرفة وي، خالقاألااللتزام أو  ،االستجابة االجتماعيةوالفهم المعرفي، وخصصة، تالم

 ،فهم كيفية التعرف على واستخدام نظرية البحث العلمي، ومهارة إعدادويم التعلم، وتقمهارات تيسير وو

 والبيانات عن تقدم الطالب.  ،المعلوماتو ،التقاريروتحليل 

 :مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس •

يجري تدريسها ضمن مجال التخصص والمواد التي ،وخبرات أعضاء هيئة التدريس ،تكون مؤهالت  يجب أن

 إن أحدثبات وجود خبرة متخصصة واسعة تعادل المؤهل التخصصي. إوحد أدنى، ما لم يتم أساسي كشرط 

وال . التطوير الذاتيمن والقدرة على الحصول على مزيد  ،عضاء هيئة التدريس هو الميلألاألساسية  الخصائص

عبر المتبادلة ا نحو مزيد من العالقات كون منفتحً أن يينبغي و،هيئة التدريس التوقف عن التعلم  عضويمكن ل

المؤتمرات والحلقات الدراسية، الذاتية المعتمدة، حضور تم ذلك من خالل الدراسة ي يمكن أنالتخصص. و

 نإحيث  ؛أساسيب مجرد التعلم من اآلخرين عن طريق االنفتاح في التفكير. هذا متطلأو  ،المشاركة في التدريس

ال يتخلف أعضاء هيئة التدريس عن الركب من حيث ينبغي أومتغيرة باستمرار. و،البيئة الخارجية ديناميكية 

تقديم مواد تعليمية أفضل للطالب.  يعنيأعضاء هيئة التدريس أداء تحسين  ولتحسين عملية التدريس.  ،تعلمهم

ا على البرنامج التعليمي والعديد من اعتمادً  ،يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الطرق لتحسين التدريسو

مور، ) استخدام معلومات من الطالب، أولياء األ۱( العوامل المحددة المتعلقة بالطالب. وتشمل هذه الطرق:

المقارنة مع المعايير ) ممارسات ۲( .ةيداراإلالكليات المغذية، الكليات المتلقية، أرباب العمل، والهيئات 

يم التعلم، و) استخدام البحوث بشأن تق٥( .األقران مراجعة ءإجرا) ٤( .يم النتائجو) تق۳( .المؤسسات األخرى

ات ستراتيجي) التشارك في اإل۷( .تكنولوجيا جديدة للتعلم) جمع المعلومات عن استخدام ٦( .واألساليب التعليمية

 والبرامج المختلفة.  ،الناجحة بين أعضاء هيئة التدريس في الكليات

التعلم جوانب يغطي دون وجود تطبيق عملي  ينكافيوالنظري ،يعتبر التعلم األكاديمي  :الميدانيةأنشطة الخبرة • 

والخبرات العملية. تشكل النظريات أسس ،الطالب للقيام بالعمل الحقيقي  إلعدادلكنه غير مناسب  ،والتعليم

التجربة العملية فهي اختبار ميداني عملي للنظريات في العالم الحقيقي. وعندما تكون هذه التجارب أما المعرفة، 

  في الفصول الدراسية. التعلم والتعليمتكمل وتدعم فإنها الميدانية مناسبة وضرورية، 
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مع تحول العالم نحو العولمة، فقد وصلت المؤسسات المحلية،  :يبات الشراكة مع المؤسسات األخرىترت• 

ينبغي تشجيع هذا التوجه، والشراكة في ما تقدم. أو ،ا مما يدعم التنمية البلدان األكثر تقدمً  إلىوالبرامج ،الكليات و

العامة في المملكة  يتفق مع المبادئو والمتطلبات المحلية،لالحتياجات مالئم كون ذلك في سياق أن يينبغي ولكن 

ا يقدمه ويلبيا المتطلبات األساسية فيما يتعلق بشروط متوافقا،أن يالعربية السعودية. وينبغي لكال الكيانين 

 والمقاييس. لنفس المعايير منهجيةالجودة ال ضمانو ،يموالتقوالمراجعة،والتطوير،والبرنامج،

 :معالجة المعيار

النظام، واآلليات، مخرجات  ، ومعالجة، ومدخالت -بشكل شامل-العمليات  إلىالمستندة  قاييستغطي الم 

 ةإدارو ،وتطوير،لتحديد الموارد الالزمة  التي يتم التخطيط لها من حيث ما هو النهج، وكيف يتم نشرواألدوات، والتقنيات 

 ؟الوحدات اإلدارية ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةالجودة لنظام  ضمان

 : قاييسمتطلبات الم

 الجودة من خالل ضمانبااللتزام  أداء قياسهذا الم قيمي: ٤٫۱قياس الم

 – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (باستخدام  9Tالمراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم

يتم 9Tو .، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا وتقويم  ،مراجعةعند  -أعاله الموضح 

 ضماننظام  ةإدارتحديد مستوى اإلنجاز للرقابة على جودة التعلم، والتعليم، والبحث من خالل 

، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية الجودة 

 .الوحدات اإلدارية 

المراقبة المؤسسية لجودة التعلم  من خاللومخرجات التعلم وعملياته  ،الطالب أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۲المقياس 

 ،مراجعةعند  -أعاله الموضح  - )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (باستخدام والتعليم 

من خالل  اإلنجازيتم تحديد مستوى و. ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا وتقويم 

التعليم، نظام عمليات  ةإداروعملياته في ،ومخرجات التعلم ،الطالب داء الجودة أل ضمانعمليات 

 ،الوحدات اإلدارية ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

 .واالعتماد األكاديمي،هيئة الوطنية للتقويم الذي حددته ال اإلطار الوطني للمؤهالتضمن 

 ،والتطوير ونظام المراجعة، ،عملياتعمليات تطوير البرنامج في مجال 9T أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۳المقياس  •

مراجعة عند   -أعاله الموضح - )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (والتخطيط باستخدام 

عمليات تطوير أداء ويتم تحديد 9T. ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا وتقويم 

الجودة  ضماننظام إدارة والتخطيط في  ،والتطوير ،البرنامج في مجال عمليات ونظام المراجعة

الوحدات ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

 .اإلدارية
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 والتقويم، ،طريقة المراجعةفي مجال  عمليات تقويم البرامج ومراجعتها أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫٤المقياس   •

النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل المستخدمة باستخدام اآلليات وة نظماألأو  ،واألدوات والتقنيات

)ADLI(- ومتطلبات المقياسكل بند من البنود في هذا مراجعة وتقويم عند   -أعاله الموضح ،

للتعليم، الجودة  ضماننظام إدارة من خالل  عمليات تقويم البرامج ومراجعتهاأداء . ويتم تنفيذ البنود

 .الوحدات اإلدارية ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

ة نظماألأو  ،، واألدوات والتقنياتمراجعةيم والوالتقفي مجال نهج  تقييم الطلبة أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫٥المقياس  •

عند  -أعالهالموضح  – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (المستخدمة باستخدام اآلليات و

 تقييم الطلبةتوافق أن ييجب و. ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا وتقويم  ،مراجعة

للتعليم، والتعلم، الجودة  ضمانإدارة من خالل نظام  اإلنجازوداء مع نفس مستوى جودة األ

  .الوحدات اإلدارية، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي والبحث، والخدمات االجتماعية 

والمراجعة، واألدوات  ،التقويمالمساعدة التعليمية المقدمة للطالب في مجال نهج  أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫٦المقياس  •

 )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (المستخدمة باستخدام والتقنيات، أو األنظمة واآلليات 

يجب و. ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا مراجعة وتقويم عند  -أعالهالموضح  –

من خالل  اإلنجازوداء المساعدة التعليمية المقدمة للطالب مع نفس مستوى جودة األأداء توافق أن ي

، الكلية ، أوالمؤسسةفي للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضماننظام إدارة 

  .الوحدات اإلدارية، أو البرامجأو 

والبنية  ،والتقنيات، األدوات  وأواآلليات،  ةنظماألجودة التدريس في مجال  أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۷المقياس  •

  -أعالهالموضح  – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (التحتية المستخدمة، باستخدام 

أداء توافق أن ييجب و. ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا مراجعة وتقويم عند 

للتعليم، الجودة  ضماننظام إدارة من خالل  اإلنجازو ،داءالتدريس مع نفس مستوى جودة األجودة 

  .الوحدات اإلدارية، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

 ،واآلليات، واألدوات ةنظماألفي مجال  دعم جهود تحسين جودة التدريس أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۸المقياس  •

 )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (ودعم البنية التحتية المستخدمة، باستخدام  ،والتقنيات

يجب . ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا مراجعة وتقويم عند  -أعالهالموضح  -

من خالل  اإلنجازوداء مع نفس مستوى جودة األ دعم جهود تحسين جودة التدريسأداء توافق أن ي

، الكلية ، أوالمؤسسةفي للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضماننظام إدارة 

  .الوحدات اإلدارية، أو البرامجأو 

يتعلق فيما وخبرات أعضاء هيئة التدريس في مجال درجاتهم العلمية ،مؤهالت  أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۹المقياس  •

والتطوير المستمر في مجال التخصص،  ،وعالقته بالتخصصبالتخصص، مستوى الكفاية، 

كل مراجعة وتقويم عند  -أعاله الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (باستخدام 

مؤهالت وخبرات أعضاء أداء توافق أن ييجب و. لبات البنود، ومتطالمقياسبند من البنود في هذا 
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للتعليم، الجودة  ضماننظام إدارة من خالل  اإلنجازو ،داءهيئة التدريس مع نفس مستوى جودة األ

  .الوحدات اإلدارية، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

 الدراسات النظرية لتتكامل مع إكمال ودعم، أنشطة الخبرة الميدانية في مجال  أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۱۰المقياس  •

النهج، والتطبيق، والممارسات العملية، باستخدام وتدعمها في الواقع الميداني،  ،التطبيقات العملية

كل بند من البنود في هذا وتقويم  ،مراجعةعند  - أعاله الموضح -)ADLIوالتعلم، والتكامل (

أنشطة الخبرة الميدانية مع نفس مستوى جودة أداء توافق أن ييجب و. ، ومتطلبات البنودالمقياس

للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات الجودة  ضماننظام إدارة من خالل  اإلنجازو ،داءاأل

  .اإلداريةالوحدات ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي االجتماعية 

في مجال توسعة التعاون في مجال ما خرى ترتيبات الشراكة مع المؤسسات األ أداء قياسهذا الم قيمي :٤٫۱۱المقياس  •

وتقويم  ،مراجعةعند أعاله  الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (يقدم، باستخدام 

ترتيبات الشراكة مع أداء توافق أن ييجب و. ، ومتطلبات البنودالمقياسكل بند من البنود في هذا 

الجودة  ضماننظام إدارة من خالل  اإلنجازو ،داءمع نفس مستوى جودة األخرى المؤسسات األ

الوحدات ، أو البرامج، أو الكلية ، أوالمؤسسةفي للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

  .اإلدارية

 

 :وبنوده، ومقاييسه، ٤المعيار متطلبات  -

 :المراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم  ٤٫۱

أو تلك المتعلقة بإجراء   ،باستحداث برامج جديدة ،يتم إجراء تقويم شامل لجميع المقترحات الخاصة ٤٫۱٫۱

تغييرات كبيرة في  برامج قائمة، ومن ثم تتم الموافقة على هذه المقترحات من قبل اللجنة األكاديمية 

 العليا (المجلس العلمي ) في المؤسسة التعليمية.  

أو التغييرات الكبيرة في البرامج من قبل اللجنة األكاديمية العليا في  ،عند تقويم البرامج الجديدة ٤٫۱٫۲

يار التعلم والتعليم في االعتبار، بما والمتطلبات التي  نص عليها في مع ،يتم أخذ القضايا ،المؤسسة

والمتطلبات الخاصة بالخريجين في  نطبق على الحقل الدراسي المعنى،متطلبات خاصة ت في ذلك أي

 في المملكة العربية السعودية . ،صص الدراسيذلك التخ

للموافقة على تغيير المقررات والبرامج،   ،توضع أدلة  إرشادية لتحديد مستويات القرارات الالزمة ٤٫۱٫۳

يمكن ، والبرامج. على سبيل المثال ،وللنظر في المؤشرات والتقارير المطلوبة حول المقررات
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جميع المقررات،  ثم توافق لجنة على مستوى القسم على التغيرات لرئيس القسم أن ينظر في تقارير 

 اليسيرة المطلوبة لتحديث المقرر، ويمكن أن يتولى عميد الكلية النظر في تقارير البرامج التي

ويمكن لوكيل الجامعة للشؤون األكاديمية وللجنة الجودة  تتضمن أيضاً ملخصاً عن المقررات.

وفي  ،( المجلس العلمي ) أن ينظروا في الملخص العام لتقارير البرامج واللجنة األكاديمية العليا

والتي قد تكون  ،مة في البرامجهمالبيانات المتعلقة بمؤشرات األداء، وأن يوافقوا على التغييرات ال

القدرةُ على الفحص  ،واللجان بكل مستوى ،مطلوبة من وقت آلخر. وينبغي أن يكون لدى اإلداريين

 ).٤-۲-۲الحاجة (انظر كذلك فقرة  الدقيق عند

 ،توضع إرشادات توجيهية لتحديد مستويات الموافقة على التغييرات التي تجرى في المقررات ٤٫۱٫٤

 ،ومواكبتها ،والبرامج. وينبغي أن تـُجرى التغييرات الطفيفة، الالزمة للحفاظ على حداثة البرامج

ل  شكل مرن وسريع على مستوى األقسام،والبرامج، ب ،والتي تستجيب لتقييمات المقررات وأن تحوَّ

 التغييرات الجوهرية إلى اللجان العليا للموافقة عليها.

ة لكل البرامج، على األقل مرة في كل عام المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيس تتم مراجعة البيانات ٤٫۱٫٥

ألكاديمية في المؤسسة ؤون اعن الش في اإلدارة العليادراسي، من قبل كبار اإلداريين المسؤولين 

كاديمية العليا (المجلس واللجنة األ اللجنة العامة للجودة في المؤسسة،وكذلك من قبل التعليمية، 

مع أهمية أن يطلع المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء)  العلمي ).

 على تقرير عام حول أداء المؤسسة .

وتـُتخذ  )،لجان الكلياتراجعتها من قبل األقسام العلمية(وم ،التقارير السنوية لجميع البرامجيتم إعداد  ٤٫۱٫٦

 اإلجراءات المناسبة لالستجابة للتوصيات الواردة في تلك التقارير.

لكل يات التقويم الذاتي بصورة دورية، على سبيل المثال، مرة كل سنتين، أو ثالث، يتم القيام بعمل ٤٫۱٫۷

ت من قبل لجنة الجودة وهنالك تقارير تعد حول هذه العمليا باستخدام مقاييس التقويم الذاتي. برنامج

 وغيرها من اللجان األكاديمية ذات العالقة.في المؤسسة، 

المؤسسة ككل والتعلم للبرامج على مستوى  ،يتم إعداد تقارير حول المستوى العام لجودة التعليم ٤٫۱٫۸

شير لنقاط القوة والضعف ، بحيث تـُ على سبيل المثال، مرة كل ثالث سنوات .بصفة دورية

 أو الوحدات.، األقسام و وت المهمة في الجودة بين البرامج، و مستويات التفا المشتركة،
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أو الكليات الموجهة لإلدارة  ،أو تقارير األقسام ،يتم الرد على تقارير األقسام الموجهة للكليات ٤٫۱٫۹

أو مقترحات من  ،مع تقديم اإلجابات المطلوبة على أية تساؤالت (العليا) بصورة  مناسبة، لمركزيةا

 قبل تلك الجهات.

تعاون مع لجنة الجودة في بال عن الشؤون األكاديمية، في اإلدارة العليايتحمل كبير المسؤولين  ٤٫۱٫۱۰

ستراتيجيات للتحسين عندما إوتطبيق  ،مسؤولية تطوير )،رؤساء األقسام المؤسسة، والعمداء (

 تـُطلب، للتعامل مع القضايا العامة التي تؤثر على البرامج في المؤسسة  ككل .

 المؤسسة العامة للتحسين وتدعمها، ستراتيجياتإفي تنفيذ  )األقسام العلمية المشاركةتتعاون الكليات ( ٤٫۱٫۱۱

 كما تقوم بمبادرات إضافية للتعامل مع قضايا الجودة التي توجد في أقسامهم الخاصة بهم.

والم�وارد  ،وتوفير الم�وظفين ،تتكافأ مستويات نواتج التعلم، والموارد المقّدمة (بما فيها مصادر التعلم ٤٫۱٫۱۲

أقسام مختلفة، بما في ذلك  الالزمة إلجراء البحوث)  في كل األقسام، وذلك في حالة تقديم البرامج في

 ،أو ف�روع المؤسس�ة. وي�تم ت�وفير البيان�ات المس�تخدمة ف�ي عملي�ات التق�ويم ،والطالب�ات ،أقسام الطلبة

 ولجميع البرامج  بشكل عام. ،ومؤشرات األداء لجميع هذه األقسام

  

 :نواتج  تعلم الطلبة ٤٫۲

ذوي  والمهنيين ،الخبراء األكاديميينيتم تحديد نواتج (مخرجات) التعلم المستهدفة بعد دراسة رأي  ٤٫۲٫۱

 .   العالقة

، كم�ا تغط�ي ك�ل مج�ـاالت ال�تعلم وف�ق اإلط�ار ال�وطني للم�ؤهالتتتفق حصيلة ال�تعلم المقص�ودة م�ع  ٤٫۲٫۲

 المعايير المطلوبة.

حقل في  المملكة العربية السعوديةمتطلبـات الممارسة المهنية في تتسق نواتج التعلم المستهدفة مع  ٤٫۲٫۳

تتضمن هذه المتطلبات متطلبات االعتماد الوطني، كما تأخذ بعين االعتبار المعني. التخصص 

 .أو احتياجات إقليمية ،أنظمة سعودية ةي لذلك المجال الدراسي، وكذلك أيمتطلبات االعتماد العالم
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ل��دى تح��ددها لتنمي��ة الخص��ائص المعين��ة الت��ي  ،س��تراتيجيات ش��املةإبوض��ع المؤسس��ة التعليمي��ة تق��وم  ٤٫۲٫٤

تح��دديها  بش��كل  واض��ح،   خريجيه��ا. وه��ذا يعن��ي أن الخص��ائص الت��ي ينبغ��ي تنميته��ا ل��دى الطلب��ة ت��م

وطبقت في كل برامج المؤسس�ة  العلمي�ة، كم�ا  ،ستراتيجيات واآلليات المناسبة  لتحقيقها ووضعت اإل

 ولعمل التقارير الالزمة عن مـدى  تحقق هذه الخصائص لدى خريجيها.  ،وضعت آليات للتقويم

وبيانات  ،أراء الطلبة المتخرجين استبياناتيتم استخدام آليات مناسبة لتقويم البرامج، بما في ذلك  ٤٫۲٫٥

وذلك لتوفير  ؛و األداء الالحق للخريجين ،وأراء جهات التوظيف ،مخرجات توظيف الخريجين

 الفقرة، و٤٫۳نواتج التعلم المستهدفة ومدى تحققها (انظر كذلك الجزء ، والبراهين على مناسبة األدلة

 والتحقق من مستويات تحصيل الطلبة). ،ن يحددان عمليات تقويم البرنامجياللذ ٤٫٥٫۲

  

 :البرنامجعمليات تطوير  ٤٫۳

واض�حة ف�ي توص�يف الب�رامج. بحي�ث  و ،وتقويمه�ا بص�ورة مفص�لة ،تم وضع خطط لتق�ديم الب�رامج ٤٫۳٫۱

والتقي�يم الالزم�ة  ،س�تراتيجيات الت�دريسإإضافة إلى  ارف والمهارات التي يجب اكتسابها،تشمل المع

 وذلك في جميع مجاالت التعلم.  ،إلحداث التطوير المستمر في عملية التعلم

ارف والمه��ارات الت��ي يج��ب ت��ـتضمن المع�� ،ت��م وض��ع خط��ط للمق��ررات ف��ي توص��يفات المق��ررات ٤٫۳٫۲

والتقي��يم الالزم��ة لمج��االت ال��تعلم الت��ي يج��ب التركي��ز  ،س��تراتيجيات الت��دريسإى إض��افة إل�� اكتس��ابها،

 عليها في كل مقرر .

توص�يفات المق�ررات، وي�تم تطبيقه�ا  ستراتيجيات الت�ي ي�تم تحدي�دها ف�يواإل ،تم التنسيق بين المحتوى ٤٫۳٫۳

والفع��ال لعملي��ة ال��تعلم لجمي��ع مكون��ات البرن��امج ف��ي جمي��ع  ،ف��ي الواق��ع، لض��مان التط��وير المس��تمر

 مجاالت التعلم .

أن هيئ�ة الت�دريس ل�ديهم إلم�ام لض�مان  ،تتضمن عملية التخطيط للبرنامج اتخ�اذ أي إج�راء ض�روري ٤٫۳٫٤

وق��ادرين عل��ى  ، وتوص��يفات المق��ررات،ف��ي توص��يف البرن��امجس��تراتيجيات المنص��وص عليه��ا باإل

 استخدامها.
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التي يُعّد الطلب�ة له�ا، بص�ورة مس�تمرة م�ع اتخ�اذ التع�ديالت  ، والمهنيةتتم متابعة المجاالت األكاديمية ٤٫۳٫٥

 وجودتها. ،لضمان استمرارية مواءمتها ،والمراجع المقّررة ،وفي المحتوى ،الضرورية في البرامج

والتخصصات المهنية، فرق�اً استش�ارية مس�تمرة يش�ارك  ،في كافة البرامج تستخدم المؤسسة التعليمية ٤٫۳٫٦

ولتق��ديم  ،للمتابع��ة ،والوظ��ائف ذات العالق��ة ب��البرامج ،ف��ي عض��ويتها ممارس��ون متمي��زون ف��ي المه��ن

 وجودة البرامج. ،المشورة حول محتوى

أو التع��ديالت الجوهري��ة للب��رامج م��ن قب��ل  ،أو رف��ض مقترح��ات الب��رامج الجدي��دة ،وقب��ول ،ي��تم تقي��يم ٤٫۳٫۷

الت�ي تكف�ل إج�راء مش�اورات  ك�اتالمحاللجنة األكاديمية العليا في المؤسسة التعليمية، وذلك باستخدام 

 والقدرة على التنفيذ الفعال للبرنامج. ،وشاملة في عملية التخطيط ،مناسبة

  

 :البرامج ومراجعتهاعمليات تقويم  ٤٫٤

وتعد تقارير عنها بصورة سنوية، وتتضمن هذه التقارير معلومات  ،والبرامج ،يتم تقويم المقررات ٤٫٤٫۱

   ومدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة. ستراتيجيات التي خطط لها،لية اإلكافية حول مدى فاع

في ملف المقرر وملف البرنامج، بتفاصيل التغييرات التي اتخذت واألسباب التي دعت  يتم االحتفاظ؛ ٤٫٤٫۲

 إليها، وذلك عندما يتم القيام بهذه التغييرات نتيجة لعمليات التقويم الدورية.

 ،وذل��ك لكاف��ة المق��ررات ،ي��تم اس��تخدام مؤش��رات للج��ودة تتض��من مق��اييس لن��واتج (مخرج��ات) ال��تعلم ٤٫٤٫۳

 والبرامج في المؤسسة ككل.

وفي البرامج ككل، ويتم اس�تخدامها  ،يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة في جميع المقررات ٤٫٤٫٤

 من ضمن مؤشرات األداء.

ومن قبل لجان الج�ودة ف�ي  ،باإلدارة العلياتراجع التقارير عن البرامج سنوياً من قبل كبار المسؤولين  ٤٫٤٫٥
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 التعليمية.المؤسسة 

وذلك عبر جمي�ع الب�رامج بالمؤسس�ة التعليمي�ة،  ،تتم مقارنة البيانات المتعلقة بمؤشرات جودة البرامج ٤٫٤٫٦

 كما تقارن كذلك بمعايير (نقاط  أو مؤشرات) مقارنة مرجعية خارجية مناسبة.

أثن�اء تق�ويم ف�ي عن�دما ي�تم اكتش�اف مش�كالت  ،تتخذ اإلجراءات المناسبة إلج�راء التحس�ينات الالزم�ة ٤٫٤٫۷

حس�ب  ، أو عل�ى مس�توى المؤسس�ة التعليمي�ة،البرامج، سواء كان ذلك على مستوى البرن�امج المعن�ي

 األنسب.

ي��تم إج��راء تق��ويم ش��امل لك��ل برن��امج علم��ي م��رة واح��دة عل��ى األق��ل ك��ل خم��س س��نوات، إض��افة إل��ى  ٤٫٤٫۸

 التقويمات السنوية.

والمهني��ة ذات  ،االس��تعانة ب��الخبراء ف��ي القطاع��ات الص��ناعية ،عملي��ات مراجع��ة الب��رامجتتض��من  ٤٫٤٫۹

 العالقة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة من مؤسسات تعليمية أخرى.

أثناء مراجعات للبرامج، بما في تتم االستفادة من أراء الطلبة والخريجين حول جودة البرنامج المعني  ٤٫٤٫۱۰

الت، وم�ن خ�الل والمق�اب االس�تبياناتفي ذل�ك م�دى تحق�ق ن�واتج ال�تعلم المس�تهدفة، وذل�ك م�ن خ�الل 

 .أرباب العملوغيرهم من المستفيدين مثل  ،مع أعضاء هيئة التدريس المناقشات

  

 :ةتقييم الطلب ٤٫٥

 اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطلبة مناسبة ألنماط التعلم المطلوبة.  ٤٫٥٫۱

 يتم إبالغ الطلبة بإجراءات تقييم أدائهم عند بداية تدريس المقررات. ٤٫٥٫۲

، ب�البرامج ف�ي جمي�ع أنح�اء المؤسس�ة التعليمي�ة، للتحق�ق م�ن ، وثابت�ةوصادقةتستخدم آليات مناسبة ، ٤٫٥٫۳
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، ذات الص�لة مستويات (معايير) تحصيل الطلبة مقارنة بالنقاط (المع�ايير أو المس�تويات) المرجعي�ة 

فح��ص التص��حيح  :مث��ل ،(ق��د تش��مل الترتيب��ات قياس��اتأو الخ��ارجي  ،س��واء عل��ى المس��توى ال��داخلي

بواس��طة هيئ�ة ت��دريس م�ن مؤسس��ات تعليمي�ة أخ��رى، وإج��راء  ،لعين�ات عش��وائية م�ن أعم��ال الطلب�ة

 ،مقارنات مستقلة لمستويات التحصيل التي حققها الطلبة مع مؤسسات أخ�رى مش�ابهة داخ�ل المملك�ة

 وعلى المستوى الدولي).

 ،واجب��اتهم و ،وس��ائل أخ��رى عن��د تص��حيح اختب��ارات الط��الب ةأو بأي�� ،ي��تم االس��تعانة بالمص��فوفات ٤٫٥٫٤

 لضمان أن كل مجاالت نواتج تعلم الطلبة المخطط لها قد تمت تغطيتها. ؛ومشاريعهم

 ،النظ�ري :لت�دريب هيئ�ة الت�دريس ف�ي الج�انبين ،تـُتخذ الترتيب�ات الالزم�ة داخ�ل المؤسس�ة التعليمي�ة ٤٫٥٫٥

 والعملي من تـقييم الطالب.

للتعامل م�ع الح�االت الت�ي تك�ون فيه�ا مس�تويات تحص�يل   إتباعها،وإجراءات يتم  ،وضعت سياساتُ  ٤٫٥٫٦

 أو قُيـِّمت  بطرق غير منتظمة. ،الطلبة غير مالئمة

ه�ي بالفع�ل م�ن عم�ل الطلب�ة  ،تم استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يق�دمها الطلب�ة ٤٫٥٫۷

 أنفسهم.

ونت�ائج تق�ويمهم خ�الل ك�ل فص�ل دراس�ي،  ،تغذية راجعة للطلب�ة ح�ول أدائه�م وبصفة فورية تعطى، ٤٫٥٫۸

 وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند الضرورة.

 .وموضوعية ،بعدالة لبةيـتم تـقييم أعمال الط ٤٫٥٫۹

نظ�ر أيض�اً الفق�رة اات وعمليات ال�تظلم األك�اديمي معروف�ة للطلب�ة وي�تم تطبيقه�ا بك�ل إنص�اف (محك ٤٫٥٫۱۰

٥٫۳.( 

  

 :المساعدة التعليمية للطلبة ٤٫٦
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المناسب للطلبة واإلرشاد المشورة، ومحددة في جدول لتقديم  ،تتواجد هيئة التدريس في أوقات كافية ٤٫٦٫۱

من  البدولة لألوقات. وإذا كان هناك ط(هذا األمر يجب أن يتحقق فعلياً، وال يُكتفى بمجرد الج

 المنتظمين جزئياً باإلضافة للمنتظمين كلياً، تتوفر أوقات مجدولة لكل من المجموعتين).

والت��دريب ف��ي  ،والتجهي��زات ،ومص��ادر ال��تعلم ،مص��ادر الت��دريس (بم��ا ف��ي ذل��ك ت��وفير الم��وظفين ٤٫٦٫۲

 كافية لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. ،أو في المواقع الميدانية األخرى) ،العيادات

والبيانات  ،من خالل استخدام الوسائل ،والتوجيه األكاديمي ،يتم تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد ٤٫٦٫۳

تحليل زمن االستجابة ونتائج تقويم الطلبة، وذلك في حالة وجود  :اإللكترونية المتوفرة، مثل

عن طريق االتصاالت اإللكترونية التي تشمل  ،والتوجيه األكاديمي للطالب ،إجراءات لإلرشاد

 البريد اإللكتروني وغيره.

وق�درتهم عل��ى  ،وبش�كل ك��اٍف لض�مان فهمه��م ،إض��افية) للطلب�ة /ي�تم تق�ديم دروس مس��اعدة (خاص�ة  ٤٫٦٫٤

 تطبيق ما يتعلمونه.

وتهيئ�ة الطلب�ة للدراس�ة ف�ي بيئ�ة التعل�يم الع�الي، م�ع االهتم�ام  ،وإعداد ،تتوفر آليات مناسبة لتحضير ٤٫٦٫٥

بشكل خاص بإعدادهم للتكيف مع لغة التدريس، والتعلم الذاتي، وبرامج التجسير (االنتقال) المناس�بة 

 ولديهم ساعات مكتسبة من دراستهم السابقة. ،للطلبة المحولين إلى المؤسسة التعليمية

يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان أن مهارات الطلبة اللغوية مناسبة، في حالة كون لغة الت�دريس  ٤٫٦٫٦

في أي برنامج هي اللغة اإلنجليزي�ة، وذل�ك عن�د ب�دء الطلب�ة لدراس�تهم (ه�ذا األم�ر يمك�ن أن ي�تم م�ن 

مرجعي�ة لمه�ارات اللغوي للطلبة قبل قبولهم ف�ي البرن�امج. وينبغ�ي أن ت�تم المقارن�ة الالتدريب خالل 

اللغة المتوقعة، عند البدء في الدراسة، بتل�ك الت�ي ل�دى المؤسس�ات التعليم�ة المرموق�ة. م�ع أهمي�ة أن 

تكون مهارات اللغة مماثلة للحد األدن�ى م�ن متطلب�ات القب�ول للطلب�ة األجان�ب ف�ي الجامع�ات بال�دول 

ت التحق�ق م�ن مس�تويات التحص�يل ينبغ�ي أن تتض�من عملي�اإلنجليزي�ة لغ�ة التعل�يم ل�ديها.  التي تع�د ا

اختبار عينة، على األقل، ممثلة للطلبة على أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية األساسية المقبولة عالمياً، 

باإلضافة إلى وضع معيار مرجع�ي ل�ألداء مس�اٍو  لم�ا ه�و مطل�وب م�ن الطلب�ة المتق�دمين م�ن أنح�اء 

 ة التعليم األساسي لديها).  جامعات بالدول التي تعد اإلنجليزية لغالعالم لل
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مس��ؤولية فاعلي��ة الب��رامج التحض��يرية ، يمي��ة الت��ي تق��دم برن��امج تعل��يم ع��الٍ تتحم��ل المؤسس��ة التعل ٤٫٦٫۷

الض��رورية له��ا، الت��ي تطل��ب تق��ديمها م��ن قب��ل جه��ات أخ��رى غي��ر المؤسس��ة التعليمي��ة، كم��ا تتحم��ل 

الب�رامج التحض�يرية ف�ي مج�ال اللغ�ة   مسؤولية ضمان تحقق المعايير المطلوبة للقبول. ويش�مل ذل�ك

 مجاالت أخرى من مجاالت التعلم. ، أو أياإلنجليزية

الدراس�ي  وتنس�يق الع�بء ، راقب�ةلم بالمؤسسة التعليمي�ةتوجد أنظمة مستخدمة في كل برنامج علمي  ٤٫٦٫۸

 للطلبة.  

إلى أولئك ال�ذين أو كليهما  ،أو اإلرشاد ،تتم متابعة مدى تقدم أداء الطالب بشكل فردي، ويقدم العون ٤٫٦٫۹

 .يواجهون صعوبات

تتم متابعة معدالت التق�دم الدراس�ي للطلب�ة م�ن س�نة إل�ى أخ�رى، ومع�دالت إكم�الهم للب�رامج بنج�اح،  ٤٫٦٫۱۰

ويحتاجون للمس�اعدة، وتتخ�ذ اإلج�راءات  ،ويتم تحليلها لتحديد فئات الطلبة الذين يواجهون صعوبات

 الالزمة لمساعدتهم. 

 وغيرها من التجهيزات الالزمة للتعلم. ،يتم توفير أماكن كافية للدراسة الفردية مع توفير الحواسيب ٤٫٦٫۱۱

ة في المؤسسة التعليمية، و يتوفر لدى هيئة التدريس اإللمام الكافي بالخدمات المساندة المتوفرة للطلب ٤٫٦٫۱۲

 الحاجة.بتوجيههم لمصادر الدعم المناسبة عند  نيقومو

الترتيبات الالزمة لتقديم المساعدة للطالب بشكل دوري من خالل عمليات  تشمل التغذية  كفايةتـُقـيَّم  ٤٫٦٫۱۳

 الراجعة من الطالب، دون االقتصار عليها.

  

 :جودة التدريس ٤٫۷

أو لفترة قصيرة  ،والموظفين بدوام جزئي ،للمنسوبين الجدد ،والتدريب ،تقدَّم برامج فاعلة للتهيئة ٤٫۷٫۱

يجب أن تتضمن هذه البرامج حصول هيئة  . (ولكي تكون هذه البرامج فاعلة،في المؤسسة التعليمية
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وكذلك  ستراتيجيات التدريس المصممة،إ، والتدريس على عرض موجز حول نواتج التعلم المطلوبة

 حول إسهام مقرراتهم في البرنامج ككل ).  

 ستراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي تهدف البرامج لتطويرها.إتتناسب  ٤٫۷٫۲

ناسبة لتنمية التي ينبغي أن تشمل األنشطة الطالبية الم ،باإلضافة إلى المعارف ذات الصلة

ولية ؤوالمس ،والمهارات ، وحل المشكالت.لك التفكير اإلبداعيبما في ذالمهارات المعرفية، 

بما ، والمهارات الرقمية، مهارات االتصاالتو، ا في ذلك مهارات السلوك األخالقيبمالشخصية، 

 .، والحاسوب األساسيةواللغة ،ستخدام العام لمهارات الرياضياتاالفي ذلك 

حة ف�ي والتقي�يم المنص�وص عليه�ا ص�را ،س�تراتيجيات الت�دريسإااللتزام من قبل هيئة التدريس ب يتم ٤٫۷٫۳

لمواجه�ة احتياج�ات الفئ�ات المختلف�ة م�ن  ،مع وجود المرونة الكافي�ة توصيفات المقررات والبرامج.

 الطلبة .  

عن متطلبات المقررات من خالل توصيفات المقررات  ،وبصورة كاملة ،ًيتم إعالم الطلبة مقدما ٤٫۷٫٤

 ،إضافة إلى متطلبات الواجبات ة بالتطوير،والمهارات المستهدف ،التي يجب أن تتضمن المعارف

 .وعمليات تقييم الطلبة

            ومع التوصيفات المعتمدة للمقررات. ،يتسق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة ٤٫۷٫٥

 تتضمن آخر التطورات في مجال الدراسة.الحديثة، والمراجع  ،الكتب المقررة ٤٫۷٫٦

 .وبأعداد كافية قبل بدء الدراسة  ،وغيرها من المتطلبات األخرى ،فر الكتب المقررةتو ٤٫۷٫۷

، كم�ا ت�تم متابع�ة أثن�اء لق�اءات التهيئ�ة للطلب�ةف�ي  يتم توضيح متطلبات حضور الطلبة في المق�ررات ٤٫۷٫۸

 وتطبيق التنظيمات الخاصة بذلك بصرامة.انتظام حضور الطلبة، 

لتقويم فعاليـة التدريس، وذلـك في ك�ـل المق�ررات، وه�و  ،نظام شامـلليمية يتوافر لدى المؤسسة التع ٤٫۷٫۹

 نظام يشمل استطالع آراء الطلبة، وإن كان ال يقتصر على ذلك.
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ستراتيجيات التدريس المختلفة المستخدمة، والتي خطط له�ا م�ن إتقييم فاعلية  ،وبصورة منتظمة ،يتم ٤٫۷٫۱۰

عليه�ا ف�ي ض�وء م�ا قبل، ف�ي تحقي�ق ن�واتج (مخرج�ات) ال�تعلم، كم�ا ي�تم إج�راء التع�ديالت المناس�بة 

 ستراتيجيات.حول فاعلية تلك اإليتضح من البراهين 

(على يتم تزويد القائمين بإدارة البرنامج (رئيس القسم أو غيره من المسؤولين) بتقارير منتظمة  ٤٫۷٫۱۱

قرر عن تدريس كل مقرر، على أن تشمل هذه التقارير تفاصيل حول أجزاء الماألقل بصفة سنوية) 

التي تم ستراتيجيات التدريس إعوبات تمت مواجهتها عند استخدام ص التي لم يتم تدريسها، وعن أي

 التخطيط لها.

وأخ�ذ م�ا  ،بعد دراسة تقارير المق�ررات ،يتم إدخال التعديالت المناسبة على خطط تدريس المقررات ٤٫۷٫۱۲

 ورد فيه في االعتبار.

  

 :دعم جهود تحسين جودة التدريس ٤٫۸

 ،هيئة التدريسأعضاء  لجميعوذلك  ،توفر المؤسسة التعليمية برامج تدريبية في مهارات التدريس ٤٫۸٫۱

 ، أو الذين يعملون غير متفرغين .أو المستمرين من سنوات سابقة ،سواء الجدد

 تتضمن البرامج التدريبية في مجال التعليم االستخدام الفعال للتقنية الجديدة والمتطورة. ٤٫۸٫۲

مع تقديم العون بصفة خاص�ة  كاديمية اإلضافية لهيئة التدريستتوفر فرص كافية للتنمية المهنية واأل ٤٫۸٫۳

 للذين يواجهون أية صعوبات.

 تتم متابعة مدى مشاركة هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني لتحسين جودة أدائهم التدريسي. ٤٫۸٫٤

ستراتيجيات المناسبة لتحسين أدائه�م التدريس�ي، وعل�ى هيئة التدريس على تطوير اإلأعضاء تشجيع  ٤٫۸٫٥

عملي���ات التق���ويم لب���راهين والش���واهد عل���ى توثيقي���ة (بورتفولي���و) تحت���وي عل���ى ا االحتف���اظ بملف���ات
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 ستراتيجيات التحسين التي يقومون بها.إو

تق��وم المؤسس��ة التعليمي��ة ب��اإلعالن ع��ن تق��ديرها بص��ورة رس��مية ل��ألداء المتمي��ز ف��ي الت��دريس، كم��ا  ٤٫۸٫٦

 تشجع اإلبداع واالبتكار.

 ،جودة التعليم على تحسيَن جودة المواد التعليمية المساعدةستراتيجياُت تحسين إتشتمل  ٤٫۸٫۷

 ستراتيجيات التعليم التي تتضمنها.إو

  

 :مؤهالت هيئة التدريس وخبراتهم ٤٫۹

وفيما  والخبرات المناسبة لتدريس المقررات الموكلة إليهم.توافر لدى هيئة التدريس المؤهالت، ي ٤٫۹٫۱

وبرنامج درجة الماجستير، يتطلب ذلك عادة توفير  ،ببرامج المرحلة الجامعية األولى يتعلق

مؤهالت أكاديمية في مجاالت محددة في التدريس، على األقل مستوى واحد أعلى من البرنامج الذي 

 يدرسون فيه.

عل�ى  -ال�ذين يعمل�ون بنظ�ام ال�دوام كام�ل  ،هيئة الت�دريستتألف هيئة التدريس من نسبة متوازنة من  ٤٫۹٫۲

و أولئ��ك ال��ذين يعمل��ون بنظ��ام ال��دوام الجزئ��ي ، وذل��ك ف��ي حال��ة االس��تعانة بهيئ��ة  -م��الك المؤسس��ة 

تدريس بدوام جزئي للحاجة لهم (مثال: في البرامج المهنية التي يتطلب البرن�امج وج�ود خب�رات م�ن 

 تق�ل نس�بة  هيئ�ة الت�دريس م�ن ال�ذين يعمل�ون بنظ�ام الأ سوق العمل).  ( القاعدة العامة هي أنه يج�ب

 %).۷٥الدوام الكامل عن 

في األنشطة العلمية لضمان استمرار بقائهم على دراية  جميع هيئة التدريس، بصفة مستمرة، تشارك ٤٫۹٫۳

إشراك الطلب�ة ف�ي األنش�طة التعليمي�ة الت�ي  -أيضاً  -بالمستجدات في حقل التخصص، بحيث يمكنهم 

 فيها هذه المستجدات. تدخل

ويقومون بالتدريس ف�ي مرحل�ة الدراس�ات الذين يعملون بدوام كامل، يشارك أعضاء هيئة التدريس،  ٤٫۹٫٤
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 في مجاالت تخصصاتهم التي يدرسونها.والبحث العـلمي  ،النشاط المعرفيالعليا، في 

بع��ض المهني��ين المتخصص��ين م��ن ذوي  ،يض��م فري��ق الت��دريس ف��ي الب��رامج ذات الطبيع��ة المهني��ة ٤٫۹٫٥

 والمهارة العالية في هذه المجاالت. ،الخبرة

  

 :أنشطة الخبرة الميدانية ٤٫۱۰

تم تحديد نواتج التعلم المستهدفة من الخبرة الميدانية بشكل واضح،  كما واتخذت الخطوات الفعالة  ٤٫۱۰٫۱

ستراتيجيات المتبعة واإل ،لنواتج التعلم تلك في الميدانوالمشرفين على تدريبهم  ،لضمان فهم الطلبة

 وذلك في البرامج التي تشمل خبرات ميدانية. لتطوير ذلك التعلم،

وعل�ى عالق�ة أنش�طة  ،يتم إطالع المشرفين الميدانيين في المواق�ع عل�ى طبيع�ة المه�ام الموكل�ة إل�يهم ٤٫۱۰٫۲

 الخبرة الميدانية بالبرنامج ككل.

، واالستش�ارات للقي�ام بالمالحظ�ات ،التدريس بالمؤسسة بزيارات ميدانية ألم�اكن الت�دريبقوم هيئة ت ٤٫۱۰٫۳

وذلك لمرات عديدة بما يكفي لتوفير اإلشراف و الدعم. (ع�ادة  ،ومع المشرفين الميدانيينمع الطلبة، 

 ال تقل عن مرتين خالل نشاط الخبرة الميدانية).

 ،للمشاركة في أنشطة الخبرة الميداني�ة م�ن خ�الل اللق�اءات التعريفي�ة ،يتم تهيئة الطلبة بصورة كاملة ٤٫۱۰٫٤

 والكتيبات التي تصف البرنامج.

ون�واتج  ،بحي�ث تتناس�ب م�ع طبيع�ة األنش�طة ،الطلب�ة بإع�داد تق�ارير ع�ن خب�راتهم الميداني�ة كلفي ٤٫۱۰٫٥

 التعلم المتوقعة.

لي��تمكن الطلب��ة فيه��ا م��ن اس��تعراض م��ا ت��م عمل��ه،  ،أو محاض��رات ،ي��تم جدول��ة  لق��اءات للمتابع��ة ٤٫۱۰٫٦

وتطبي�ق تل�ك الخب�رة ف�ي المواق�ف  والخروج ببعض النتائج التي يمكن تعميمها من الخب�رة الميداني�ة،
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 التي يمكن مواجهتها  عند التحاقهم بالوظائف بعد تخرجهم.

وبن�اء  ،تحقيق ن�واتج ال�تعلم المس�تهدفةيتم اختيار أماكن الخبرة الميدانية وفقاً لقدرة هذه األماكن على  ٤٫۱۰٫۷

 على فاعليتها في تطوير التعلم الذي يجب تقويمه.

وتوض��ع إج��راءات مح��ددة لحس��م  ، وتفس��يرها بش��كل واض��ح.ي��تم تحدي��د محك��ات تقي��يم أداء الطلب��ة ٤٫۱۰٫۸

الخ��الف ف��ي ال��رأي، وذل��ك ف��ي الح��االت الت��ي يش��ترك فيه��ا مش��رفو الت��دريب ف��ي المي��دان م��ع هيئ��ة 

 ريس بالمؤسسة في تقييمات الطلبة.التد

يتم تقويم أنشطة الخبرة الميدانية بواسطة الطلبة أنفسهم، وبواسطة مشرفي التدريب في الميدان،  ٤٫۱۰٫۹

وهيئة التدريس من المؤسسة، وتتم االستفادة من نتائج التقويم عند التخطيط للخبرة الميدانية في 

 المرات القادمة.

ألنش��طة الخب��رة الميداني��ة تقييم��اً دقيق��اً للمخ��اطر الت��ي ق��د يتع��رض له��ا أي ط��رف م��ن  يش��مل اإلع��داد ٤٫۱۰٫۱۰

 وطرق التعامل معها عند وقوعها. ،األطراف، كما يتم وضع خطط لتقليص هذه المخاطر

  

 :ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى ٤٫۱۱

وكذلك المؤسسة التعليمية المشاركة  ،يتم تحديد مسؤوليات كل من المؤسسة التعليمية المحلية ٤٫۱۱٫۱

 بوضوح من خالل اتفاقيات رسمية تسري عليها قوانين المملكة العربية السعودية.

 تتم مراجعة فعالية ترتيبات الشراكة (التوأمة) دورياً. ٤٫۱۱٫۲

والتشاور حول متطلبات البرامج والمقررات بشكل كاٍف ومناسب، وتوجد آليات فعالة  ،تتم النقاشات ٤٫۱۱٫۳

 .للتشاور المستمر حول القضايا المستجدة
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تقوم هيئة التدريس من المؤسسة التعليمية المشاركة، مم�ن ه�م عل�ى دراي�ة بمحت�وى المق�ررات الت�ي  ٤٫۱۱٫٤

للتش�اور  ؛المؤسس�ة التعليمي�ة المحلي�ة بش�كل دورييتم تقديمها من خ�الل ترتيب�ات الش�راكة، بزي�ارة 

 حول تفاصيل المقررات ومعايير تقييم الطلبة.

يتم استخدام إجراءات للتأكد من أن التقييمات النهائية تكتمل بشكل عاجل، وأن نتائج الطلبة تتاح له�م  ٤٫۱۱٫٥

السعودية، وذلك في الحاالت التي ذلك في المملكة العربية  نظمت خالل المدة المحددة وفقاً للوائح التي

تتطل��ب تقي��يم أعم��ال الطلب��ة بواس��طة المؤسس��ة التعليمي��ة المش��اركة إض��افة إل��ى تقييم��ات المؤسس��ة 

 التعليمية المحلية.

والمه��ام المطلوب��ة م��ن الطلب��ة م��ع  ،واالختب��ارات ،تعم��ل المؤسس��ة المحلي��ة عل��ى تواف��ق المق��ررات ٤٫۱۱٫٦

أو المثي�رة للج�دل،  ،عمل على تجنب اس�تخدام التعبي�رات غي�ر المألوف�ةمتطلبات البيئة المحلية، كما ت

والتوضيحات المستخدمة ذات عالقة بالبيئة المحلية التي تقدم فيه�ا الب�رامج،  ،وعلى أن تكون األمثلة

 وذلك في حالة كون البرامج  مبنية على برامج (أعدت) من قِـبَل المؤسسات التعليمية المشاركة.

والمقررات مع متطلبات "اإلطار الوطني للمؤهالت" في المملك�ة العربي�ة الس�عودية، ، البرامج تتفق ٤٫۱۱٫۷

الت�ي تتف�ق م�ع بيئ�ة المملك�ة نظم�ة واأل ،أو المهني�ة الل�وائحَ  ،كما تتضمن البرامُج ذات الص�بغة الفني�ة

 العربية السعودية.

أو الب�رامج الت�ي تنف�ذ ف�ي المملك�ة ع�ن  ،المق�رراتتقوم المؤسسة التعليمي�ة المحلي�ة، ف�ي حال�ة تق�ديم  ٤٫۱۱٫۸

أن مستويات (مع�ايير) التي تضمن طريق المؤسسة التعليمية المشاركة، باتخاذ  اإلجراءات المناسبة 

س��واء م��ن قب��ل  ، تحص��يل الطلب��ة تس��اوي عل��ى األق��ل تل��ك المس��تويات المتحقق��ة ف��ي أم��اكن أخ��رى

 سسات تعليمية مناسبة تم اختيارها للمقارنة المرجعية.أو من قبل  مؤ ،المؤسسة التعليمية المشاركة

يتم توفير معلومات كاملة مسبقاً عن أنظمة و لوائح ال�وزارة ذات الص�لة، ومتطلب�ات الهيئ�ة الوطني�ة  ٤٫۱۱٫۹

 ،ومتطلب��ات توص��يف الب��رامج الخاص��ة باإلط��ار ال��وطني للم��ؤهالت. واالعتم��اد األك��اديمي ،للتق��ويم

أو للمساعدة في تط�وير  ،أو منظمات أخرى لتقديم برامج ،والمقررات، في حالة دعوة مؤسسة دولية

 الستخدامها في المملكة العربية السعودية. ،البرامج
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  :ةالرئيسداء مؤشرات األ

  :ة المحددة للمؤسسة الرئيسداء مؤشرات األ ٤٫۱۲

٤٫۱۲٫۱ 
1Tطار الوطني للمؤهالت إلدليل ادرجة كفاءة الطلبة وفقا ل(NQF)  ات متوسط(معدل ال

 )1Tالحسابية و المستوى الذي تحقق

(٪و المستوى الذي ي لدراستخصصهم ان الذين يعملون في مجال يالخريجالطلبة سبة ن ٤٫۱۲٫۲

 .)تحقق

أكملوا متطلبات البرامج في الحد الذين وس ملتحقين ببرامج البكالوريالالطلبة سبة ن ٤٫۱۲٫۳

 -  1T(NCAAA 9)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (األدنى من مدة الدراسة 

 .1T)متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققمعدل ال

هذه البرامج في امتطلبات كملوأالذين دراسات العليا و تحقون ببرامج الملال ةنسبة طلب ٤٫۱۲٫٤

معدل  -  1T(NCAAA 10)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (المحدد الوقت

 )متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققال

على معدل تقييم الطلبة العام للمقررات النسبة العامة لتصنيف الطلبة لجودة المقررات ( ٤٫۱۲٫٥

 -  1T(NCAAA 6)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي ()مقياس من خمس نقاط

 على المسح) بناءً  متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققمعدل ال

كامل إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المداومين بشكل  ةطلبالنسبة  ٤٫۱۲٫٦

معدل  -  1T(NCAAA 5)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي المتفرغين(

 )متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققال

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين على شهادات الدكتوراه أو  ٤٫۱۲٫۷

الهيئة الوطنية (ما يعادلها مقارنة مع إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 

متوسطات الحسابية و المستوى معدل ال -  1T(NCAAA 7)للتقويم و االعتماد األكاديمي 
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  1Tالذي تحقق)

و أستاذ أو مدرس، أنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين برتبة مساعد مدرس،  ٤٫۱۲٫۸

 و أستاذ (النسبة و المستوى الذي تحقق)أو أستاذ مشارك، أمساعد، 

الهيئة الوطنية للتقويم و ( بنجاح السنة األولىن بالبرامج و الذين أتموا ينسبة الطلبة الملتحق     ٤٫۱۲٫۹
متوسطات الحسابية و المستوى الذي معدل ال -  1T(NCAAA 8)االعتماد األكاديمي 

 تحقق)

٤٫۱۲٫۱۰ 
1T النسبة المئوية للمقررات التي تحسنت نتيجة للبحث و / أو نتائج التقييم (معدل المتوسط

 )الحسابية و المستوى الذي تحقق

 

 

  :نسبة خريجي البكالوريوس الذين تم في غضون ستة أشهر من التخرج ٤٫۱۲٫۱۱

 أ) توظيفهم

 ب) التحاقهم بدراسات أخرى

ج) ال يبحثون عن عمل أو ال يرغبون في االلتحاق بدراسات أخرى (الهيئة الوطنية 

معدل المتوسطات الحسابية و  -)  NCAAA 11للتقويم و االعتماد األكاديمي  (

 )مسحتحقق استنادا إلى الالمستوى الذي 

  

 :أو البرنامج ،ة المحددة الخاصة بالكليةؤشرات األداء الرئيسم ٤٫۱۳

في  اإلنجازوثائق على أو  ،وقدم دليال ،البرامجأو  ،المستخدمة في الكليةاإلضافية ة الرئيسداء (صف مؤشرات األ

 .الرئيسي)داء مؤشرات األ

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، المحددة الخاصة بالمؤسسةة الرئيسداء (مؤشرات األ ٤٫۱۳٫۱
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 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ٤٫۱۳٫۲

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ٤٫۱۳٫۳

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، بالمؤسسةة المحددة الخاصة الرئيسداء (مؤشرات األ ٤٫۱۳٫٤

 

 : ٤تقييم عام للمعيار 

النتائج على النحو المذكور أعاله،  إلىوالمعايير المستندة  ،العمليات إلىوتقييم المعايير المستندة ، حال تدقيق

وتجميعه في هذا المعيار في  ،العامداء توفير ملخص األ إلى والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، تحتاج 

 .ةالذاتيالدراسة تقرير 

 ٤ملخص: تقييم عام للمعيار 

 .والتعليم ،المراقبة المؤسسية لجودة التعلم ٤٫۱

 .نواتج  تعلم الطلبة ٤٫۲

 .عمليات تطوير البرنامج ٤٫۳

 .ومراجعتها ،عمليات تقويم البرامج ٤٫٤

 .تقييم الطلبة ٤٫٥

 .للطلبةالمساعدة التعليمية  ٤٫٦

 .جودة التدريس ٤٫۷

 .دعم جهود تحسين جودة التدريس ٤٫۸

 .وخبراتهم ،مؤهالت هيئة التدريس ٤٫۹

 .أنشطة الخبرة الميدانية ٤٫۱۰ 

 .ترتيبات الشراكة مع المؤسسات األخرى ٤٫۱۱

   .ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ ٤٫۱۲

 .أو البرنامج ،بالكليةة المحددة الخاصة مؤشرات األداء الرئيس ٤٫۱۳
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N. 33B شؤون الطالب والخدمات المساندة:  ٥المعيار 

 

 ةالعملي إلىالمستند  األداء ياسالجزء األول: مق

 :٥وصف المعيار 

لمؤسسة، لوالروح  ،ا لوجود الحياةا فعليً سببً  اكوي يمكن أن، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية إن التعليم يمكن القول:

وأساسية لجميع مؤسسات التعليم  ،ةرئيس رسالةومن أجل جعل ذلك  ،لذلك .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أ

، دعم المرافقات، دعم مصادر البيئة التعلمية، الحياة األساسية فيما يتعلق بالبنية التحتية، دعم الخدم أنظمةفان دعم  .العالي

 يبرز هذا المعيارووالفائدة الشاملة للطالب.  ،البيئة التعلمية المشجعة خلقالتي تالفرعية ة نظمألنها تشكل األ أساسيةتعتبر 

للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات الجودة   ضمان ةإدارووالبحث،  ،والتعلم ،ميالتعلدعم تعلم الطالب في ة أهمي

قياس والتعليم، عملية  ةدارإل  دعم التعلمأنظمة دعم المستخدمة في اآلليات ة أهميوالتحسن. كما ويؤكد على  ،االجتماعية

دار بشكل أن ي إلىبحاجة  ،قاسأن ي إلىاالجتماعية. وما يحتاج والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، في إنجاز دعم ال ذلك

والبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، اآللية التي تم إعدادها من قبل أو الشامل،  والتعليم ،التعلممن خالل نظام أساسي 

 ،والتعليمللطلبة في التعليم، والتعلم، التعلم دعم من خالل قياس الجودة. يمثل قياس  التعلم والتعليمجودة  ةدارإل اإلدارية

المؤسسة،  ةعالجم يةوكيف ماهيةالذي يعالج  (IQA) ضمان الجودة الداخليوالبحث، والخدمات االجتماعية، واآلليات 

 ضمانمعايير االعتماد لا على اعتمادً  ،والتعلمالتعليم في دعم جودة علم دعم الت والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أ

 . (EQA) الجودة الخارجي

ون ؤش ةإداروسجالت الطالب، وة قبول الطالب، أهميوالمعايير هنا تؤكد على  ،المقاييسمن أن على الرغم 

يجب توسيع ذلك بحيث يشمل منهجية  والخدمات الطبية. ،الطالبياإلرشاد وتخطيط وتقييم خدمات الطالب، والطالب، 

 النجاح في تحقيق مخرجات تعلم الطالب.  إلىوالدعم الذي يؤدي  ،كافة الخدماتؤثر على تشاملة 

ا من الجانب األكاديمي أو ليست جزءً  ،إذا كانت مستقلة عن الجانب األكاديميية داراإلاألدوار فكرة تقل قيمة 

 ،األكاديميةات اإلنجاز عتبرت. مقبولةفكرة وجود وحدات إدارية مستقلة عن الجانب األكاديمي غير  أصبحت. لضمان الجودة

وض ويخرب أداؤها السيئ قحيث يمكن أن ي، يةداراإلالوحدات داء متواضع ألوخدمات  ،إذا توفر دعمفقط جيدة والنجاح 

مي على مبادئ جودة يعلتلتميز الخدمات ادعم تعتمد مساهمة وحدات  .واحدة إجماليةإنها حزمة  .جودة التعليمتماما 

 ةإدارالشاملة. وفيما يتعلق ب  الخدمات االجتماعية، والبحث، والتعليم، والتعلمبيئة إيجاد والدعم المقدم من أجل  ،الخدمات

ة حاسمة أهميذات   ،يةداراإلوالبيانات الداعمة الواردة من الوحدات  ،الخدماتالبرامج، تعتبر أو الجودة في الكلية  ضمان

بل تركز بشكل كلي  ة،يداراإلوالوحدات األكاديمية تقليص دور األقسام  إلىجودة التعليم بشكل عام. ال تهدف الجودة  يجادإل

 الفردي للوحدات. داء الجامعة بدال من األأداء على 

، والتعليم ،التعلم ةدارالشاملة إلمبادئ ال إلىننظر هو أن ساسي األ إن المبدأ، فأعاله ما وردعلى  اواعتمادً 

والعمليات  ،اآللياتواللجان، والتعليم والتعلم، أنظمة التي تدعم  دعم التعلموآليات  ،والبحث، والخدمات االجتماعية، وأنظمة
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. يتم التركيز أيضا على دعم التعلم واستخدامها لتطبيق جودة ،وضعهاوالموارد التي تم  ،الموارد البشريةو ،اتءجراإلوا

المعايير، والمقاييس، ومؤشرات وما هي  ة،يداراإل الوحدات وأالكلية، والمؤسسة، والبرامج، كيفية تنظيم الجودة داخل 

لم، والبحث، والخدمات التعليم، والتعوآليات  ،أنظمةجودة في دعم واستخدمت كتدابير مساعدة  ،ة التي وضعتالرئيسداء األ

جامعة الملك سعود بالجودة  ةإدارنظام  دليلال يمكن قياس الجودة بشكل مباشر وموضوعي. يمثل  هنإحيث  ،االجتماعية

ومقاييس ضمان الجودة الداخلي  ،معاييرلدعم تعلم الطالب في الحد األدنى )، ۲۰۱۰، ديسمبر للممارسين الثانية(الطبعة 

الحد األدنى  واالعتماد األكاديمي ،هيئة الوطنية للتقويموتمثل معايير ال .والبحث، والخدمات االجتماعية لتعليم، والتعلم،افي 

 ،عند إعداد أنظمةالتي يجب استخدامها كنقطة مرجعية  ضمان الجودة الداخلي عادلةموالمقاييس للجودة في  ،من المعايير

والكلية، أالمؤسسة، بفيما يتعلق أساسي وتعريف ما يلي بشكل  ،تحديدتم أن ييجب جودة التعلم.  ضمانوآليات الدعم لدعم 

 :والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأ

الختيار  ،قبولالالمستخدمة في مقاييسها و ،القبول األساسيةة أنظمتركز عملية القبول على  ب:قبول الطال• 

وتسهل  ،القبولومتطلبات  ،تنشر معاييرالتي اآلليات كجزء من نهجها الشامل. كما تهتم بفاء األكْ  ةالطلب

. والكليات، أو البرامجأالمؤسسة،  وتنظيم متطلبات القبول في ،بيانات القبول والتسجيل إلىالوصول 

اإلعفاء الخاصة بقواعد الوالمدفوعات المؤجلة ، والمقررات المقدمة، و ،دفع الرسوم المالية ذلكشمل يو

 المؤسسة باعتبارها وحدة ككل مع تحديد متطلبات البرامج. بمن الرسوم، واللوائح المنظمة المتعلقة 

معلومات عن و ،على البيانات الشخصيةالتي تحتوي الطالب سجالت يجب تأمين  :سجالت الطالب •

واألمن التي ال تسمح بالوصول غير المصرح  ،البيانات الخصوصيةأنظمة من خالل  ،دراسةفي الداء األ

تعرض أمن معلومات الطالب للخطر. يجب تحديد السياسات  يمكن أنوالقيام بالتعديالت التي  ،به

والعمليات المتعلقة بتحديث البيانات في سجالت الطالب، ونشر معلومات دقيقة  ،اتءجراإلوا ،الرسمية

من أجل القيام داء واأل ،سجالت الطالبعن اإلحصائية انات بيال، واستخدام في الوقت المناسبللطالب 

 البرامج.أداء  ةإدارو ،لتخطيطبا

 يجب أنمدونات السلوك التي أو  ،الجوانب التأديبيةون الطالب ؤش ةإدارتشمل  :الطالبون ؤش ةإدار• 

تحديد  يجبو. )أعلى سلطة في الجامعة (وافق عليها مجلس الجامعة يو ،ومكتوب ،تصاغ بشكل رسمي

 ،ومعالجة الشكاوى والطعون، والتدابير التأديبية ،والعمليات ،اتءجراإلوا ،السياسات الرسمية

 ات التأديبية بشكل منهجي ورسمي.ءجراإلوا ،ات، والقنوات واللجان لمعالجة الشكاوى والطعونءجراإلوا

9T •والمؤهل.  ،الطالب المتخصصإيجاد هو  والتعليم ،التعلموروح عملية  ،إن قلب :نتائج تعلم الطالب

، والقدرات (IQ)والقدرات في مستوى الذكاء  ،ليكون من ذوي الكفاءات ،الطالب إعدادويشمل ذلك 

 ،ابحيث يكون الخريج ذكيً  .(MQ)ية خالقالمبادئ األو، (AQ)، والقدرة على التكيف  (EQ)العاطفية

 إلىتؤدي العملية التعليمية التعلمية ينبغي أن . وفي هذه الحالة، ايً أخالقا، وا، وروحيً ا، وعقليً جسديً  :اوالئقً 

 ،ومجاالتها ،األساسيةنتائج التعلم  يتم تعريف9Tوالقدرات.  ،والصفات ،بناء تدريجي لكل من هذه الكفاءات

هيئة الوطنية لمعايير الاإلطار الوطني للمؤهالت من ة الخاصة بها ضالرئيسداء ومؤشرات األ ،وعمليات
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مع المتطلبات األساسية الشاملة  برنامج،ومجال من مجاالت ال ،لكل موضوع واالعتماد األكاديمي ،للتقويم

 الخاصة بكل مجال من مجاالت الدراسة.

ودعم جوانب  ،خدماتعملية  ةإدار نواحيمن أوسع  انطاقً  ذلكتناول ي ب:ودعم تعلم الطال ةخدمعملية • 

. ويعني هذا تحديد (POC3)التخطيط، والتنظيم، واالتصال، والتنسيق، والمراقبة  :من حيثتعلم الطالب 

بدال من مجرد  ،؟تعلم الطالب، ما هي الموارد المطلوبةودعم  ،ةدعم عملية خدم يةوكيف ماهية ةإدارجوانب 

وتعريف متطلبات المنتفعين من  ،شمل ذلك تحديدأن يينبغي . وودعم تعلم الطالب ،عملية خدمةالتخطيط لـ

مبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ إن المبدأودعم تعلم الطالب. على هذا النحو، ف ةأجل تطوير عملية خدم

مجرد بدال من  ،)PDCAدورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل) (الشاملة التي تدعم  ةداراإل

النظام، من حيث عملية إدارة خدمة ودعم تعلم الطالب، . وهذا يسلط الضوء على ية  عاديةإداروظائف 

 ،اتستراتيجي، وسياق عملية خدمات ودعم تعلم الطالب، والمحتوى واالواآلليات، وتنظيم اللجنة، والتنفيذ

ونشر تطبيقات عملية خدمات ودعم تعلم  ،ة لجودة الممارسات في مجال تنظيمالرئيسداء ومؤشرات األ

 الطالب.

تنطوي على كافة األعضاء في نظام فإنها ، شاملةالجودة عملية  بما أن ة:وتقييم الخدمات الطالبيتخطيط • 

الفرعية. ويعني هذا أن نظمة وتشمل أيضا جميع األ ، والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، 

مراجعة أنظمة دعم تعلم ووتقييم،  ،في تطويرالنتائج هي التي تستخدم  مخرجات،ال ،العمليات ،المدخالت

العملية منهجية، يجب توضيح  بما أنتصمم لتغطية جميع جوانب نظام الجودة. وأن يجب التي  الطالب

 ،وباستمرار ،وتنفيذها بشكل مترابط ،مفصلبشكل البشرية العمليات، والسياسات، واإلجراءات، والموارد 

غطي أن ييجب و .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في كل أنحاء  ةداراإلوعبر مجلس 

 ضمانالجودة مراجعة شمل تعلى نحو شامل.  دعم تعلم الطالبجودة  ضمانو ،يمووتق ،ذلك مراجعة

 ،معلنةال هامع معاييرها، ومقاييسعمليات، وإجراءات، وسياسات، وموارد بشرية، وموارد أخرى، وجود 

جودة دعم تعلم  ضمانويشكل آلية قائمة لأدلة  إلىويستند  ،قه بشكل جيدثيمطبقة كنظام شامل تم توالو

ة محددة رئيسأداء دليل مع مؤشرات  إلىوتستند  ،ايم الجودة آلية موثقة جيدً والطالب. وسوف يستخدم تق

خالل من داء وتتماثل مع المقاييس والمعايير، وتحدد مستوى األ ،لتتوافق ،والتقويم ،لدعم عمليات التقييم

والتعامل معها لتحقيق  ،تناولها إلىحتاج نبالمقاييس والمعايير، التي االلتزام عدم أو  ،تبايناتتحديد ال

ؤدي إلى يم الذي يووتقييمه. يعني التق مراجعتهدعم تعلم الطالب بعد وآليات  ،ألنظمةالتحسن المستمر 

 بالعمليات في الوقت المناسب يضمن وجود الجودة في البرنامج.  ن القيامأ ،يجابيوالتحسين اإل ،التطور

ودعم  ةاستخدام خدمعملية دعم تعلم الطالب وة نظمأل يم الطلبةوتقلعايير المرجعية المؤشرات والم• 

 ،آلياتأداء لتكون بمثابة قياس  ،ة للبرنامجالرئيسداء ونشر مؤشرات األ ،تحديدذلك يستدعي  :ةتعلم الطلب

 ،وليس هناك حد أدنى من الوسائل المباشرة ،للنقاشخاضع أمر ن قياس الجودة إدعم تعلم الطالب. ة أنظمو

 ات كبدائلءجرااستخدمت هذه اإل .والوسائل الالزمة لقياس الجودة، وعادة ما تستخدم تدابير غير مباشرة

كون عن طريق ي أنيمكن ة المؤشرات الرئيس إن أحدوقياسها لتحديد مستويات األداء.  ،يجب تطويرها
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لتحديد األداء ، ويستخدم ا وبناءً كون موضوعيً أن ييجب الذي  ،مؤشر جودة الخدمةلاستخدام تقييم الطالب 

، واتجاهاته، خدمات ودعم تعلم الطالبأداء . في العادة يجب تحديد مستوى لخدمات ودعم تعلم الطالب

أقرب أو مماثل،  صناعيأفضل برنامج أو تحدد وتقاس مقارنة مع البيانات السابقة لألداء،  يجب أنو

 برنامج منافس.

ألن كل الطالب ال يحققون نفس المستوى من األداء، فان مسألة التركيز نظراً  :اإلرشادالطبية والخدمات • 

 بما أنووالعناية بالطالب.  ،اإلرشادوظروف تعلم الطالب من خالل  ،فهم قدرة إلىعلى الطالب تدعو 

 ،أنواع الموارد وتقييم ،وتطوير ،يجب تصميما بشكل مناسب، وجسديً  ،اعقليً  :الهدف هو بناء الطالب ككل

اإلرشاد و ،والمشورة ،الرعاية الطبية إنودعم قدرة الطالب على التعلم.  ،الموضوعة لمساعدةاآلليات و

 ،والتركيز على تعلم الطالب ،تم تيسير ذلكأن يينبغي حيث  .تعلم الطالباألكاديمي هنا هي الدليل لدعم 

 وتطويرهم.

الطالب إيجاد  إلىتهدف والبرنامج أوالكلية، أالمؤسسة،  بما أن ة:منهج للطلبمصاحبة للاألنشطة ال• 

التركيز  تمأن ييجب  .(IQ)والقدرات في مستوى الذكاء  ،ليكون من ذوي الكفاءات شامالً  هيالً أالمؤهل ت

من خالل  (MQ)ية خالقالمبادئ األو، (AQ)، والقدرة على التكيف  (EQ)على تنمية القدرات العاطفية

ي خالقوالمستوى األ ،والروحي، والمستوى الجسدي ،منهج على المستوى العاطفيمصاحبة للاألنشطة ال

يجب والتي لم يتم تنميتها بشكل كامل في الجانب األكاديمي. المعرفة، والمهارات، والكفاءات فيما يتعلق ب

 ورسمي من خالل أنشطة إضافية داعمة لتنمية المهارات ،بشكل منهجي الالصفيةتطوير هذه األنشطة 

 لتطوير الطالب بشكل شامل.

وعمليات الخدمة من  ،يحدد عادة دعم جودة تعلم الطالب ة:الخدم ةعمليدعم ب والجودة تعلم الطدعم • 

، التعلم والتعليم، والتفاعل بين  التعلم والتعليمحيث استخدام البنية التحتية، والبيئة التي صممت لتحفيز 

إلضافة ات المستخدمة في نهاية المطاف ستراتيجيواإل ،وسياق التجارب التدريسية والتعلمية، المحتوى

ت عملية خدمة كانإذا و. الطالب في النهاية من تجربة التعلمما يحصل عليه ه القيمة هي وهذ. قيمة للطالب

عم دمة ودخعملية . غير مجدالتعليم والتعلم فإن  ،خبرة تعلم الطالب إلىضيف قيمة تال الطالب  ودعم تعلم

والقيمة المضافة التي تشكل المتطلبات  ،جزء فقط من البيئة التعلمية اإلجماليةتعلم الطالب هي مجرد 

 .التعلم والتعليماألساسية لجودة 

 :قاييسمتطلبات الم

والتطبيق،  ،نهجال، باستخدام البرنامجأو  والكلية،أ، قبول الطالب في المؤسسةأداء  المقياسيقيم هذا  :٥٫۱ اسيقالم •

كل بند من البنود في هذا مراجعة وتقويم عند  - أعاله الموضح – (ADLI)والتعلم، والتكامل 

في  والكلية، أو البرنامجأالمؤسسة، قبول الطالب في أداء ويتم البت في . ومتطلبات البنود المقياس،

أو ، البرامج أو، الكليةأو  المؤسسة،في تعليم، والتعلم، واألبحاث الجودة لل ضماننظام  ةإدار

  .ةيداراإلالوحدات 
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وعملياتها، ، البرنامجأو  والكلية،أ، في المؤسسة ،سجالت الطالبة أنظمو ،آليةأداء  يقيم هذا المقياس :٥٫۲المقياس  •

عند  - أعاله الموضح – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (باستخدام ومستوى األداء، 

ة أنظمو ،آليةأداء ويتم تحديد . ومتطلبات البنود وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ،مراجعة

تعليم، والتعلم، الجودة لل ضماننظام  ةإدارفي  البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، في  سجالت الطالب

 .البرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أو المؤسسة، في واألبحاث 

فيما  ،البرنامجوالكلية، أو أالمؤسسة، ون الطالب في ؤش ةإدارو ،عمليات تطويرأداء  يقيم هذا المقياس :٥٫۳المقياس  •

والتدابير  ،والمراجعة المتعلقة بالشكاوى والطعون ،وعملية التخطيط، والتطوير ،يتعلق بنظام

 ،مراجعةعند  -أعاله الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (التأديبية، باستخدام 

سجالت ة أنظمو ،آليةأداء ويتم تحديد . ومتطلبات البنود وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،

تعليم، والتعلم، الجودة لل ضماننظام  ةإدارفي  البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، في  الطالب

 . البرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أو المؤسسة، في واألبحاث 

 ومراجعة ،والتقييم ،التخطيطأداء  يقيم هذا المقياس :٥٫٤المقياس  •

ليات اآلو ،ةنظماألأو  ،والتقنيات المستخدمة ،واألدوات مراجعة،الطريقة خدمات الطالب من حيث 

 ،المستخدمة في تقييم فعالية

 – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (خدمة الطالب، باستخدام و ،عمليات دعموكفاءة 

. ويتم ومتطلبات البنود وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ،مراجعةعند  -أعاله الموضح 

تعليم، الجودة لل ضماننظام  ةإدارومراجعة خدمات الطالب في  ،والتقييم ،التخطيطأداء تنفيذ 

 . البرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أو المؤسسة، في والتعلم، واألبحاث 
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 طريقة المراجعة والتقويم،من حيث اإلرشاد وخدمات  ،الخدمات الطبيةأداء  يقيم هذا المقياس :٥٫٥المقياس  •

عمليات وكفاءة ، ليات المستخدمة في تقييم فعاليةاآلو ،ةنظماألأو  ،والتقنيات المستخدمة ،واألدوات

 -أعاله الموضح  – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (، باستخدام بةالطلودعم خدمة 

أداء كون أن ييجب . وومتطلبات البنود وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ،مراجعةعند 

 ةإدارالجودة في  إنجازو ،أداءمتوافقا مع نفس المستوى من اإلرشاد وخدمات  ،الخدمات الطبية

البرامج، أو الوحدات  أوالكلية، أو المؤسسة، في تعليم، والتعلم، واألبحاث الجودة لل ضماننظام 

 . اإلدارية

والتقنيات  ،واألدوات ،اآللياتللطالب من حيث  المصاحبة للمنهجاألنشطة أداء  يقيم هذا المقياس :٥٫٦المقياس  •

ي، باستخدام خالقواأل ،لجسدياوالروحي، و ،المستخدمة في تطوير الطالب على المستوى العاطفي

وتقويم كل بند من  ،مراجعةعند  -أعاله الموضح  – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (

متوافقا  المصاحبة للمنهجاألنشطة أداء كون أن ييجب . وومتطلبات البنود البنود في هذا المقياس،

تعليم، والتعلم، واألبحاث الجودة لل ضماننظام  ةإدارالجودة في  إنجازو ،أداءمع نفس المستوى من 

 . البرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أو المؤسسة، في 

 هوبنود قاييسه،مو، ٥ر متطلبات المعيا

 شؤون الطالب والخدمات المساندة: ٥المعيار  .۱۲

 :قبول الطلبة ٥٫۱

 والسهولة في االستخدام للطلبة المسجلين. ،والتسجيل بالكفاءة تتسم عمليات القبول ٥٫۱٫۱

واس��ترجاع  ،عملي��ات القب��ول م��ع أنظم��ة تس��جيل ت��رتبط أنظم��ة الحاس��ب اآلل��ي المس��تخدمة ف��ي ٥٫۱٫۲

المعلومات (مثال على ذلك، أن ترتبط مع أنظم�ة دف�ع الرس�وم الدراس�ية، وم�ع إص�دار بطاق�ات 

 الطلبة الشخصية، وتسجيل البرامج والمقررات الدراسية، وتسجيل اإلحصائيات المطلوبة).

 وبرامجها. ،التعليميةتتسم معايير القبول بوضوحها، ومناسبتها للمؤسسة  ٥٫۱٫۳

 وعادلة. ،يتم تطبيق معايير القبول على الجميع بصورة منتظمة ٥٫۱٫٤
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أو المص�ادر الالزم�ة للدراس�ة بطريق�ة التعل�يم ع�ن  ،يتم تقديم معلومات ع�ن المه�ارات الخاص�ة ٥٫۱٫٥

أو المق�ررات المقدم�ة  ،وذلك قبل التسجيل، في حالة اشتمال البرامج ،أو التعلم اإللكتروني ،بعد

أو باس�تخدام ال�تعلم اإللكترون�ي ف�ي الب�رامج  ،على مكونات تـُعطى ع�ن طري�ق التعل�يم ع�ن بع�د

والتي تشمل متطلبات ذل�ك  ،المزيج. (هناك مجموعة مستقلة من المعايير لبرامج التعليم عن بعد

مان الج��ودة مع��ايير ض��ال��نمط ف��ي تق��ديم الب��رامج، وق��د وض��عت ف��ي وثيق��ة منفص��لة بعن��وان  "

 ").واالعتماد لبرامج التعليم العالي المقدمة بطريقة التعليم عن بعد

عند التسجيل، ما ل�م تك�ن سياس�ة  "ال�دفع  -إذا كانت هناك رسوم–يتم تحصيل الرسوم الدراسية  ٥٫۱٫٦

 مؤجال " قد اعتمدت مسبقا .

وتواريخ�ه، ف�ي حال�ة  ،تحرص المؤسسة على توفير وثيق�ة رس�مية تب�ين بوض�وح ش�روط ال�دفع ٥٫۱٫۷

كون اللوائـح الداخلية تسمح بتأجيل الدفع، ويقوم الطال�ب ب�التوقيع عل�ى ه�ذه الوثيق�ة حض�ورياً، 

 كما توفر المؤسسة التعليمية فرص اإلرشاد المالي للطلبة.

 ،تعمل المؤسسة التعليمية على توفير مرشدين أكـاديميين على علم بتفاصيل متطلبات المقررات ٥٫۱٫۸

 .  ،عمليات التسجيل، وفي أثناءوالمشورة إلى الطلبة قبل بدء ،لتقديم العون

ال�ذين ل�ديهم س�اعات معتم�دة  ،القواعد التي تحكم قبول الطلب�ة ،تبين المؤسسة التعليمية بوضوح ٥٫۱٫۹

 من دراسات سابقة.

وإعالنها للطلبة من  ،سابقةيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بمعادلة الساعات المحتسبة من دراسات  ٥٫۱٫۱۰

 أو اإلداريين المخولين قبل بدء الفصل الدراسي. ،قبل هيئة التدريس

 ،تتاح كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة للجمي�ع، بم�ا ف�ي ذل�ك المعلوم�ات ع�ن أن�واع البرام�ـج ٥٫۱٫۱۱

وغيره�ا  ،والمقررات التي تقدمها، ومتطلب�ات ه�ذه الب�رامج، وتكلفته�ا المالي�ة، ون�وع الخ�ـدمات

وع��ائالتهم عل��ى  وع��ي بم��ا تقدم��ه المؤسس��ة  ،بحي��ث يك��ون الطلب��ة ،م��ن المعلوم��ات الض��رورية

 التعليمية قبل أن يتقدموا بطلب االلتحاق بها.

وتوجيه ش�امل للطلب�ة الج�دد؛ لض�مان فهمه�م الت�ام  ،ةتقـوم المؤسسة التعليمية بعمل برنامج تهيئ ٥٫۱٫۱۲
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 ومسؤولياتهم. ،والمرافق المتاحة لهم، ولمعرفة واجباتهم ،ألنواع الخـدمات

  

 :سجالت الطلبة ٥٫۲

االحتفاظ  بالملفات  لسجـالت الطلبة (أي ضرورةتوفر المؤسسة التعليمية الحـماية الفعـالة  ٥٫۲٫۱

وأدائهم على مر السنين في مكـان آمن،  ،التي تحتوي على سجالت قبول الطلبة ،المركزية

ويفضل أن يكون في مبنى  ،باإلضافة  إلى االحتفاظ بسجالت احتياطية في مكان آخر

 أو خارج المؤسسة التعليمية). ،منفصل

وسياسة رسمية واضحة تحدد محتوى سجالت الطلبة الدائم�ة، وم�دة االحتف�اظ  ،توجد تعليمات ٥٫۲٫۲

 والتخلص منها. ،بها

وبص��ورة دوري��ة البيان��ات اإلحص��ائية المطلوب��ة  ،ي��وفر نظ��ام س��جالت الطلب��ة ف��ي المؤسس��ة ٥٫۲٫۳

 وكبار المسؤولين. ،ومركز الجودة ،والكليات ،ولضمان الجودة لألقسام ،وللتقارير ،للتخطيط

قواع���د، واض���حة وي���تم االلت���زام به���ا، للحف���اظ عل���ى س���رية ل���دى المؤسس���ة التعليمي���ة توج���د  ٥٫۲٫٤

 وضبط عملية الوصول إلى السجالت الفردية للطلبة. ،المعلومات

تق��وم المؤسس��ة التعليمي��ة بميكن��ة اإلج��راءات (آلي��ة أو محوس��بة) الخاص��ة بمتابع��ة أداء الطلب��ة  ٥٫۲٫٥

وتقدمهم ط�وال م�دة بق�ائهم ف�ي الب�رامج، وتوج�د مواعي�د مح�ددة يلت�زم الجمي�ع به�ا،  ،الدراسي

 تحدد مواعيد تسليم النتائج، وتسجيلها، وتحديث السجالت.

مواعي�د المح�ددة حس�ب الوالموافقة عليها رسمياً، وإخط�ار الطلب�ة به�ا  ،يتم االنتهاء من النتائج ٥٫۲٫٦

 والوزارة.   ،في أنظمة المؤسسة التعليمية

 والمقررات. ،من أحقية الطالب في التخرج حسب متطلبات البرنامج -رسمياً  -يتم التحقق ٥٫۲٫۷
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من إكمال  متطلبات التخرج فيما يتعلق بالبرنامج والمقررات  -بشكل رسمي  -ينبغي التحقق ٥٫۲٫۸

 وبالطبع المتطلبات. ،والبرنامج فيما يتعلق البرنامجأوالكلية، أمن المؤسسة، 

  

 :ون الطلبةؤإدارة ش ٥٫۳

بإقرار "قواعد  ،المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء)يقوم  ٥٫۳٫۱

وليات الطلبة، وتكون مدونة في دليل يتوفر داخل المؤسسة ؤومس ،للسلوك" تحدد حقوق

 التعليمية على نطاق واسع.

 اإلجـراءاِت التي يتوجـب اتخاذها عند الخـروج عن نظ�ـام االنض�باط ،اللوائُح التنظيميةُ تحـدد  ٥٫۳٫۲

واللج�ان، وك�ذلك العقوب�ات الت�ي يمك�ن  وليات الم�وظفين المعني�ين،ؤالطالبي، بما في ذل�ك مس�

 فرضها.

بم�ا ف�ي ذل�ك  ‘يتم اتخـاذ اإلجراءات التأديبية بدون تأخير، ويتم توثيق كل ما يتعلق بالموضوع ٥٫۳٫۳

 تفاصيل األدلة في سجالت رسمية يحتفظ بها في مكان آمن بالمؤسسة التعليمية.

وال��تظلم الت��ي يح��ق للط��الب اللج��وء إليه��ا، و نش��رت تل��ك  ،تح��دد الل��وائح إج��راءات االس��تئناف ٥٫۳٫٤

اللوائح، وهي معروفة على نطاق واس�ع ف�ي المؤسس�ة التعليمي�ة، كم�ا توض�ح الل�وائُح األس�َس 

الت��ي يمك��ـن أن يس��تند عليه��ا ال��تظلم األك��اديمي، ومع��ايير اتخ��اذ الق��رارات ف��ي ه��ذه األح��وال، 

 والحلول المتوافرة.

عـدم إضاعة الوقت في قض�ايا ال أهمي�ة له�ا، كم�ا أنه�ا  ،والتظلم ،االستئنافتضمن إجـراءات  ٥٫۳٫٥

وتق�دم خ�دمات اإلرش�اد له�م  ،في األمور التي ته�م الطلب�ة -بعين العـدل  -تفسح المجـال للنظر 

 في مثل تلك الحاالت.

أو لجان محايدة، ال  ،والتظلم أن ينظر في الموضوع أشخاص ،تضمن إجراءات االستئناف ٥٫۳٫٦

عالقـة لهم بأطـراف القضية، أو باألشخاص الذين سبق لهم أن أصدروا حكماً في القضية 
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 موضع التظلم.

أو لج�ان  ،والتظلم أن يتم النظر في الموض�وع م�ن قب�ل أش�خاص ،تضمن إجراءات االستئناف ٥٫۳٫۷

أو  ،محايدة ال عالقـة لهم بأطـراف القضية، أو باألش�خاص ال�ذين س�بق له�م أن  اتخ�ذوا ق�راراً 

 حكموا بعقوبة في القضية موضع التظلم.

وسياسات عامة للتعام�ل م�ع س�وء الس�لوك م�ن الناحي�ة العلمي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك  ،توجد إجراءات ٥٫۳٫۸

 ش األخرى.وأشكال الغ ،انتحال (سرقة) أفكار اآلخرين

 :تخطيط خدمات الطلبة وتقويمها ٥٫٤

المؤسسة التعليمية، و  رسالة ،والموارد المخصصة لهذه الخدمات ،تعكس الخـدمات المقدمة ٥٫٤٫۱

 المتطلبات الخاصة بمجتمع الطلبة فيها.

تعمل المؤسسة التعليمية على وض�ع خ�ـطط رس�مية لتق�ديم الخ�دمات الطالبي�ة وتحس�ينها، كم�ا  ٥٫٤٫۲

 وفعاليتها بشكل دوري. ،تعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط

 ،أو الم��وظفين مس��ؤولية اإلش��راف عل��ى الخ��دمات الطالبي��ة ،يت��ولى أح��ـد كب��ار هيئ��ة الت��دريس ٥٫٤٫۳

 وتطويرها.

تش��مل  ،ومناس��بتها بش��كل دوري م��ن خ��الل عملي��ات متنوع��ة ،ت��تم مراقب��ة فع��ـالية الخ��ـدمات ٥٫٤٫٤

ح��ول حج��م اس��تخدامهم له��ذه الخ��دمات، وم��دى رض��اهم عنه��ا، وي��تم  اس��تطالعات آراء الطلب��ة

 والتغذية الراجعة. ،تعديل الخدمات الطالبية بناء على نتائج التقويم

والدع���ـم الم���ـالي الك���افي للخ���دمات الطالبي���ة  ،ت���وفر المؤسس���ة التعليمي���ة األم���ـاكن المناس���بة ٥٫٤٫٥

 المطلوبة.
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م المؤسس��ة التعليمي��ة  ٥٫٤٫٦ والتنظيمي��ة عن��د الحاج��ة، وذل��ك ف��ي ح��ـالة تق��ديم  ،المس��اعدة اإلداري��ةتق��دِّ

 ،عل�ى اإلدارة المالي�ة الخدمات عن طري�ق المنظم�ات الطالبي�ة، كم�ا توف�ـِّر اإلش�راف الك�ـافي

 والتقارير المرتبطة بذلك.

وسياس��ة التحري�ر، وم��دى وطبيع��ة  أو قواع�د واض��حة تح��دد مع�ايير النش��ر، ،توج�ـد إج��راءات ٥٫٤٫۷

أو أي��ة  ،ال��ذي تمارس��ه المؤسس��ة التعليمي��ة، وذل��ك ف��ي حال��ة وج��ود ص��حف طالبي��ة إلش��رافا

 منشورات طالبية أخرى.

  

 :الخدمات اإلرشادية والطبية ٥٫٥

يقـوم بالعـمل في خدمات إرشاد الطلبة، وفي الخدمات الطبية أفراد لديهم المؤهالت المهنية  ٥٫٥٫۱

 الالزمة.

وتكون متاحة عند الحاجة إليها، وي�تم تق�ديم  ،للخدمات الطبية واإلرشادية بسهولةيتم الوصول  ٥٫٥٫۲

ه��ذه الخ��دمات ف���ي الح��االت الطارئ���ة (يمك��ن تحص��يل الرس���وم عن��د الض���رورة مقاب��ل ه���ذه 

 ).في اليوم، مع إتاحة خدمة للطوارئ الخدمات، أو أن  تقدم هذه الخدمات لساعات محدودة

أو  ،أو األقس�ام ،والتوجي�ه ال�وظيفي ف�ي الكلي�ات ،والتخط�يط المهن�ي ،األك�اديمييـُقدم اإلرشاد  ٥٫٥٫۳

 غيرها من المواقع المناسبة داخل المؤسسة.

ويس�هل وص�ولهم إليه�ا م�ن أي ج�زء م�ن  ،والشخص�ي للط�الب ،تتاح خدمات اإلرشاد النفسي ٥٫٥٫٤

 أجزاء المؤسسة.

أو القواع��د الس��لوكية  ،وي��تم تعزيزه��ا باألنظم��ة ،ت��وفر المؤسس��ة التعليمي��ة الحماي��ة المناس��بة ٥٫٥٫٥

 للحفـاظ على سرية األمور الشخصية التي تناقش مع هيئة التدريس، والموظفين، أو الطلبة.
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جودة الخدمات  فيه صالح الطلبة، وتقويملضمان االهتمام بما  ،توجد آليات متابعة فعـالة ٥٫٥٫٦

 المقدمة لهم.

  

 :الصفيةأنشطة الطلبة غير  ٥٫٦

للقيام بالواجبات الدينية حسبما تفرضه  ،تعمل المؤسسة التعليمية على تهيئة الفرص ٥٫٦٫۱

 والتقاليد اإلسالمية. ،المعتقدات

وتش��جيع مشارك��ـة الطلب��ة ف��ي النش��اطات الثق��ـافية،  ،لتنظي��ـم ،ي��تم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة ٥٫٦٫۲

األخ�رى  كاالشتراك في الن�وادي، والج�ـمعيات، والمناس�بات الخاص�ة ف�ي الفن�ون، والمج�االت

 التي تتالءم  مع اهتماماتهم، واحتياجاتهم.

وتنظ�يم المناسب�ـات  ،م�ن خ�الل تجهي�ز المراف�ق ،تعمل المؤسسة التعليمية على توفير الف�رص ٥٫٦٫۳

 وغير الرسمي للطلبة مع بعضهم البعض. ،لتسهيل التفاعل االجتماعي ،لمالئمةا

تش��جع المؤسس��ة عل��ى مش��اركة الطلب��ة ف��ي النش��اطات الرياض��ية، لك��ل م��ن الم��اهرين ف��ي  ٥٫٦٫٤

وأخ�رى غي�ر تنافس�ية يمك�نهم  ،و تقـوم بتنظيم نش�اطات رياض�ية تنافس�ية ، وغيرهم.الرياضـة

 المشاركة فيها.

مراقبة مدى مشاركة الطلبة في النشاطات غير صفية، كما تتم مقارنته�ا مرجعي�اً بمش�اركة تتم  ٥٫٦٫٥

لتحسين مس�تويات المش�اركة  ،ستراتيجياتإ الطلبة في مؤسسات أخرى مماثلة، كما يتم تطوير

 عند الضرورة.
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  :ةالرئيسداء مؤشرات األ

   :ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ ٥٫۷

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  نسبة الطلبة إلى الموظفين اإلداريين  ٥٫۷٫۱

(NCAAA 12)  - إلى  استنادً ات الحسابية و المستوى الذي تحقق متوسطامعدل ال

 )المسح

طالب و مخصصات الطلبة) للنسبة مجموع الكلفة التشغيلية (عدا بدالت السكن  ٥٫۷٫۲

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  لطلبةلالمخصصة لتوفير الخدمات 

(NCAAA 13)  - متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)معدل ال 

تقييم الطلبة لإلرشاد األكاديمي و المهني (متوسط معدل مدى كفاية اإلرشاد األكاديمي و  ٥٫۷٫۳

(الهيئة مسح السنوي لطلبة السنة النهائية الالمهني على مقياس من خمس نقاط في 

متوسطات الحسابية معدل ال -  (NCAAA 14)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  

 و المستوى الذي تحقق)

  

 :أو البرنامج ،ة المحددة الخاصة بالكليةمؤشرات األداء الرئيس       ٥٫۸

في  اإلنجازوثائق على أو  ،وقدم دليالً  ،البرامجأو  ،المستخدمة في الكليةاإلضافية ة الرئيسداء (صف مؤشرات األ

 .الرئيسي)داء مؤشرات األ

 .)البرنامجأو  والكلية،، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ٥٫۸٫۱

 .)البرنامجأو  ، والكلية،ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ٥٫۸٫۲

 .)البرنامجأو  ، والكلية،ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ٥٫۸٫۳
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 .)البرنامجأو  ، والكلية،ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ٥٫۸٫٤

 

 :٥التقييم العام للمعيار 

 النتائج على النحو المذكور أعاله، سوف إلىوالمعايير المستندة  ،العمليات إلىوتقييم المعايير المستندة  ،في حال تم تدقيق

وتجميعه في  ،العام لهذا المعيارداء توفير ملخص األ إلى البرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أو المؤسسة، تحتاج 

 .تقرير الدراسة الذاتية

 دعم تعلم الطالب ٥ملخص: التقييم العام للمعيار 

 .قبول الطالب ٥٫۱

 .سجالت الطلبة ٥٫۲

 .ون الطلبةؤش ةإدار ٥٫۳

 .وتقويمها ،تخطيط خدمات الطلبة ٥٫٤

 .والطبية ،الخدمات اإلرشادية ٥٫٥

 .أنشطة الطلبة غير الصفية ٥٫٦

   .المحددة للمؤسسةة الرئيسداء مؤشرات األ ٥٫۷

 .أو البرنامج ،ة المحددة الخاصة بالكليةمؤشرات األداء الرئيس ٥٫۸

 

O.  
P.  
Q.  
R.  
S.  م: مصادر التعل٦المعيار 
T. 9T34B9الجزءT ةالعملي إلىالمستندة داء األول: معايير األ 

 :٦وصف المعيار 

ا لوجود الحياة، ا فعليً سببً  انوكوي إن التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية يمكن أن يمكن القول:

ة، وأساسية لجميع رئيس . لذلك، ومن أجل جعل ذلك رسالةوالبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، ألمؤسسة، لوالروح 

مؤسسات التعليم العالي. فان دعم أنظمة الحياة األساسية فيما يتعلق بالبنية التحتية، دعم الخدمات، دعم مصادر البيئة 

لمرافق، تعتبر أساسية ألنها تشكل األنظمة الفرعية التي تخلق البيئة التعلمية المشجعة، والفائدة الشاملة التعلمية، دعم ا

والبحث، والخدمات ، التعليم، والتعلمودعم  ،المستخدمة لخدمة مصادر التعلمة أهميالضوء على يسلط هذا المعيار و .للطالب
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ة أهميويشدد هذا المعيار على  وتحسين الخدمات االجتماعية. ،والبحث ،والتعلم ،الجودة للتعليم ضمان ةإدارو ،االجتماعية

االجتماعية وعمليات القياس والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم،  ةإدارالمستخدمة في مصادر التعلم لدعم آلية اآلليات 

أن  إلىيحتاج  ن ماأوتحسين الخدمات االجتماعية. ومن الضروري  ،التعليم، والتعلم، والبحثلمصادر التعلم في دعم 

أعدتها والخدمات االجتماعية التي  ،والبحث ،التعلمو، ةوآليات التدريس الشامل ،دار من خالل نظمأن ي إلىبحاجة  ،قاسي

يمثل قياس ومن خالل قياس الجودة.  التعلم والتعليمجودة  ةدارإلية داراإلالوحدات أو والبرامج، أوالكلية، أالمؤسسة، 

ضمان التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية ودعمها للطالب في  ،وخدماتها ،مصادر التعلموآليات  ،أنظمة

بالتعامل مع والبرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أالمؤسسة،  مية قياوكيف هيةماعالج ي ذيال (IQA) الجودة الداخلي

على أساس معايير االعتماد التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية والدعم في  ،خدمات مصادر التعلمجودة 

 . (EQA)الجودة الخارجي  ضمانل

، ينبغي توسيعها أساسية المكتبات كموارد ةنظمأة أهميوالمعايير هنا تؤكد على  ،المقاييسمن أن على الرغم 

ويدعم ما يؤكد على النجاحات لنتائج تعلم الطالب. ، التعلم ةيؤثر على موارد خدم شموالً  نهج أكثرتباع ال ،أوسعلتكون 

 إنجازجنب مع  إلىا جنبً والتنظيمية  ،والتكنولوجية ،والمالية ،والحصول على الموارد البشرية ،شمل هذا توفيري يمكن أنو

 . مصادر التعلمة أنظم

ا من ال يكون جزءً فترض أيُ أو  ،اخدمات مصادر التعلم عادة متواضعً  قديمفي ت ية داراإلعتبر مفهوم األدوار يُ 

والخدمات بشكل مستقل عن  ،عم لمصادر التعلماالد يةداراإلالوحدة الجودة. أصبح مفهوم تقديم  ضمانالجانب األكاديمي ل

في توفير  ية داراإلالوحدات أداء كان إذا والنجاح جيدة فقط  ،األكاديميةات اإلنجازتعتبر والجانب األكاديمي غير مقبول. 

تعتمد و جودة التعليم. -تماما  -السيئ ويخرب أداؤها  ،قوضي يمكن أن، حيث االخدمات جيدً والدعم والموارد التعليمية 

بيئة الجودة يجاد ودعم الخدمات المقدمة إل ،لتميز التعليم على مبادئ جودةالموارد التعليمية ودعم  ،مساهمة وحدات خدمات

أو  ،في الكليةالجودة  ضمان ةإداروفيما يتعلق ب ،جتماعية. على هذا النحوم، والبحث، والخدمات االتعليم، والتعلالشاملة لل

ة أهمي اذأمرا يعتبر  ية داراإلوالمعلومات الواردة من الوحدات  ،وخدمات البيانات ،مصادر التعلمالبرامج، فان توفير دعم 

داء بل تنظر نظرة شاملة أل ة،يداراإلواألكاديمية الوحدات  ا لعملحدودً لتوفير جودة التعليم الشاملة. ال ترسم الجودة  ،كبيرة

 الوحدات بشكل فردي. أداء الجامعة بدال من تجميع 

التعلم، و، عليمتوآليات ال ،أنظمة إلىننظر نظرة شمولية هو أن ساسي األ إن المبدأهذا المنطق، ف إلىا واستنادً 

اللجان، والخدمات االجتماعية، ة أنظمو ،التعليم، والتعلم، والبحثالبحوث، ودعم مصادر التعلم التي تدعم  ةإدارمبادئ و

وخدمات  ،واالستفادة منها للحصول على دعم ،والموارد المتقدمة ،الموارد البشريةو ،اتءجراإلوا ،والعمليات ،اآللياتو

الكلية، داخل وخدمات مصادر التعلم  ،دعممصادر التعلم بجودة عالية. كما تركز أيضا على كيفية تنظيم الجودة لتقديم 

ة التي استخدمت الرئيسداء ومؤشرات األ ،والفرعية ،ةالمعايير الرئيس ،ماةيداراإل والوحداتأوالبرامج، أوالمؤسسة، أ

قياس الجودة أمر ن عملية إحيث  ؟.والخدمات االجتماعية ،التعليم، والتعلم، والبحثوآليات ة أنظمكتدابير تمثل دعم جودة 

، للممارسين الثانيةجامعة الملك سعود (الطبعة بالجودة  ةإدارنظام  دليليمثل و وال يمكن قياسها مباشرة.خاضع للنقاش، 

معايير وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمقاييس و ،للطلبة9Tوخدمات مصادر التعلم  ،دعمالحد األدنى لمتطلبات  ،)۲۰۱۰

هيئة الوطنية للتقويم . وتمثل معايير ال(IQA) ضمان الجودة الداخليلالتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 
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التي يجب  ،(EQA)الجودة الخارجي  ضمان عادلةمفي  9Tالمقاييس9Tو ،الحد األدنى من المعايير ،واالعتماد األكاديمي

. والبحث، والخدمات االجتماعيةالتعليم، والتعلم، جودة  ضمانوآليات لدعم  ،أنظمةأدنى عند إعداد مرجعي 9Tاستخدامها كحد 

 ية:داراإلالوحدات  ، أوالبرنامجأو  الكلية،أو لمؤسسة، وتعريف ما يلي ل ،تم تحديدأن يمن الضروري 

9T •تشمل جميع األعضاء في فإنها ، شاملالجودة نظام  بما أن :تخطيط وتقييم دعم وخدمات مصادر التعلم

ية. الفرعنظمة جميع األتطبيقها على  يةوكيف ماهية ، البرنامج، أو الوحدات اإلداريةأو الكلية، ، المؤسسة

تم أن ييجب و ،هو الذي يسود (9TIPOO9T) النتائج ، والمخرجات، والعمليات ، وويعني هذا أن نظام المدخالت

النظام يتبع منهجية  بما أن. ودعم وخدمات مصادر التعلم9Tوتطويره ليشمل جميع جوانب عملية  ،تصميمه

 ،المنصوص عليهاالموارد البشرية و ،اتءجراإلاوسياسات، العمليات مفصلة، ويجب توضيح المحددة، 

 والكلية،، في جميع أنحاء المؤسسة ككل ةداراإلومترابط عبر مجلس  ،بشكل متسقوتحديدها وتنفيذها 

 ،دعمالجودة لعملية  ضمانو ،والتقييم ،المراجعةغطي النظام أن ييجب و ة.يداراإل والبرامج، والوحدات

ات، ءجراإلوجود العمليات وا ضمانتركز مراجعة الجودة على وعلى نحو شامل. وخدمات مصادر التعلم 

والتي يتم تنفيذها كنظام شامل موثق  ،والمقاييس المذكورة ،والسياسات والموارد، مع المعايير ،واألشخاص

سوف و. دعم وخدمات مصادر التعلمالقائمة لدعم جودة عملية دلة األ إلىشكل آلية تستند بدلة األ إلىمستند 

ومتسقة  ،والتقويم لتكون متوافقة ،لدعم عمليات التقييمدلة األ إلىوتستند  ،آلية موثقة جيداتقييم الجودة يستخدم 

 ،الخروج عن المقاييسأو  ،االلتزاممن خالل تحديد مدى داء والمعايير، وتحديد مستوى األ ،مع المقاييس

. دعم وخدمات مصادر التعلمالتعامل معها لتحقيق التحسن المستمر في عمليات  إلىوالمعايير، والتي نحتاج 

 إلىمما يؤدي  ،أن العمليات تتم بشكل صحيح ،والتحسن المطلوب ،التطوير شمليم الذي يوهذا التقيعني 

 .في النظام الجودةإيجاد 

عملية خدمة دعم مصادر التعلم 9T ةإدارأوسع من  ذلك نطاقاً غطي ي :التعلم صادردعم مخدمة تنظيم عملية • 

 ،جوانب إدارة ماتحديد وهذا يعني . (9TPOC39T)التخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيق، والتحكم من حيث 

وليس مجرد التخطيط  ؟،ما هي المصادر المطلوبة .عملية خدمة دعم مصادر التعلمتنفيذ و ،تطويركيفية و

 ،المستفيدينوتعريف متطلبات  ،وتحديد ،تتبع إلىؤدي أن يوهذا من شأنه 9Tلعملية خدمة دعم مصادر التعلم. 

 ةداراإلمبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ إن المبدأعلى هذا النحو، ف 9Tلتطوير دعم وخدمات مصادر التعلم.

ية إداروظائف مجرد بدال من  ،)PDCAدورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل) (الشاملة التي تدعم 

من حيث النظام، عملية دعم وخدمات مصادر التعلم 9Tالموارد المتعلقة ب ةإدار. وهذا يسلط الضوء على عادية

 ،المحتوىو، خدمة دعم مصادر التعلموسياق عمليات  ،بيئةو، واآلليات، واللجان، والتنظيم، والتطبيق

دعم ة لممارسات الجودة في المؤسسة، وتحقيق الجودة لعمليات الرئيسداء مؤشرات األوات، ستراتيجيواإل

 وخدمات مصادر التعلم.

يستدعي  :والمستخدمين مصادر التعلم ةم عمليات دعم وخدمدعم وتقويلالمرجعية عايير المؤشرات والم• 

 ،عملية دعمة أنظمو ،آلياتأداء لتكون بمثابة قياس  ،ة للبرنامجالرئيسداء ونشر مؤشرات األ ،تحديدذلك 

خاضع أمر قياس الجودة  بما أنالتي تدعم استخدام المستفيدين لمصادر التعلم.  ،وخدمات تعلم الطالب
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والوسائل الالزمة لقياس الجودة، عادة ما تستخدم تدابير  ،وليس هناك حد أدنى من الوسائل المباشرة ،نقاشلل

وقياسها لتحديد  ،، ويجب تطويرهاأو شبه بدائل ،ات استخدمت كبدائلءإجراغير مباشرة، بحيث تحوي 

مؤشر جودة لكون عن طريق استخدام تقييم الطالب ي يمكن أنة المؤشرات الرئيس إن أحدمستويات األداء. 

مصادر وخدمة  ،عمليات دعمأداء يجب تحديد  ،. في العادةوبناءً  ،اكون موضوعيً أن ييجب الذي  الخدمة

أقرب أو أفضل برنامج مهني مماثل، أو مع البيانات السابقة لألداء، المرجعية  تهامقارنو، واتجاهاتها، التعلم

 .ةمنافسوحدة إدارية 

 ،البنية التحتيةو ،جودة العملياتتقييم يتم ، عادةً : دعم تعلم الطالبلخدمة والبنية التحتية عمليات وجودة ال• 

التعليم، والتعلم، البيئة التي صممت لتحفيز ومن حيث استخدام البنية التحتية،  لخدمة ودعم تعلم الطالب

وخدمات تعلم  ،عمليات دعم إلىالمستند التعليم، والتعلم، والبحث على التفاعل بين أيضا ذلك  يركز. والبحث

 ،والمحتوى ،المعتمدة على البيئةالتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية الطالب، خبرات 

ما إن هذا وخدمات تعلم الطالب.  ،لطالب من خالل عمليات دعمل إضافة قيمةات المستخدمة في ستراتيجيواإل

لتعليم، والتعلم، بافيما يتعلق كان دعم وخدمات الطالب إذا يحصل عليه الطالب في النهاية من تجربة التعلم. 

عمليات إجمالي تنمية قدرات الطالب التعلمية، فان  إلىال يضيف قيمة والبحث، والخدمات االجتماعية 

إن عمليات دعم وخدمات تعلم الطالب تشكل لم تحقق هدفها. التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

قيمة تشكل المتطلبات األساسية لجودة التعليم، والتعلم، والبحث، من البيئة التعلمية الكلية، وإضافة فقط ا جزءً 

 والخدمات االجتماعية.

 :قاييسمتطلبات الم

والبنية التحتية باستخدام  ،الدعمووتقييم خدمات مصادر التعلم،  ،تخطيطأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :٦٫۱ المقياس

 وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ،مراجعةعند  -أعالهالموضح  - )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (

أو والكلية، أالمؤسسة، في  والبنية التحتية ،وتقييم خدمات مصادر التعلم، الدعم ،تخطيطأداء ويتم البت في . ومتطلبات البنود

أو  ،الكليةأو  ،المؤسسةفي للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  البرامج

 ة.يداراإلالوحدات أو البرامج، 

في  والبنية التحتية ،الدعمومصادر التعلم، ودعم  ،تنظيم خدماتأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :٦٫۲ المقياس •

النهج، والتطبيق، والتعلم، باستخدام ، هاإنجازومستوى  ،وعملياتها ،البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، 

 وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ،مراجعةعند  -أعالهالموضح  - )ADLIوالتكامل (

تنظيم خدمات الجودة ل ضمانمن خالل مدى عمليات داء ويتم البت في مستوى األ. ومتطلبات البنود

ومستوى  ،البرامجأو والكلية، أة، وآليات المؤسسة، أنظمووالبنية التحتية،  ،الدعمومصادر التعلم، 

للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضماننظام  ةإداروعملياتها في  ،هاإنجاز

 .البرامج، أو الوحدات اإلداريةأو الكلية، أو المؤسسة، في 
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البنية التحتية، و ،دعمالو، هدعم المستفيدين فيما يتعلق بخدماتأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :٦٫۳ المقياس •

 – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (والعمليات، باستخدام  ،اآللياتو ،ةنظماألو

ويتم . ومتطلبات البنود وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ،مراجعةعند  -أعالهالموضح 

 ،واآلليات ،والبنية التحتية، واألنظمة ،أداء دعم المستفيدين فيما يتعلق بخدماته، الدعمالبت في 

أو والكلية، أالمؤسسة، والمراجعة في  ،والتخطيط ،التطويرة أنظمو ،المتعلقة بعمليات والعمليات

في للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  البرامج

 .البرامج، أو الوحدات اإلداريةأو الكلية، أو المؤسسة، 

البنية التحتية، و ،دعمالوفيما يتعلق بالخدمات،  ،مصادر التعلمجودة أداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :٦٫٤ المقياس •

 ةنظماألأو  ،تقنياتالو ،دواتاألو ،يموتقوال ،مراجعةوالعمليات، ونهج ال ،اآللياتو ،ةنظماألو

النهج، وعمليات الدعم، باستخدام  ،مصادر التعلمجودة خدمات كفاءة و ،المستخدمة في تقييم فعالية

وتقويم كل بند من البنود  ،مراجعةعند  -أعالهالموضح  - )ADLIوالتطبيق، والتعلم، والتكامل (

نظام  ةإدارمن خالل  مصادر التعلمجودة عمليات أداء ويتم تنفيذ . ومتطلبات البنود في هذا المقياس،

أو الكلية، أو المؤسسة،  فيللتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضمان

 .البرامج، أو الوحدات اإلدارية

 

 

 

 

 ٦متطلبات المعيار الرئيسي، المعايير الفرعية والبنود للمعيار 

 : مصادر التعلم٦المعيار  

 :التخطيط والتقويم ٦٫۱

، وغيرها من مصادر التعلم ،لتنمية المكتبة ،تتوفر لدى المؤسسة التعليمية سياسات واضحة ٦٫۱٫۱

تعطي هذه السياساُت اهتماماً خاصاً لدعم االحتياجات الخاصة بالبرامج التي تقدمها المؤسسة و

 ولدعم متطلبات البحث العلمي لدى  المؤسسة.             ،التعليمية
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ارتباط���اً مباش���راً  واض���حة لمص���ادر ال���تعلم ت���رتبط اس���تراتيجيةتت���وفر ل���دى المؤسس���ة التعليمي���ة  ٦٫۱٫۲

كلم�ا دع�ت  اإلس�تراتيجيةستراتيجية الخـاصة بتطـوير البرامج، كما يتم تع�ديل ه�ذه باألولويات اإل

 كما هو الحال عند تقديم برامج جديدة. ،الحاجة

والمواد (المصادر) المتوفرة بمركز مص�ادر ال�تعلم  بص�ورة  ،تقوم المؤسسة بتقويم كفاءة المكتبة ٦٫۱٫۳

 دورية، مرة كل عامين على األقل.

والطلب�ة للتع�رف عل�ى  ،تشمل إجراءات التقويم استطالعات أراء المستخدمين من هيئـة الت�دريس ٦٫۱٫٤

ى رض��اهم، وم��دى اس��تخدامهم للمكتب��ة، وم��دى تواف��ق الخ��دمات المقدم��ة م��ع متطلب��ات التعل��يم م�د

والتعـلم في المؤسسة، ومدى تنوع نطـاق الخدمات المقدمة، و مقارن�ة  ذل�ك بالخ�دمات الت�ي تق�دم 

 في  المؤسسات التعليمية الماثلة.

 ،ومص�ادر ال�تعلم األخ�رى ،المكتب�ةتشمل إج�راءات التق�ويم جم�ع المعلوم�ات ع�ن م�دى اس�تخدام  ٦٫۱٫٥

 وتحليل تلك البيانات من حيث عالقتها بمتطلبات التعليم والتعلم.

بتقديم المشورة بص�فة دوري�ة  ،والبرامج ،ولون عن المـقرراتؤضاء هيئـة التدريس المسيقوم أع ٦٫۱٫٦

 يسمح بتوفيرها .وذلك في وقت مبكر  ،لمساندة عمليتي التعليم والتعلم ،حول المتطلبات الالزمة

والم��واد المرجعي��ة  ،والمراج��ع المحج��وزة ،يق��وم الع��املون ف��ي المكتب��ة بمراجع��ة أقس��ام الكت��ب ٦٫۱٫۷

األخرى بشكل دوري مع الرجوع لهيئة التدريس الستشارتهم بشأنها، وذلك لض�مان ت�وفر الم�واد 

 المرجعية الضرورية للمقررات المطروحة بالشكل المناسب وفي أي وقت.

  

 :التنظيم ٦٫۲

و الخدمات ذات العالقة في المؤسسة  ،وغيرها من المرافق ،ومراكز مصادر التعلم ،تتاح المكتبة ٦٫۲٫۱

 لضمان توفر هذه الخدمات وفق احتياجات المستخدمين. ،التعليمية لساعات طويلة
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والمراجع وفق ترتيب مناسب، و يتم تصنيفها وفق أحد األنظمة المتعارف عليه�ا  ،يتم حفظ الكتب ٦٫۲٫۲

 المكتبات.أنظمة عالمياً في 

ت�تم بموجبه�ا االس�تعارات  ،ومراك�ز مص�ادر ال�تعلم األخ�رى ،تتوافر اتفـاقات تع�اون م�ع مكتب�ات ٦٫۲٫۳

 والخدمات. ،المكتبية المتبادلة ، والمشاركة في المصادر

م أنظم��ة معتم��دة لتس��جيل اس��تعارة واس��ترداد الكت��ب، ويت��وفر نظ��ام متابع��ة فع��ال الس��ترداد تُس��تخد ٦٫۲٫٤

 المواد التي انتهت فترة استعارتها.

(الخاص�ة ب�المقررات) ف�ي  و المطلوب�ة للق�راءة ،والمراج�ع المطلوب�ة بكث�رة ،يتم االحتفاظ بالمواد ٦٫۲٫٥

 قسم للكتب المحجوزة.

والمج�الت العلمي�ة  ،والمواد البحثية ،إلى قواعد المعلومات اإللكترونيةهناك سهولة في الوصول  ٦٫۲٫٦

وذلك من خالل مشاركة المؤسس�ة التعليمي�ة ف�ي  ،المتعلقة بالبرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية

 والمواد المطلوبة. ،والدوريات ،عضوية هذه القواعد

للحف��اظ عل�ى بيئ��ة  ،ي��تم الح�رص عل��ى تنفي�ذها الس��لوك داخ�ل المك��ـتبة، كم�اأنظم�ة تت�وافر قواع��د  ٦٫۲٫۷

 وعلى دعم نشاط البحث العلمي من قبل هيئة التدريس والطلبة. ،تساعد على الدراسة الفعالة

ولمن��ع االستخ��ـدام الس��يئ للشبك��ـة  ،لمن��ع ض��ياع محتوي��ات المك��ـتبة ،تُس��تخدم أنظ��ـمة أم��ن فعال��ة ٦٫۲٫۸

 العالمية (اإلنترنت).

    

 :المستخدميندعم  ٦٫۳

وغيرهم من المستخـدمين بغرض  ،وتدريب للطلبة الجـدد ،تقدم المكتبة برامج تهيئة إرشادية ٦٫۳٫۱

 وخدمات المكتبة. ،إعدادهم الستخدام مرافق
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 ،تت���وفر المس���اعدة الالزم���ة للمس���تخدمين ف���ي عملي���ات البح���ث ع���ن المعلوم���ات الت���ي يري���دونها ٦٫۳٫۲

 والوصول إليها، وطرق استخدام هذه المعلومات.

يوجد لدى المكتبة "خدمة المراجع" التي تتم من خاللها اإلجابة على األسئلة بشكل دقي�ق م�ن قب�ل  ٦٫۳٫۳

 مختصين أكفاء بالمكتبة.

وتساعد عل�ى تحدي�د أم�اكن  ،( تقنية) توفر خـدمات البحـث أوتوماتيكية و ،ونيةرتلكإتوجد أنظمة  ٦٫۳٫٤

 وخارج المؤسسة التعليمية. ،مصادر المعلومات داخل

طالع رواد المكتبة على التطوير الجاري فيها بما في ذلك اقتناء  مواد جديدة، وإقام�ة ب�رامج ايتم  ٦٫۳٫٥

 وساعات العمل.  ،تدريب، وتغيير الخدمات

 لمساعدة رواد المكتبة على الحصول عل�ى المص�ادر المتعلق�ة ،ونيةرتلكإأو  ،توجد أدلة مطبوعة ٦٫۳٫٦

قواع��د  اس��تخدام بالمج��االت العلمي��ة المعروف��ة، أو لمس��اعدتهم ف��ي تجمي��ع ق��وائم المراج��ع، أو

 المعلومات.

وذوي  ،العدد الكافي من األش�خاص الم�ؤهلين ،ومراكز مصادر التعلم األخرى ،يوجد في المكتبة ٦٫۳٫۷

 وتقنية المعلومات. ،المهارة في المجاالت المتصلة بعلوم المكتبات

  

 :الموارد والمرافق ٦٫٤  

والتجهيزات،  ومستمر لتغطية احتياجات التزويد، والتصنيف، ،يتوفر الدعم المالي بشكل كافي ٦٫٤٫۱

 ذلك من أجل تقديم الخدمات، وتطوير النظام.و

واالستعارة م�ن المكتب�ات األخ�رى، دون  ،التعليمية بتوفير خـدمات الشبكة العالميةتقوم المؤسسة  ٦٫٤٫۲

 أن تقلل من التزامها بتوفير مصـادر المعـلومات المادية داخـل المكتبة ذاتها.
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والمج�الت العلمي�ة بطريق�ة تجعله�ا  ،تتوافـر بالمكـتبة أماكـن مناسبة الستيعاب مجموعات الك�ـتب ٦٫٤٫۳

 في متناول األيدي.

حواس�يب آلي�ة حديث�ة ل�دعم الوص�ول  اإللكترون�ي   ،ومراك�ـز مص�ادر ال�تعلم ،تتوافر في المـكتبة ٦٫٤٫٤

 والمواد المرجعية بسهولة. ،إلى المصادر

 تتوفر لمستخدمي المكتبة تجهيزات تصوير مدعومة بنظام دفع مالي فعال. ٦٫٤٫٥

 تتوافر مرافق كافية الستخدام أجهزة الحواسيب الشخصية المحمولة. ٦٫٤٫٦

 ،العربي��ة :ومص��ادر معلوم��ات أخ��رى بك��ل م��ن اللغت��ين ،ومج��الت علمي��ة ،تتواف��ـر بالمكتب��ة كت��ب ٦٫٤٫۷

 ،واإلنجليزية (أو غيرها م�ن اللغ�ات ) وف�ق م�ا تتطلب�ه الب�رامج الت�ي تق�ـدمها المؤسس�ة التعليمي�ة

 التي يتم تنفيذها في المؤسسة.واألبحـاث 

أو  ،والبح�ث العلم�ي س�واء لالس�تخدام الف�ردي ،والمناس�بة للدراس�ة ،توفر المكتبة المرافق الكافية ٦٫٤٫۸

 للمجموعات الصغيرة.

لمقارن��ة مس��توى ت��وفير المص��ادر ل��ديها (م��ن  ،مرجعي��ةاس��تخدام نق��اط (مع��ايير) تق��وم المؤسس��ة ب ٦٫٤٫۹

مثل: عدد الكتب، المقاعد، ومرافق الدراس�ة الجماعي�ة ... وهك�ذا) بمس�تواه ف�ي  ،مرافق ومصادر

 والبرامج التي تقدم. ،وتكون مشابهة من حيث الحجم ،مؤسسات تعليمية ذات جودة عالية

 

 ةالرئيسمؤشرات األداء 

 ة المحددة للمؤسسة:  الرئيسمؤشرات األداء  ٦٫٥

(الهيئة الوطنية عدد الطلبةإلى سبة ن المكتبةالموجودة في عدد عناوين الكتب  ٦٫٥٫۱

 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 15)للتقويم و االعتماد األكاديمي 
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دمة قمعدد البرامج الإلى قع على شبكة االنترنت نسبة االموشتراكات في االعدد  ٦٫٥٫۲

معدل  -  1T(NCAAA 16)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (

  1T)متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققال

الهيئة الوطنية ( ةقدممدد البرامج الإلى عنسبة  اتدوريفي العدد االشتراكات  ٦٫٥٫۳

متوسطات الحسابية و معدل ال -  1T(NCAAA 17)للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 .1T)المستوى الذي تحقق

مدى كفاية الخدمات المكتبية متوسط  النسبة حول خدمات المكتبة (لتقييم الطالب  ٦٫٥٫٤

الهيئة ( ةقدممالسنة النهائيةال ةطلبلسنوي المسح العلى مقياس من خمس نقاط في 

متوسطات معدل ال -  1T(NCAAA 18)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 ا إلى المسحستنادً ا الحسابية و المستوى الذي تحقق

  

 ة المحددة الخاصة بالكلية أو البرنامج:األداء الرئيسمؤشرات        ٦٫٦

ة اإلضافية المستخدمة في الكلية، أو البرامج، وقدم دليال، أو وثائق على اإلنجاز الرئيس(صف مؤشرات األداء 

 في مؤشرات األداء الرئيسي).

 البرنامج).(مؤشرات األداء الرئيسية المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو  ٦٫٦٫۱

 ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج).الرئيس(مؤشرات األداء  ٦٫٦٫۲

 ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج).الرئيس(مؤشرات األداء  ٦٫٦٫۳

 ة المحددة الخاصة بالمؤسسة، والكلية، أو البرنامج).الرئيس(مؤشرات األداء  ٦٫٦٫٤
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 :٦التقييم العام للمعيار 

مذكور أعاله، سوف النتائج على النحو ال إلىوالمعايير المستندة  ،العمليات إلىوتقييم المعايير المستندة  ،في حال تم تدقيق

وتجميعه في  ،العام لهذا المعيارداء توفير ملخص األ إلى البرامج، أو الوحدات اإلداريةأو الكلية، أو المؤسسة، تحتاج 

 .تقرير الدراسة الذاتية

 مصادر التعلم ٦ملخص: التقييم العام للمعيار 

 .التخطيط والتقويم ٦٫۱

 .التنظيم ٦٫۲

 .دعم المستخدمين ٦٫۳

 .الموارد والمرافق ٦٫٤

   .ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ ٦٫٥

 .أو البرنامج ،ة المحددة الخاصة بالكليةمؤشرات األداء الرئيس  ٦٫٦

   

 

 

 

 

 

 

 

 

U.  المرافق والتجهيزات۷المعيار : 

 العمليات إلىالجزء األول: مقاييس المعايير المستندة 

 :۷وصف المعيار 

. 

ا لوجود الحياة، والروح ا فعليً سببً  نواكوييمكن أن   ةاالجتماعيوالبحث، والخدمات ، والتعلم، إن التعليم يمكن القول:



۱۷۰ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

ة واألساسية لجميع مؤسسات الرئيس الرسالة هومن أجل جعل هذ ، الوحدات اإلداريةوالبرامج، أو أوالكلية، ألمؤسسة، ل

األدوات والمعدات واألجهزة أو  ،دعم الحياةة أنظم -المكون الرئيسي  إنوالتجهيزات.   ،دعم المرافقينبغي التعليم العالي، 

 ،لمرافق والتجهيزاتمصادر الدعم البيئية لو، والتجهيزاتدعم خدمات المرافق ووالتجهيزات،  ،لمرافقلبنية التحتية لاهو  -

البحث، والخدمات االجتماعية. ويشكل و، التعليم، والتعلمات المتعلقة بنجازا لإلحاسمً ا أمرً يعتبر دعم خدمات التعلم حيث 

 الفرعية التي تخلق بيئة مواتية للتعلم لكافة الطالب.  ةنظمذلك كل األ

والبحث، ، التعليم، والتعلموالتجهيزات المستخدمة لخدمة ودعم  ،ة المرافقأهميالضوء على يسلط هذا المعيار و  

هذا ركز وي والتحسين. ،للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعيةالجودة  ضمان ةإدارو ،االجتماعيةوالخدمات 

التعليم، والتعلم، تحسين  ةداروالتجهيزات لدعم عمليات القياس إل ،المستخدمة في المرافقاآلليات ة أهميعلى المعيار 

والتجهيزات لدعم إنجاز التعليم، والتعلم، والبحث،  ،وكفاءة المرافق ،، وقياس فعاليةاالجتماعيةوالبحث، والخدمات 

و آليات التدريس  ،أنظمةدار من خالل أن ي إلى ،قاس بحاجةأن ي إلىيحتاج  إن ما. ومن الضروري والخدمات االجتماعية

 ةدارإلية داراإلالوحدات أو والبرامج، أوالكلية، أالمؤسسة، االجتماعية التي أعدتها والبحث، والخدمات ، والتعلم، الشامل

التعليم، ودعمها للطالب في  ،وخدماتها ،يمثل قياس المرافق والتجهيزاتومن خالل قياس الجودة.  والتعليم ،التعلمجودة 

المؤسسة، م قيا "يةوكيف هيةما"الذي يعالج  (IQA) ضمان الجودة الداخلي والبحث، والخدمات االجتماعيةلم، والتع

التعليم، والتعلم، والدعم في  ،والتجهيزات ،بالتعامل مع جودة خدمات المرافق والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أ

 . (EQA)الجودة الخارجي  ضماناالعتماد لعلى أساس معايير والبحث، والخدمات االجتماعية 

، ينبغي والتجهيزات كمصادر أساسية ،المرافقة أهميوالمعايير هنا تؤكد على  ،المقاييسمن أن على الرغم و

ويدعم ما يؤكد على النجاحات لنتائج  ،والتجهيزات ،المرافقيؤثر على موارد  أكثر شموالً  نهجٍ تباع أوسع التوسيعها لتكون 

البشرية، والمالية، شمل هذا توفير والحصول على الموارد ي يمكن أن، البحث، والخدمات االجتماعية. ووالتعلم التعليم،

ات إنجازرتبط ذلك مع يعتبر ي يمكن أن. المرافق والتجهيزاتالتي تعتبر ضرورية الستخدام والتكنولوجية، والتنظيمية 

 . والتجهيزات ،إنجازات أنظمة المرافق يمكن أن يتماشى ذلك معوالتجهيزات.  ،المرافقة أنظم

بشكل مستقل عن الجانب والتجهيزات  ،لمرافقوالخدمات ل ،الدعمية داراإلالوحدة أصبح مفهوم تقديم 

ات اإلنجازفكرة تعتبر و. ا من الجانب األكاديمي لضمان الجودةال يكون جزءً ، أو يفترض أاألكاديمي غير مقبول

حيث  .االخدمات جيدً و والموارد التعليمية  ،في توفير الدعم ية داراإلالوحدات أداء كان إذا والنجاح جيدة فقط  ،األكاديمية

نها حزمة واحدة متكاملة. تعتمد مساهمة وحدات خدمات ودعم إجودة التعليم. تماما السيئ ويخرب أداؤها  ،قوضي يمكن أن

تعليم، والتعلم، بيئة الجودة الشاملة لليجاد جودة ودعم الخدمات المقدمة إللتميز التعليم على مبادئ والتجهيزات  ،المرافق

البرامج، فان توفير دعم أو في الكلية الجودة  ضمان ةإداروفيما يتعلق ب ،جتماعية. على هذا النحووالبحث، والخدمات اال

ة كبيرة لتوفير جودة أهميا ذا أمرً يعتبر  ،ية داراإلوالمعلومات الواردة من الوحدات  ،وخدمات البيانات ،مصادر التعلم

بدال من  ،الجامعةداء بل تنظر نظرة شاملة أل ة،يداراإلواألكاديمية الوحدات  ا لعملحدودً التعليم الشاملة. ال ترسم الجودة 

 الوحدات بشكل فردي. أداء تجميع 

، التعليم، والتعلموآليات  ،أنظمة إلىننظر نظرة شمولية هو أن ساسي األ إن المبدأهذا المنطق، ف إلىا واستنادً 

اللجان، والخدمات االجتماعية، ة أنظمو ،التعليم، والتعلم، والبحث، ودعم مصادر التعلم التي تدعم البحوث ةإدارومبادئ 
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لحصول على دعم واالستفادة منها ل ،المتقدمةالمبتكرة والموارد  ،الموارد البشريةو ،اتءجراإلوا ،والعمليات ،اآللياتو

المرافق وخدمات  ،دعمعلى كيفية تنظيم الجودة لتقديم  -أيضا -بجودة عالية. كما تركز المرافق والتجهيزاتخدمات 

داء ومؤشرات األوالمقاييس،  ،ما المعاييرو ،والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، داخل والتجهيزات 

ن إحيث  ،؟االجتماعيةوالبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، وآليات ة أنظمة التي استخدمت كتدابير تمثل دعم جودة الرئيس

 جامعة الملك سعود  -نظام إدارة الجودة  دليليمثل  وال يمكن قياسها مباشرة.قياس الجودة أمر خاضع للنقاش، عملية 

والمستفيدين،  ،للطلبة9Tوالتجهيزات  ،المرافقدعم وخدمات الحد األدنى لمتطلبات  ،)۲۰۱۰، للممارسين الثانية(الطبعة 

ضمان الجودة لمعايير التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية فيما يتعلق بمقاييس و ،وأعضاء هيئة التدريس

 عادلةمفي  9Tالمقاييس9Tالحد األدنى من المعايير و  هيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. وتمثل معايير ال(IQA) الداخلي

المرافق وآليات دعم  ،ةنظمأأدنى عند إعداد مرجعي 9Tالتي يجب استخدامها كحد  (EQA)الجودة الخارجي  ضمان

تم تحديد وتعريف ما أن ي. من الضروري والبحث، والخدمات االجتماعيةالتعليم، والتعلم، جودة  ضمانوالتجهيزات لدعم 

 :والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، ألمؤسسة، ليلي 

تتعامل آلية التخطيط مع تحديد الحاجات  :المرافق والتجهيزاتيم دعم وخدمات يوتق ،وتخطيط ،سياسة •

ودعمها المتضمنة في بنود الخطة  ،والمعدات، وحاجات وأولويات خدماتها ،الحالية والمستقبلية للمرافق

فإنها ، شاملالجودة نظام  بما أن. والتجهيزات ،المرافقخدمات وخطة العمل الخاصة بدعم  اإلستراتيجية،

 على تطبيقها يةوكيف ماهيةو ،9Tوالبرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أالمؤسسة، تشمل جميع األعضاء في 

هو (9TIPOO9T) النتائج  ، والمخرجات ، والعمليات ، وية. ويعني هذا أن نظام المدخالتالفرعنظمة جميع األ

تصمم  يجب أنوعمليات الخدمات والدعم التي  ،المرافق والتجهيزاتوتقييم  ،وتطوير ،الذي يسود في تخطيط

النظام يتبع منهجية محددة، وعمليات مفصلة، وسياسات، يجب  بما أنلتشمل جميع جوانب نظام الجودة. و

9Tفي  ةداراإلعبر مجلس  ،عليها بشكل متسق ومترابطالمنصوص الموارد البشرية ات وءجراإلوتحديد ا ،تنفيذ

 ،المراجعةغطي النظام أن ييجب و ة.يداراإلوالوحدات  ،والبرامج ،الكليةوجميع أنحاء المؤسسة ككل، 

ات، ءجراإلوا ،وجود العمليات ضمانالجودة على نحو شامل. تركز مراجعة الجودة على  ضمانو ،والتقييم

والتي يتم تنفيذها كنظام شامل موثق  ،والموارد مع المعايير والمقاييس المذكورة ،والسياسات ،واألشخاص

المرافق ودعم  ،القائمة تضمن جودة عمليات خدماتدلة األ إلىيشكل آلية تستند  ،دلةاأل إلىمستند 

 ،والتقويم ،التقييملدعم عمليات دلة األ إلىوتستند  ،اآلية موثقة جيدً تقييم الجودة سوف يستخدم . والتجهيزات

بهده   االلتزام من خالل تحديد مدى داء لتكون متوافقة ومتسقة مع المقاييس والمعايير، وتحديد مستوى األ

في آليات،  التعامل معها لتحقيق التحسن المستمر إلى، والتي نحتاج  هاالخروج عن أو المقاييس والمعايير

. هذا التقييم الذي يحتوي وتقويمها ،بعد مراجعتها والتجهيزاتالمرافق ودعم  ،وأنظمة، وعملية خدمات

 الجودة. ضمانجودة  إلىوالتحسن المطلوب يعني أن العمليات تتم بشكل صحيح مما يؤدي  ،التطوير

تتطلب  :والدعم والخدمات المرتبطة بها ،التحتيةتها وبني ،المرافق والتجهيزاتعمليات جودة وكفاية  •

في احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة من  بشكل خاصوكفاية المستفيدين التركيز  ،مةءومدى مال ،جودة

 ،والبنية التحتية للخدمات والعمليات. ويتم عادة تحديد ذلك من حيث طبيعة ،والدعم ،والتجهيزات ،المرافق

التي المرافق والتجهيزات والبنية التحتية لألجهزة المستخدمة، وبيئة  ،ة المرافقمءمالومدى  ،وحجم ،ونوع
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والبحوث  ،والتعليم ،التعلمبدعم التفاعل بين  -أيضا  -. كما تهتم التعليم، والتعلم، والبحثصممت لدعم 

التعليم، والتعلم، والخدمات المرتبطة بها، وخبرات  ،والدعم ،والتجهيزات ،المرافقالمدعوم من عمليات 

 إلىقيمة إضافة ات المستخدمة لدعم ستراتيجيواإل ،البيئة المحيطة، والمحتوى إلىالمستندة والبحث 

ما يحصل عليه إن هذا والخدمة المرتبطة بها.  ،وعمليات الدعم ،والتجهيزات ،المرافقمن خالل  المستفيدين

للتعليم، والتعلم، كان دعم وخدمات تعلم الطالب إذا . التعليم، والتعلم، والبحثالطالب في النهاية من تجربة 

التعليم، والتعلم، عمليات إجمالي قدرات الطالب، فان  إلىال يضيف قيمة والبحث، والخدمات االجتماعية 

 ،المرافقمن  واستفادتهم ،المستفيدينلم تحقق هدفها. تشكل خبرات والبحث، والخدمات االجتماعية 

 ،التعليم، والتعلم، والبحثا فقط من مجموع بيئة جزءً  -والدعم المرتبطة بها ،وعمليات الخدمات ،والتجهيزات

 ، والبحث. التعليم، والتعلمفي جودة ساسي والقيمة المضافة التي تشكل الشرط األ

تنظيم يتعامل  المرتبط بها: والدعم خدماتوال رقابة عليها،والتها، إدارو، المرافق والتجهيزاتتنظيم  •

من جوانب أوسع مع نطاق  والدعم المرتبط بها ،خدماتعليها، والتها، والرقابة إدار، والمرافق والتجهيزات

التخطيط، والتنظيم، من حيث  والدعم المرتبط بها ،خدماتوال ،والتجهيزات ،المرافقعملية  ةإدار

من  ستفيدينوتعريف متطلبات الم ،شمل ذلك تحديدأن يينبغي . و(POC3)واالتصال، والتنسيق، والمراقبة 

 إن المبدأ. على هذا النحو، فوالدعم المرتبط بها ،خدماتوال ،المرافق والتجهيزاتأجل تطوير عمليات 

دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، وعدل) الشاملة التي تدعم  ةداراإلمبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ

)PDCA(،  ًالمرافقعملية  ةإدار. وهذا يسلط الضوء على ية  عاديةإدار وظائفمجرد من  بدال، 

النظام، من حيث  المرافق والتجهيزات، وتقييمها وتقويمها، ووالدعم المرتبط بها خدماتوال ،والتجهيزات

والدعم المرتبط  ،خدماتوال ،والتجهيزات ،المرافق، وسياق عمليات واآلليات، والتنظيم، واللجان، والتنفيذ

ة لجودة الممارسات في مجال تنظيم ونشر الرئيسداء األات، ومؤشرات ستراتيجيوالمحتوى، واإلبها، 

ة أنظم. سوف يغطي ذلك جميع والدعم المرتبط بها ،خدماتوال ،والتجهيزات ،المرافقتطبيقات عمليات 

جميع الدوائر  إلىضافة البرامج واألراضي، باإلإدارة السجالت،  ةإدارالتخلص من النفايات،  ةإداراألمن، 

    والدعم المرتبط بها. ،خدماتوال ،والتجهيزات ،المرافق ةإدار اتإنجازالتي تتعامل مع 

 

9T •9الدعم والخدمات المرتبطة بهاعمليات و ،المرافق والتجهيزاتيم ودعم وتقT ،المعايير المرجعية و

مؤشرات  تطبيقتحديد و ،9Tذلك9Tيستدعي  9Tا:عمليات الدعم والخدمات المرتبطة بمستخدميه9Tل والمؤشرات

 ،والدعم ،والتجهيزات ،المرافق9Tوعمليات  ،ةأنظمو ،آلياتأداء ة للبرنامج لتكون بمثابة قياس الرئيسداء األ

خاضع أمر ن قياس الجودة إ. 9Tلمرافق والمعدات9Tالتي تدعم استخدام المستفيدين ل 9T،والخدمات المرتبطة بها

عادة ما تستخدم  الجودة،، والوسائل الالزمة لقياس وليس هناك حد أدنى من الوسائل المباشرة ،نقاشلل

وقياسها لتحديد  ،يجب تطويرها، أو شبه بدائل ات والتدابير كبدائلءجراإلتدابير غير مباشرة. استخدمت ا

مؤشر جودة لكون عن طريق استخدام تقييم الطالب ي يمكن أنة المؤشرات الرئيس إن أحدمستويات األداء. 

 ،والتجهيزات ،لمرافق9Tويستخدم في تحديد األداء الكلي ل، ا وبناءً كون موضوعيً أن ييجب الذي  ،الخدمة
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 ،والتجهيزات ،لمرافق9Tاأداء . في العادة يجب تحديد مستوى 9Tوالخدمات المرتبطة بها ،وعمليات الدعم

تحدد وتقاس مقارنة مع البيانات السابقة  يجب أن، واتجاهاته، و9Tوالخدمات المرتبطة بها ،وعمليات الدعم

 . ةمنافس وحدة إداريةأقرب أو أفضل برنامج مهني مماثل، أو لألداء، 

ة وهي التكنولوجيا الرئيس ،واالتصاالت تستخدم في كل مجال ،تقنية المعلومات بما أن ت:تقنية المعلوما• 

 ،والعمليات ،اتءجراإلوا ،ة هي السياساتالرئيس إن المسألة، فالتعليم، والتعلم، والبحثالمستخدمة في 

. وهي التعليم، والتعلم، والبحثالتي أنشئت لدعم  تقنية المعلوماتة أنظمالتي تعمل في الموارد البشرية و

والدعم  9T،خدماتوعمليات ال ،واالتصاالت تقنية المعلومات ةإدارا يتعلق بنطاقً أوسع ترتبط مع مجال 

ويعني هذا تحديد 9T. (POC3)، والتحكم التخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتنسيقالمرتبط بها من حيث 

والدعم  ،خدماتوعمليات ال ،واالتصاالت تقنية المعلوماتوتطبيق  تطويريتم ما وكيف  ةإدارجوانب 

وعمليات  ،واالتصاالت تقنية المعلوماتخطيط ما هي الموارد المطلوبة بدال من مجرد ت .المرتبط بها

من أجل تطوير  ستفيدينتحديد وتعريف متطلبات المشمل ذلك أن يينبغي . ووالدعم المرتبط بها ،خدماتال

إن . على هذا النحو، فوالدعم المرتبط بها ،خدماتوعمليات ال ،واالتصاالت تقنية المعلوماتوآليات  ،ةأنظم

دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، الشاملة التي تدعم  ةداراإلمبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ المبدأ

 تقنية المعلومات. وهذا يسلط الضوء على ية  عاديةإدارمجرد تدابير بدال من  ،)PDCAوعدل) (

والخدمات المرتبطة بها من  ،والدعم ،واالتصاالت تقنية المعلوماتوتقويمها، و ،، وتقييمهاواالتصاالت

عمليات وسياق  ،واالتصاالت تقنية المعلوماتو ،النظام، واآلليات، والتنظيم، واللجان، والتنفيذحيث 

ة لجودة الممارسات الرئيسداء األات، ومؤشرات ستراتيجيوالمحتوى، واالوالدعم المرتبط بها،  ،خدماتال

. والدعم المرتبط بها ،خدماتوعمليات ال ،واالتصاالت تقنية المعلوماتونشر تطبيقات  ،في مجال تنظيم

 ،وفائدتهاوالجداول الزمنية، استخداماتها، سياسة مجاالت البيانات والمعلومات، و ةإدارويشمل ذلك 

والمعلومات المستخدمة ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات من قبل  ،ودقة البيانات ،واإليجاز ،والموثوقية

تقنية و ،المعلوماتالبيانات وأنظمة وأمن  ،خصوصية إلىويهدف أيضا . البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، 

وسياق استخدام المعلومات ألغراض  ،البيئة المنظمةواالتصاالت. يتم التركيز أيضا على  المعلومات

 . والبرامجأوالكلية، أالمؤسسة، والتحسينات المستمرة في  ،لتحقيق سيناريو التنمية التحليل سعياً 

9T •والكلية، أالمؤسسة، يعتمدون على المرافق السكنية في  ةا ألن معظم الطلبنظرً  :السكن الطالبي

. ويرتبط ذلك مع ةداراإلو ،من حيث التخطيط السكن الطالبي ةإدارة هي الرئيس إن المسألةف، والبرامجأ

 ،وعمليات الدعم ،فيما يتعلق بالبيئة الشاملة للسكن السكن الطالبي ةإدارا يتعلق بنطاقً أوسع مجال 

ويعني 9T. (POC3)، والتحكم والتنسيقالتخطيط، والتنظيم، والتواصل، والخدمات المرتبطة بها من حيث 

 ،خدماتوعمليات ال ،بيئة سكنية مالئمةإيجاد و ،وتطبيق ،وكيف يتم تطوير ،ما ةإدارهذا تحديد جوانب 

 ،خدماتوعمليات ال ،يسكن الطالبالبدال من مجرد تخطيط  ،؟ما هي الموارد المطلوبة .والدعم المرتبط بها

من أجل تطوير بيئة سكنية  الطلبةشمل ذلك تحديد وتعريف متطلبات أن يينبغي . ووالدعم المرتبط بها

وينبغي لمنظومة . والدعم التكميلي المرتبط بها ،خدماتونظام سكني مالئم مع عمليات ال ،وكافية مالئمة
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والجسدية للطلبة من خالل بيئة آمنة ومأمونة،  ،والثقافية ،تعزيز وإثراء النواحي االجتماعية السكن الطالبي

وأنشطة المنهجية تؤثر في نهاية المطاف في البيئة التعليمية  ،غذائيةأنظمة أماكن إقامة مناسبة وصحية، وو

  والتنمية الشاملة.  ،للطالب

 :ساييقمتطلبات الم

، والخدمات والدعم ،المرافق والتجهيزاتوتقييم  ،وتخطيط ،سياسةأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۷٫۱ سياقالم •

 – )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :ودعم البنية التحتية باستخدام المرتبطة بها.

ويتم البت . ومتطلبات البنود مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،عند  -أعالهالموضح 

والخدمات المرتبطة بها، ودعم  ،والدعم ،المرافق والتجهيزاتوتقييم  ،وتخطيط ،سياسةأداء في 

للتعليم، الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، في  البنية التحتية

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية 

ة أنظمو، وبنيتها التحتية المرافق والتجهيزاتجودة وكفاية عمليات أداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۷٫۲المقياس  •

النهج، والتطبيق،  :، باستخدامهاإنجازومستوى  ،وعملياتها ،البرامجأو والكلية، وآليات المؤسسة، 

مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا عند  - أعالهالموضح  - )ADLIوالتعلم، والتكامل (

 جودة ضمانمن خالل مدى عمليات داء ويتم البت في مستوى األ. ومتطلبات البنود المقياس،

والدعم والخدمات المرتبطة مليات، والبنية التحتية المتعلقة بها، والع تها،وكفاي، المرافق والتجهيزات

نظام  ةإداروعملياتها في  ،اهاإنجازومستوى  ،البرامجأو والكلية، أة، وآليات المؤسسة، أنظموبها، 

والبرامج، أوالكلية، أالمؤسسة، في للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضمان

 .أو الوحدات اإلدارية

 ،خدماتتها، والرقابة عليها، والإدار، والمرافق والتجهيزاتتنظيم أداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۷٫۳المقياس  •

النهج، والتطبيق،  :والعمليات، باستخدام ،اآللياتو ،ةنظمدعم البنية التحتية، األ .والدعم المرتبط بها

مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا عند  ،أعاله -الموضح - )ADLIوالتعلم، والتكامل (

تها، والرقابة إدار، والمرافق والتجهيزاتتنظيم أداء ويتم البت في . ومتطلبات البنود المقياس،

 والعمليات ،اآللياتو ،ةنظماألودعم البنية التحتية، و، والدعم المرتبط بها ،خدماتعليها، وال

من  البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، والمراجعة في  ،والتخطيط ،التطويرة أنظمالمتعلقة بعمليات و

المؤسسة، في للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة  ضماننظام  ةإدارخالل 

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أ

والدعم المرتبط  ،خدماتوعمليات ال ،واالتصاالت تقنية المعلوماتأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۷٫٤المقياس  •

أو  ،وتقنياته ،وأدواته ،والعمليات، ونهج التقييم والتدقيق ،اآللياتو ،ةنظمدعم البنية التحتية، األ .بها

 :باستخدام ، وعمليات الدعممصادر التعلمجودة خدمات كفاءة ته المستخدمة في تقييم فعالية وأنظم

مراجعة وتقويم كل بند من عند  - أعالهالموضح  - )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (
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وعمليات  ،واالتصاالت تقنية المعلوماتأداء ويتم تنفيذ . ومتطلبات البنود البنود في هذا المقياس،

للتعليم، والتعلم، واألبحاث، الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  والدعم المرتبط بها ،خدماتال

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في والخدمات االجتماعية 

دعم و، والدعم المرتبط بها ،خدماتوعمليات ال ،السكن الطالبيأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۷٫٥المقياس  •

أو  ،وتقنياته ،وأدواته ،والتدقيق ،والعمليات، ونهج التقييم ،اآللياتو ،ةنظماألوالبنية التحتية، 

 :وعمليات الدعم، باستخدام ،مصادر التعلمجودة خدمات كفاءة ته المستخدمة في تقييم فعالية وأنظم

مراجعة وتقويم كل بند من عند   - أعالهالموضح - )ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (

وعمليات  ،السكن الطالبي ةإدارو ،جودةأداء ويتم تنفيذ . ومتطلبات البنود البنود في هذا المقياس،

للتعليم، والتعلم، واألبحاث، الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  والدعم المرتبط بها ،خدماتال

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في والخدمات االجتماعية 

 

 ، ومعاييره وبنوده الفرعية۷متطلبات المعيار الرئيسي 

 المرافق والتجهيزات: ۷المعيار  

 :السياسة العامة والتخطيط ۷٫۱

ومعتمدة من المجلس اإلداري األعلى  ،توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة رئيسة طويلة المدى ۷٫۱٫۱

والصيانة الالزمة  ،فيها (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء)،  تتضمن توفير الموارد المالية

 للمرافق والتجهيزات.

والج��داول الزمني��ة لش��راء التجهي��زات  ،تتض��من عملي��ات التخط��يط للتجهي��زات وض��ع الخط��ط ۷٫۱٫۲

 واالستبدال حسب جدول محدد. ،األساسية، وكذلك خطط للصيانة

أو تطوير المرافق والتجهيزات األساسية بالتشاور بصورة تفصيلية مع  ،تقوم المؤسسة قبل شراء ۷٫۱٫۳

 .والمتوقعة مستقبالً  ،المستفيدين منها لضمان مناسبتها لالحتياجات الحالية

واألنظمة إلى أقصى ح�د  ،التجهيزاتيوجد لدى المؤسسة التعليمية سياسة واضحة لضمان توافق  ۷٫۱٫٤

 ممكن في كافة أرجاء المؤسسة التعليمية.
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 المتاح�ة أم�ام بحيث تتض�من دراس�ة الب�دائل ،تم إعداد خطط عمل قبل شراء أية تجهيزات كبرى ۷٫۱٫٥

أو االستخدام المش�ترك له�ذه التجهي�زات م�ع  ،المؤسسة من حيث إمكانية استئجار هذه التجهيزات

 جهات أخرى.

م المقترح��ات المقدم��ة الس��تئجار المراف��ق األساس��ية ۷٫۱٫٦ وإدارة المراف��ق ع��ن  ،ولت��وفير المب��اني ،ت��ـُقوَّ

ودقيق��ة للتحق��ق م��ن م��دى ج��دواها عل��ى الم��دى الطوي��ل  ،طري��ق متعه��دين، وذل��ك بص��ورة ش��املة

      وفائدتها المالية. ،للمؤسسة، و يتم التعامل معها بطريقة تضمن كفاءة ضبط الجودة

  

 :جودة  وكفاية المرافق والتجهيزات ۷٫۲

 وتحظى بصيانة جيدة. ،وأرضيات المؤسسة التعليمية بيئة نظيفة وجذابة ،تشكل المباني ۷٫۲٫۱

 ،ألعض���اء هيئ���ة الت���دريس ،ةالشخص���يتتحق���ق ف���ي المراف���ق جمي���ع ش���روط األم���ن والس���المة  ۷٫۲٫۲

 والطلبة. ،والموظفين

التغذي��ة الراجع��ة م��ن المس��تخدمين األساس��يين ح��ول  ،ج��انبين هم��اعملي��ات تق��ويم الج��ودة تتض��من  ۷٫۲٫۳

 ها.نواإلجابة ع ،كفاية وجودة المرافق، باإلضافة إلى آليات محددة للتعامل هذه اآلراء

،  والمعام��ل  ،المقارن��ة المرجعي��ة لمس��تويات (مع��ايير) ت��وفير المراف��ق، الخاص��ة بالت��دريس ت��تم ۷٫۲٫٤

 ،مع ما يتم توفيره من مرافق مكافئة لدى المؤسسات األخرى المماثلة (يش�مل ذل�ك أش�ياء والبحث

س�عة قاع�ات الت�دريس، ومراف�ق المعام�ل وتجهيزاته�ا، وس�هولة الوص�ول لمراف�ق الحاس�ب  :مثل

 اآللي والبرمجيات الالزمة، وأماكن الدراسة الفردية، وتجهيزات البحث العلمي).

وف���ي متن���اول الجمي���ع تت���يح فرص���ة حص���ول الطلب���ة عل���ى االستش���ارات  ،توج���د مراف���ق كافي���ة ۷٫۲٫٥

 الخصوصية من هيئة التدريس .



۱۷۷ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 األقسام.وأ ،والكليةأألداء الفروض الدينية في المؤسسة، تتوافر أماكن مناسبة  ۷٫۲٫٦

بالمؤسس��ة الت��دريس، والع��املين  ومالئم��ة الحتياج��ات الطلب��ة، وهيئ��ة ،مراف��ق تق��ديم الطع��ام كافي��ة ۷٫۲٫۷

 التعليمية.

 ،االحتياج��ات الخاص��ةذوي  توج��د مراف��ق خاص��ة بالطلب��ة، و هيئ��ة الت��دريس، والم��وظفين م��ن  ۷٫۲٫۸

 واإلعاقات.

تتوفر المرافق المناسبة الحتياجات الطلبة الملتحقين بالمؤسس�ة م�ن الناحي�ة الثقافي�ة، والرياض�ية،  ۷٫۲٫۹

 الصفية.غير والنشاطات 

  

  :والشؤون اإلدارية ( للمرافق والتجهيزات)اإلدارة  ۷٫۳

بما  ،والتي تقع في حوزتها ،املة بالتجهيزات التي تملكهاـيتوافر لدى المؤسسة التعليمية قوائم ك ۷٫۳٫۱

 والبحث. ،في ذلك التجهيزات الموجودة في عهدة هيئة التدريس ألغراض في التدريس

 ،ألعم�ال الخ�دمات ،باإلش�راف عل�ى التنفي�ذ الك�فء والفع�اليقوم أح�د المس�ؤولين ب�اإلدارة العلي�ا  ۷٫۳٫۲

 وإدارة البيئة. ،النظافة، والتخلص من النفايات ، والصيانة البسيطة، والسالمة :مثل

لتقي��يم األوض��اع ف��ي المؤسس��ة التعليمي��ة بش��كل من��تظم، م��ع وج��ود  ،ي��تم اتب��اع إج��راءات مح��ددة ۷٫۳٫۳

 واالستبدال عند الحاجة. ،والتصحيحية ،ائيةاستعدادات كافية  للقيام بالصيانة الوق

والتجهيزات المخصص�ة للت�دريس والبح�ث  ،ماية األبنيةـلح ،ةفاءـفر إجراءات أمن تتميز بالكاتتو ۷٫۳٫٤

أو الكلي�ات، أو اإلدارة المركزي�ة ية ك�ل م�ن هيئ�ة الت�دريس، واألقس�ام، العلمي، مع تحدي�د مس�ؤول

 بشكل واضح.
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لضمان السالمة الشخصية لهيئة التدريس، والطلبة، والم�وظفين ،  ،كفاءة عاليةتتوفر أنظمة ذات  ۷٫۳٫٥

 لحماية أغراضهم الشخصية. ،كما تتوافر الترتيبات الضرورية

يوجد نظام لمراقبة االستفادة من المساحة بالمؤسس�ة، كم�ا ت�تم إع�ادة تخص�يص المراف�ق اس�تجابة  ۷٫۳٫٦

 لالحتياجات المتغيرة عند مالءمة ذلك.

ي���تم تخص���يص أوق���ات االس���تفادة م���ن المراف���ق ذات االس���تخدام المتع���ددة وف���ق نظ���ام الحج���ز  ۷٫۳٫۷

 وعمل تقارير عن تلك النتائج . ،اإللكتروني، كما تتم مراقبة مقدار وكفاءة االستخدام لها

توج�د إج��راءات لتنظ�يم االس��تخدام المش�ترك للمراف��ق  قليل�ة االس��تخدام، م�ع ت��وفير آلي�ات مناس��بة  ۷٫۳٫۸

 التجهيزات.لحماية 

  

 :تقنية المعلومات ۷٫٤

 

 ،والطلب��ة ،هيئ��ة الت��دريسأعض��اء س��تطيع ومتاح��ة بحي��ث ي ،وكافي��ة ،أجه��زة الحاس��وب مناس��بة ۷٫٤٫۱

 تقويم كفاية أعدادها بصورة  دورية.، كما يتم والموظفون في المؤسسة استخدامها.

يتم تقييم مدى كفاية تجهيزات الحاسب بصورة منتظمة (من خالل استطالعات أراء  ۷٫٤٫۲

 باإلضافة إلى المقارنة مع المؤسسات األخرى المشابهة). ،أو غير ذلك من الوسائل ،المستخدمين

وقواعد واضحة تحكم استخدام الطلبة للحواسيب الشخصية، وهي قواعد يتم  ،توجد إجراءات ۷٫٤٫۳

 تنفيذها  بشكل فعال.
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والطالب عند استخدامهم لتقنية  ،توفر المؤسسة التعليمية الدعم الفني الالزم لهيئة التدريس ۷٫٤٫٤

 لمعلومات.ااالتصاالت و

واستبدال تجهيزات تقنية  فيما يتعلق بخطط شراء ،تتاح لهيئة التدريس الفرص لتقديم المشورة ۷٫٤٫٥

 المعلومات في المؤسسة.

األجهزة والبرمجيات في جميع أنظمة واستبدال  ،تم وضع سياسات عامة تحدد عمليات شراء ۷٫٤٫٦

على  ستظل حديثة على الدوام، وللحفاظنظمة لضمان أن هذه األ ،المؤسسة التعليميةوحدات 

 استبدال أي منها.التوافق بينها عند 

أو باألفراد، وكذلك  ،توجد أنظمة أمن لحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالمؤسسة التعليمية ۷٫٤٫۷

 لحماية األجهزة من الفيروسات التي تأتي من  خارج المؤسسة التعليمية.

الشبكة العالمية توجد قواعد للسلوك تتعلق باالستخدام غير المناسب للمواد الموجودة على  ۷٫٤٫۸

(اإلنترنت)، ويتم التأكد من العمل بهذه القواعد بصورة منتظمة، كما يتم التعامل مع الحاالت 

 التي يثبت فيها االستخدام غير الالئق بالطرق المناسبة.

لضمان االستخدام الفعال  ،والموظفين ،تقدم المؤسسة التعليمية دورات تدريبية لهيئة التدريس ۷٫٤٫۹

 واألمور اإلدارية.   ،وتقويم الطلبة ،ألجهزة الحاسب والبرمجيات المناسبة في مجال التدريس

تم استعمال تقنية المعلومات بشكل فعال في األنظمة اإلدارية، وفي التقارير، واالتصاالت داخل  ۷٫٤٫۱۰

لضمان التوافق بينها كلما كان  ،البرمجياتالمؤسسة التعليمية. وتم التنسيق بين أنظمة جهات 

 ذلك ممكناً.

ومتطلبات التقارير الخارجية (أي  ،لومات الداخليةـمة المعـامل بين أنظـو تك  ،قـد توافـيوج ۷٫٤٫۱۱

توافق أنظمة المعلومات لدى المؤسسة التعليمية مع تلك الموجودة لدى الجهات الرسمية األخرى 

 التي يتم تبليغ المعلومات لها من أجل المقارنات المرجعية).
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 :إسكان الطلبة ۷٫٥

 مان للطلبة.األمن واأل يتمتع إسكان الطلبة بمستوى جيد، ويشكل بيئة صحية، توفر ۷٫٥٫۱

والدراسة  ،يتوافر عدد كاٍف من األماكن في الجامعة، والكليات، والبرامج التي توفر الخصوصية ۷٫٥٫۲

 المستقلة.

يتوافر للطلبة المنتمين للمؤسسة التعليمية عدد كاٍف من األم�اكن المناس�بة للنش�اطات االجتماعي�ة،  ۷٫٥٫۳

 والثقافية، والرياضية.

ا م�ن توجد مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك داخل إسكان الطلبة تمت الموافقة عليها رس�ميً  ۷٫٥٫٤

 قبل الطلبة المستخدمين للسكن.

 الطلب��ة مجموع��ة م��ن الم��وظفين ذوي الخب��رة، مم��ن ل��ديهم الس��لطة يق��وم باإلش��راف عل��ى إس��كان ۷٫٥٫٥

 الالزمة إلدارة المكان بحيث يشكل بيئة تعليمية آمنة.

 الخدمات. منوغير ذلك   ،يتوافر عدد كاٍف من المرافق المالئمة لتقديم الطعام، والرعاية الطبية ۷٫٥٫٦

 والتي تتم صيانتها  للقيام بالفروض الدينية. ،من األماكن المالئمة  يوجد عدد كافٍ  ۷٫٥٫۷

أو ت�وفر المؤسس�ة التعليمي�ة خدم�ة نق�ل  ،د إسكان الطلبة بالقرب من حرم المؤسسة التعليمي�ةـيوج ۷٫٥٫۸

 السكن.   من وإلى 
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• . 

 :ةالرئيسداء مؤشرات األ

   :ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ ۷٫٦

الهيئة الوطنية عدد الطلبة (إلى اإلنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات نسبة  ۷٫٦٫۱

 )و المستوى الذي تحققالنسبة  -  1T(NCAAA 19)للتقويم و االعتماد األكاديمي 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد (عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لكل طالب  ۷٫٦٫۲

 )و المستوى الذي تحققالنسبة  -  1T(NCAAA 20)األكاديمي 

أعضاء هيئة في استطالع  المرافق و التجهيزاتفاية النسبة العامة لكمتوسط  ۷٫٦٫۳

معدل  -  1T(NCAAA 21)الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (التدريس 

 على المسح) بناء متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققال

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد ( النطاق الترددي لكل مستخدم إنترنتمقدار  ۷٫٦٫٤

 المستوى الذي تحقق)و معدل ال -  1T(NCAAA 22)األكاديمي 

  

 :ة المحددة الخاصة بالكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس       ۷٫۷

 اإلنجازوثائق على أو  ،وقدم دليالً  ،البرامجأو  ،المستخدمة في الكليةاإلضافية ة الرئيسداء (صف مؤشرات األ

 .الرئيسي)داء في مؤشرات األ

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۷٫۷٫۱

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۷٫۷٫۲

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۷٫۷٫۳

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۷٫۷٫٤
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9T 7التقييم العام للمعيار: 

مذكور أعاله، سوف النتائج على النحو ال إلىوالمعايير المستندة  ،العمليات إلىوتقييم المعايير المستندة  ،في حال تم تدقيق   

تقرير وتجميعه في  ،العام لهذا المعيارداء توفير ملخص األ إلىوالبرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أالمؤسسة، تحتاج 

 .الدراسة الذاتية

 المرافق والتجهيزات ۷ملخص: التقييم العام للمعيار 

 .السياسة العامة والتخطيط ۷٫۱

 .وكفاية المرافق والتجهيزات ،جودة  ۷٫۲

  .اإلدارة والشؤون اإلدارية ( للمرافق والتجهيزات) ۷٫۳

 .تقنية المعلومات ۷٫٤

 .إسكان الطلبة ۷٫٥

   .ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ ۷٫٦

 .أو البرنامج ،ة المحددة الخاصة بالكليةمؤشرات األداء الرئيس ۷٫۷

 

 

 

 

 

V.    التخطيط واإلدارة المالية: ۸المعيار 
 العمليات إلىالجزء األول: مقاييس المعايير المستندة 

 :۸وصف المعيار 
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ا لوجود الحياة، والروح ا فعليً سببً  نواكوييمكن أن   ةإن التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعي يمكن القول:  

لذلك، ومن أجل جعل ذلك الرسالة الرئيسية واألساسية لجميع  .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، ألمؤسسة، ل

تسهيل  ضمانلة نظمالتي تشكل الوقود للحياة الذي يسهل كل األن المالية ؤوالش ةإدارمؤسسات التعليم العالي، تعتبر 

 تقنية المعلوماتمصادر والقوى البشرية، و، مصادر التعلمووتنفيذ كل البنية التحتية للمرافق والمعدات،  ،تطوير

الجودة لتحسين  ضمان ةإدارفي  ةالرئيسداة األ انهإ.  ةحاسمنظمة دعم أوالدعم المرتبطة بها الخدمات ة أنظمو ،واالتصال

المخاطر  ةإدارو ،ون الماليةؤالش ةإدارة أهمياالجتماعية. ويشدد هذا المعيار على والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، 

 ةإداراالجتماعية، وقياس كفاءة وفعالية والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، عمليات  ةإدارحيث يدعم ذلك  ،المحتملة

 إلىيحتاج  ن ماأاالجتماعية. ومن الضروري والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، المالية من أجل دعم  ةداراإلالمخاطر و

االجتماعية التي والبحث، والخدمات ، والتعلم، وآليات التدريس الشاملأنظمة دار من خالل أن ي إلىبحاجة  ،قاسأن ي

من خالل قياس الجودة. يمثل قياس  التعلم والتعليمجودة  ةدارإل ية داراإلالوحدات أو والبرامج، أوالكلية، أالمؤسسة، أعدتها 

، المؤسسة مقيا "يةوكيف هيةما"الذي يعالج  (IQA) ضمان الجودة الداخليالمالية  ةداراإلو ،وآليات المخاطرة أنظم ةإدار

والخدمات  ،المخاطر ةإدارو ،الماليةون ؤالش ةإداربالتعامل مع جودة خدمات  ية داراإلالوحدات أو والكلية، والبرامج، 

الجودة  ضمانعلى أساس معايير االعتماد لالتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية والدعم المرتبط بها في 

 . (EQA)الخارجي 

، ينبغي توسيعها الشئون المالية كمصادر أساسيةة أهميوالمعايير هنا تؤكد على  ،المقاييسمن أن على الرغم 

يؤكد على النجاحات لنتائج الدعم الذي و ،المرافق والتجهيزاتيؤثر على موارد  نهج أكثر شموالً أوسع إلتباع لتكون 

 ةنظمأو ،ون الماليةؤالشإدارة  ةنظمأإنجازات مع هذا توافق ي يمكن أنالبحث، والخدمات االجتماعية. وو، التعليم، والتعلم

 . المخاطر ةإدار

ا من الجانب أو ليست جزءً  ،قيمة فكرة األدوار اإلدارية إذا كانت مستقلة عن الجانب األكاديميتقل و

األكاديمي لضمان الجودة. أصبحت فكرة وجود وحدات إدارية مستقلة عن الجانب األكاديمي غير مقبولة. اإلنجازات 

وتحديد  ،يةون المالؤالش ةإدارفي  الضعيف جيدة ذات األداء الوحدات اإلداريةكانت جيدة فقط إذا  اتاألكاديمية والنجاح

 ،حيث يمكن أن يقوض ،اا، والخدمات والدعم المرتبط بها جيدً إليهسهولة الوصول مع  ةتوفرمو موثوقةجداول زمنية 

المرافق تعتمد مساهمة وحدات خدمات ودعم  . إنها حزمة إجمالية واحدة.ويخرب أداؤها السيئ تماما جودة التعليم

م، والبحث، تعليم، والتعلبيئة الجودة الشاملة لليجاد مبادئ جودة ودعم الخدمات المقدمة إلفي تميز التعليم في والتجهيزات 

ون ؤالبرامج، فان توفير دعم الشأو في الكلية 9Tالجودة  ضمان ةإداروفيما يتعلق ب ،جتماعية. على هذا النحووالخدمات اال

ة كبيرة لتوفير جودة التعليم أهمي اذا أمرً يعتبر  ية داراإلالواردة من الوحدات المالية، وخدمات البيانات، والمعلومات 

بدال من تجميع  ،الجامعةداء بل تنظر نظرة شاملة أل ة،يداراإلواألكاديمية 9Tالشاملة. ال ترسم الجودة حدودا لعمل الوحدات 

 الوحدات بشكل فردي. أداء 

التعليم، وآليات أنظمة إلدارة المبادئ الشاملة إلى ننظر هو أن ساسي األ إن المبدأهذا المنطق، ف إلىا واستنادً 

والدعم المرتبط بها، ودعم مصادر التعلم  ،والخدمات ،والمخاطر ،ون الماليةالشؤ ةإدار، والبحوث ةإدار، ومبادئ والتعلم

الموارد و ،اتءجراإلوا ،والعمليات ،اآللياتاللجان، ووالخدمات االجتماعية، ة أنظمو ،التعليم، والتعلم، والبحثالتي تدعم 
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جودة. ودعم ال ها،وخدماتمستخدمة من أجل تطبيق إدارة الشئون المالية وإدارة المخاطر، والموارد المتقدمة وال ،البشرية

عمليات تقويمها وتقييمها،  ،والمخاطر ،الماليةون ؤالش ةإداردعم وخدمات كما تركز أيضا على كيفية تنظيم جودة تقديم 

داء ومؤشرات األمقاييس، الو ،المعايير وما ،دارية  اإلوالبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة،  داخلودعمها وخدماتها 

والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، وآليات ة أنظمجودة مساعدة لدعم استخدمت كتدابير و ،وضعتالرئيسية التي 

 ظام إدارة الجودةن دليلال يمكن قياسها مباشرة. يمثل وأمر خاضع للنقاش،  عملية قياس الجودة نإحيث ، ؟االجتماعية

ون المالية ؤالش ةإدار9Tدعم وخدمات الحد األدنى لمتطلبات  ،)۲۰۱۰، للممارسين الثانية(الطبعة  جامعة الملك سعود ب

معايير التعليم، وأعضاء هيئة التدريس في مقاييس ووالمستفيدين،  ،لطلبةوتقويمها، فيما يتعلق باومراجعتها،  ،والمخاطر

هيئة الوطنية للتقويم واالعتماد . وتمثل معايير ال(IQA) ضمان الجودة الداخليلوالتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية 

التي يجب استخدامها كحد  (EQA)الجودة الخارجي  ضمان عادلةمفي  9Tالمقاييس9Tو ،الحد األدنى من المعايير األكاديمي

9T التعليم، والتعلم، جودة  ضمانلدعم والمخاطر  ،ون الماليةؤالش ةإدارو ،وآليات دعم ،ةنظمأأدنى عند إعداد مرجعي

والبرامج، أو الوحدات أوالكلية، ألمؤسسة، لتم تحديد وتعريف ما يلي أن ي. من الضروري والبحث، والخدمات االجتماعية

 :دارية  اإل

مع تحديد  الميزانيةوإعداد تتعامل آلية التخطيط المالي  ة: التخطيط المالي وإعداد الميزاني •

 ستراتيجيةعلى الحاجات اال ادً ااعتم الحاجات الحالية والمستقبلية للحاجات واألولويات المالية

الميزانية لكافة إعداد و ،ويشمل ذلك التخطيط .9Tدارية  اإلوالبرامج، أو الوحدات أوالكلية، ألمؤسسة، ل

تحديده في  تم طويلة حسب ماأخرى و ،المصادر الواردة والمدفوعات على أساس فترة قصيرة المدى

، و تشمل تحديد مصادر المدخالتفإنها ، شاملالجودة نظام  بما أنوخطة العمل.  ،ستراتيجيةالخطة اإل

 ،واألعمال المخطط لها ،المطلوبة لتنفيذ األنشطة (9TIPOO9T)النتائج  ، والمخرجات، و العمليات

الميزانية التي تم تصميمها لتشمل جميع جوانب نظام إعداد و ،وتقويم كفاءة وفعالية التخطيط ،ومراجعة

الميزانية المصادر المطلوبة في تقوم الجامعة بتحديد  يجب أن، الجودة نظامية بما أنالجودة. و

والقوى البشرية، 9T ،اتءجراإلالمصادر بشكل مفصل، حيث تغطي العمليات، والسياسات، واوتخطيط 

 ، والكلية،بشكل متسق ومترابط في جميع أنحاء المؤسسة ككل إعداده، وتطبيقهو ،ذلكتخطيط و

 ،جودة عمليات ضمانو ،يمووالتق ،المراجعة جودةغطي التأن يجب و ة.يداراإل الوحدات وأوالبرامج، 

 والميزانية على نحو شامل.  ،ون الماليةؤودعم الش ،وخدمات

تعامل هذا مع نطاق ي :المالية وتنظيم عمليات الخدمات والدعم المرتبط بهاية داراإلون ؤوالش ةداراإل •

فيما يتعلق  ،والدعم المرتبط بها ،وتنظيم عمليات الخدمات ،الماليةية داراإلون ؤوالش ةداراإلمن جوانب أوسع 

. ويعني هذا تحديد (POC3)التخطيط، والتنظيم، واالتصال، والتنسيق، والمراقبة  :من حيث بالمستفيدين

 ،م عمليات الخدماتيتنظإدارة وووتنفذ،  ،الماليةية داراإلون ؤوالش ةداراإلتطور وكيف  ،ما ةإدارجوانب 

أن ينبغي . والموازنة والمالية بدال من مجرد التخطيط لعمليات ؟،ما هي الموارد المطلوبة .والدعم المرتبط

المالية ية داراإلون ؤوالش ةداراإلوتعريف متطلبات المنتفعين من أجل تطوير عمليات  ،شمل ذلك تحديدي

إن . على هذا النحو، فبها والدعم المرتبط ةوتنظيم عمليات الخدمون اإلدارية المالية، ؤالمطلوبة لإلدارة والش

دورة المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، الشاملة التي تدعم  ةداراإلمبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ المبدأ
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 ةداراإلوالميزانية العادية. وهذا يسلط الضوء على  ،الماليةية داراإل التدابيربدال من  )PDCAوعدل) (

المرافق ، وتقييمها وتقويمها، وبها والدعم المرتبط ،وتنظيم عمليات الخدمات ،الماليةية داراإلوالشئون 

 ،ةداراإلعمليات ومحتوى ، وسياق النظام، واآلليات، والتنظيم، واللجان، والتنفيذالمتعلقة ب والتجهيزات

داء األات، ومؤشرات ستراتيجيواإلبها،  والدعم المرتبط ،وتنظيم عمليات الخدمات ،الماليةية داراإلون ؤوالش

 ،المالية ية داراإلون ؤوالش ةداراإلة لجودة الممارسات في مجال تنظيم ونشر تطبيقات الجودة لعمليات الرئيس

 ،ون الماليةؤالش ةإدارعلى نظام و الرقابة. سوف يغطي ذلك بها والدعم المرتبط ،وتنظيم عمليات الخدمات

، ونظام تهامراجعو ،وتقويمهامسؤوليات واضحة وصالحيات محددة والتعامالت المالية مع  ،والموازنة

 والطلبات. ،يم المصروفاتوتقمراجعة ومن أجل التي وضعت الرصد والمحاسبة 

ة الرئيسداء تحديد ونشر مؤشرات األ ،المراجعة وتقويم المخاطرستدعي ت :يم المخاطروتقالمراجعة و •

أداء والخدمات المرتبطة بها،  ،وعمليات الدعم ،المالية والميزانيةة نظماألأداء لتكون بمثابة قياس  ،للبرنامج

يتعامل التدقيق المالي مع خدمات المالية والميزانية. لستخدام المستفيدين لادعم واألنظمة التي ت ،اآلليات

وتنفيذها حسب  والمواردواألشخاص،  ،ات، والسياساتءجراإلوا ،استخدام الميزانية في العمليات ضمان

نجاح  ضماندليل ل إلىدليل بحيث يشكل آلية تستند  إلىويستند  ،نظام شامل موثق معايير فيالمقاييس وال

المؤسسة، التي قد تواجه المخاطر المالية  ،وكفاءته كما هو مخطط له. يتجاوز تقييم المخاطر ،فعاليته

المنهجية أو  ،ويشمل ذلك المخاطر المحتملة من المجازفة الشاملة .داريةاإلوالبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أ

، والمخاطر الطبيعية بسبب الكوارث الطبيعية، المرافق والتجهيزاتوتحدث لموارد المؤسسة،  يمكن أنالتي 

أدلة  إلىوتستند  ،آلية موثقة جيداً  ،التدقيق والمخاطر ةداريستخدم تقييم الجودة إلولها أسباب. أو  ،العرضيةو

التي  ةداراإلومخاطر  ،والميزانية ،تقييم وتقويم التخطيط المالية المحددة لدعم الرئيسداء مع مؤشرات األ

الخروج عن أو  ،من خالل تحديد االختالفاتداء تتفق وتتوافق مع المقاييس والمعايير، وتحديد مستوى األ

 ةإدارو والميزانية، المقاييس والمعايير، التي يتعين التعامل معها لتحقيق تحسن مستمر في الشئون المالية

التطور  إلىؤدي ي يمكن أنيم الذي ويمها. يعني التقوبعد مراجعتها وتقاآلليات و ،ةنظماألوالمخاطر، 

مما يضمن وجود جودة في النظام المالي والميزانية.  ،أن العمليات تمت بشكل صحيح ،والتحسين يجابياإل

، البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، على جودة العمل في  مركبةالمالية ال المصفوفاتتؤشر  يمكن أنفي العادة و

المالية والميزانية والمخاطر خاضعة للنقاش،  ةداراإلجودة خدمات ودعم  بما أنواستخدام الموارد المالية. 

ليس هناك حد أدنى من الوسائل المباشرة والوسائل الالزمة لقياس جودة الدعم والخدمات المالية، عادة ما ف

، ويجب تطويرها أو شبه بدائل ،ات استخدمت كبدائلءإجراتستخدم تدابير غير مباشرة، بحيث تحوي 

كون عن طريق استخدام تقييم ي يمكن أنة المؤشرات الرئيس إن أحدوقياسها لتحديد مستويات األداء. 

ستخدم في التقييم العام ي يمكن أنو ،ا وبناءً كون موضوعيً أن ييجب الذي  ،مؤشر جودة الخدمةلالمستفيدين 

اس يوق ،ديتحد يجب أنفي العادة . والخدمات المرتبطة بها ،وعمليات الدعم ،المرافق والتجهيزاتلتحديد 

أفضل برنامج مهني أو مع البيانات السابقة لألداء،  تهامقارنوالمالية، ومستوى إدارة المخاطر، والميزانية، 

 وأوالكلية، أالمؤسسة، كل من التدقيق الداخلي في  إلىهنا مراجعة شير الت. ةمنافس وحدةأقرب أو مماثل، 
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يقوم به فريق التي  ةالمستقل ةالخارجي مراجعةالذي تجريه الوحدات واللجان المتخصصة، وكذلك الالبرنامج 

 . البرنامج وأوالكلية، أالمؤسسة، مستقل من خارج 

 

 :ساييقمتطلبات الم

والخدمات المرتبطة به  ،والدعم ،المالي والميزانيةالتخطيط  نظامأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۸٫۱ سياقالم •

والتعلم، والتكامل النهج، والتطبيق،  :مالي، باستخدامقدمة للمستفيدين من خدمات ودعم الم

)ADLI(- ومتطلبات  مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،عند  -أعاله الموضح

المقدمة والخدمات المرتبطة به  ،والدعم التخطيط المالي والميزانية،أداء نظام ويتم البت في . البنود

 ضماننظام  ةإدارمن خالل  البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، في  للمستفيدين من خدمات ودعم مالي

 .دارية  اإلوالبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، في للتعليم، والتعلم، واألبحاث الجودة 

ة، أنظمووالخدمات المالية المرتبطة بها،  ،والدعم ،المالية ةداراإلأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۸٫۲المقياس  •

النهج، والتطبيق،  :باستخدام هاإنجازومستوى  ،وعملياتها ،البرامجأو والكلية، أوآليات المؤسسة، 

مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا عند  -أعاله الموضح -)ADLIوالتعلم، والتكامل (

الجودة  ضمانمن خالل مدى عمليات داء ويتم البت في مستوى األ. ومتطلبات البنود المقياس،

 وأوالكلية، أة، وآليات المؤسسة، أنظمووالخدمات المالية المرتبطة بها،  ،والدعم ،المالية ةدارإلل

في للتعليم، والتعلم، واألبحاث الجودة  ضماننظام  ةإدارعملياتها في ها، وإنجازالبرامج، ومستوى 

 .دارية  اإلوالبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، 

والمخاطر للمرافق والمعدات  ،المراجعةأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس:  ۸٫۳المقياس  •
والعمليات اآلليات وة نظمألوا، الدعم المرتبط بهاموارد والخدمات و ،والبنى التحتيةالمادية، 

 الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :للمخاطر المحتملة والمتوقعة، باستخدام
أداء ويتم البت في . ومتطلبات البنود بند من البنود في هذا المقياس، مراجعة وتقويم كلعند  -أعاله

والمخاطر للمرافق والمعدات المادية، والبنى التحتية، والخدمات وموارد الدعم المرتبط  ،المراجعة
والمخاطر للمرافق  ،المراجعةالمتعلقة بالمستخدمين الخاصة ب والعمليات ،اآللياتوة نظماألو، بها

، واألنظمة واآلليات وموارد الدعم المرتبط بها ،والمعدات المادية، والبنى التحتية، والخدمات
من خالل التخطيط والتطوير والتدقيق، والتقويم والمراجعة،  ةعملينظام و، فيما يتعلق بوالعمليات

والبرامج، أو أوالكلية، أالمؤسسة، في للتعليم، والتعلم، واألبحاث الجودة  ضماننظام  ةإدار
 .دارية  اإلالوحدات 
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  :الفرعيةه وبنودومقاييسه   ۸ر الرئيسي المعيامتطلبات 
 

 التخطيط واإلدارة المالية: ۸المعيار  

 :التخطيط المالي وإعداد الميزانية ۸٫۱

 ،والبرنامجأوالكلية، أوغايات المؤسسة التعليمية،  ،ًتعكس الميزانيةُ وتوزيع الموارد رسالة ۸٫۱٫۱

 .لتحقيق تلك األهداف ستراتيجيوالتخطيط اال

تضع المؤسسة التعليمية ميزانيتها السنوية من خالل إط�ار يض�ع ف�ي االعتب�ار توقع�ات المؤسس�ة  ۸٫۱٫۲
وإنفاقها على المدى الطويل، وي�تم تع�ديل ه�ذه التوقع�ات بش�كل مس�تمر ف�ي  ،التعليمية حول دخلها

 خبراتها المتزايدة.ضوء 

م��ع  بار أعض��اء هيئت��ي الت��دريس واإلدارة عل��ى إع��داد الميزاني��ة، بالتش��اورـيش��رف أف��راد م��ن ك�� ۸٫۱٫۳
إل��ى  اليف، حي��ث يقوم��ون بمراجعته��ا بح��رص، وم��ن ث��م تق��ديمهاـابات التك��ـز حس��ـم��ديري مراك��

 المجلس اإلداري األعلى (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء) في المؤسسة التعليمية العتمادها.

أو نش�اطات كب�رى أو تجهي�زات،  ،ترفق المؤسسة التعليمية مع أية مقترحات بإنشاء برامج جديدة ۸٫۱٫٤
ة باإلض�اف -قام�ت جه�ة مس�تقلة ب�التحقق منه�ا  -اليف ـأو مرافق، خطط عمل تتضمن حسابات تك�

 واألنشطة األخرى. ،إلى بيان أثر تكلفة هذه المشاريع على الخدمات

والعوائ�د  ،كما تقوم بتقييم التك�اليف ،المتبعة لمشاركة التكلفة اإلستراتيجيةتقوم المؤسسة بتوضيح  ۸٫۱٫٥
وذلك في حالة قي�ام المؤسس�ة التعليمي�ة بتموي�ل مش�اريع جدي�دة م�ن  ،المتوسط والبعيدالمدى على 

 موارد مالية متعددة موجودة حالياً لديها.

 ،يةـوالس�يولة المال� ،في حالة استخدام القروض، تقوم المؤسسة التعليمي�ة بمراقب�ة نس�ب المديوني�ة ۸٫۱٫٦
ومقارنتها مرجعي�اً بالممارس�ات المتبع�ة ف�ي األعم�ال التجاري�ة، وبالنس�ب المماثل�ة ف�ي مؤسس�ات 

 التعليم العالي األخرى.

وفئ��ات اإلنف��اق األساس��ية  ،تعم��ل المؤسس��ة التعليمي��ة عل��ى مراقب��ة نس��ب اإلنف��اق عل��ى المرتب��ات ۸٫۱٫۷
أو  ،االختالفات بين الكلي�اتمراعاة  األخرى مقارنة بحجم اإلنفاق الكلي، وعلى التخطيط لها، مع

 األقسام ذات التكاليف المختلفة.
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طويل�ة الم�دى ف�ي أض�يق  أو غي�ره م�ن ب�رامج التموي�ل ،أ المؤسس�ة التعليمي�ة إل�ى االقت�راضـتلج ۸٫۱٫۸
ب�دالً م�ن اس�تخدامها لمواجه�ة أعب�اء المص�اريف  ،مالي�ة لزي�ادة ق�دراتها كإس�تراتيجيةالحدود فقط 

دى القص��ير، كم��ا يض��من التخط��يط الم��الي إمكاني��ة الوف��اء ـالمتوقع��ة عل��ى الم�� التش��غيلية غي��ر
 أو من مصادر الموارد الموجودة والمعروفة. ،بااللتزامات من الموارد اإلضافية المتوقعة

ادر ال�دخل م�ن خ�الل ع�دد م�ن األنش�طة، الت�ي تعم�ل عل�ى ـيهدف التخطيط المالي إلى تنويع مص ۸٫۱٫۹
 وتتواف��ق ف��ي نف��س الوق��ت م��ع ،المؤسس��ة التعليمي��ة عل��ى مص��در واح��د لل��دخلالتقلي��ل م��ن اعتم��اد 
 .أو رسالتها ،تأسيس المؤسسةمرسوم (أو وثيقة) 

  

 

 :المالية ةداراإل ۸٫۲

واإلشراف على عمليات وضع  ،ولية اإلدارةؤأو مالي مس ،أو مكتب إداري ،تتولى إدارة مختصة ۸٫۲٫۱
ويتبع هذا المكتب مباشرة أحد كبار اإلداريين في المؤسسة  ، والحسابات المالية.الميزانية
 التعليمية.

لتحقي�ق اإلدارة  ،لم�دراء الوح�دات التنظيمي�ة ف�ي المؤسس�ة مناس�بةم�الي نف�اق إتعطى ص�الحيات  ۸٫۲٫۲
 الفعالة ذات الكفاءة.

ومتطلب��ات  ،تح��دد تفاص��يل الص��الحيات المالي��ة بوض��وح،  ويج��ري التأك��د م��ن االمتث��ال لألنظم��ة ۸٫۲٫۳
 إعداد التقارير المالية الرسمية من خالل عمليات التدقيق.

للمس�اءلة ع�ن اليف في عملية وضع الميزاني�ة، ويخض�عون ـابات التكـز حسـمراك يشارك مديرو  ۸٫۲٫٤
 إلنفاق في حدود الميزانية الموافق عليها.ا

وااللت�زام بالميزاني�ة، وبإع�داد تق�ارير لك�ل  ،يقوم نظام المحاسبة المالي�ة بالمراقب�ة الدقيق�ة لإلنف�اق ۸٫۲٫٥
وللمؤسسة التعليمية ككل مرة واحدة على األقل  ،جهة مالية (مركز من مراكز حسابات التكاليف)

 كل فصل دراسي.

واإلنف�اق الفعل�ي،  ،تقوم المؤسسة التعليمية بتفسير السبب ف�ي أي اختالف�ات ب�ين تق�ديرات اإلنف�اق ۸٫۲٫٦
 على توقعات الميزانية السنوية. ويتم تقييم أثر ذلك
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المحاس��بة المس��تخدمة ف��ي المؤسس��ة م��ع مع��ايير المحاس��بة المالي��ة المتع��ارف عليه��ا أنظم��ة تـت��ـفق  ۸٫۲٫۷
 إلى نشاطات بعينها.ا، كما تحرص على الدوام على إرجاع التكلفة اإلجمالية مهنيً 

والتق�ارير المالي�ة المس�تخدمة ف�ي المؤسس�ة التعليمي�ة عل�ى التأك�د م�ن أن  ،اسبةـتعمل أنظمة المح� ۸٫۲٫۸
 األموال المخصصة ألغراض بعينها تستخدم لتلك األغراض فعال.

ف��ي اتخ��اذ الق��رارات ذات  المش��اركة ع��نلمعني��ون ع��ن مص��الحهم، ويمتنع��ون ا يبل��ـِّغ األش��خاص ۸٫۲٫۹
 أو تخوف من وجودها. ،الحـارب في المصـالة وجود احتمالية تضـالعالقة، في ح

تس��تخدم المؤسس��ة التعليمي��ة دفع��ات "ترحي��ل" مالي��ة تتس��م بالمرون��ة الكافي��ة لتجن��ب االن��دفاع ف��ي  ۸٫۲٫۱۰
 اإلنفاق الذي يحدث آخر السنة المالية، ولتجنب مثبطات حوافز التخطيط  طويل المدى.

  

 :التدقيق المالي وتقييم المخاطر ۸٫۳

يتم التحقق من مناسبتها بطريقة  ،طيط المالي إجراءات  لتقييم المخاطرـالتخعمليات تتضمن  ۸٫۳٫۱
 مستقلة.

يوجد لدى المؤسسة استراتيجيات لتقليل المخاطر، كما يوجد لديها احتياطات مالية كافية لمواجهة  ۸٫۳٫۲
 المخاطر المقدرة بصورة واقعية.  

مس�تقل ع�ن م�دراء المحاس�بة واألعم�ال، وتتب�ع ه�ذه  عة المالية الداخلية بشكلـتتم عمليات المراج ۸٫۳٫۳
أو عمي��د (ف��ي حال��ة الكلي��ات) المؤسس��ة التعليمي��ة مباش��رة، أو ل��رئيس اللجن��ة  ،العملي��ات لم��دير

المختص��ة المتفرع��ة ع��ن المجل��س اإلداري األعل��ى ف��ي المؤسس��ة التعليمي��ة (مجل��س الجامع��ة أو 
 مجلس األمناء) .

عة ـة مراج�ـأو شرك ،ومية مستقلةـجي (المالي) سنوياً بواسطة  جهة حكتتم عمليات التدقيق الخار ۸٫۳٫٤
بار ـأو غي��رهم م��ن ك�� ،اليينـولين الم��ؤأو ب��أي م��ن المس�� ،حس��نة الس��معة ال عالق��ة له��ا بالمؤسس��ة

أو مجل���س األمن���اء) ف���ي  ،أو أعض���اء المجل���س اإلداري األعل���ى (مجل���س الجامع���ة ،المس���ؤولين
 المؤسسة التعليمية.
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 :ةالرئيسداء مؤشرات األ

   :ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ ۸٫٤

الهيئة مقدار النفقات اإلجمالية (عدا السكن و بدالت الطلبة) للطالب الواحد ( ۸٫٤٫۱

و المستوى المعدل  -  1T(NCAAA 23)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 الذي تحقق)

األكاديمية والمهنية التي تم الحصول عليها  عائدات الجامعة من تقديم الخدمات ۸٫٤٫۲

نتيجة لتقديم عمل باسم الجامعة نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 

 )المتفرغين (النسبة والمستوى الذي تحقق

النسبة المئوية للنفقات النقدية و العينية التي تصرفها الجامعة في تطوير، و الحفاظ  ۸٫٤٫۳

(٪،  الهوية،و الثقافة نسبة إلى إجمالي ميزانية العامة و على، و تعزيز الفن،

 والمستوى الذي تحقق)

الميزانية المصروفة للفرد الواحد لتطوير أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في  ۸٫٤٫٤

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين  البالد و خارجها بما يتناسب مع

 .تحقق)(لایر للفرد الواحد، و المستوى الذي 

و أجهزة الكمبيوتر و مركزالمعلومات نسبة  لنظام المكتبة المصروفات التشغيلية ۸٫٤٫٥

المتفرغين (لایر سعودي للفرد الواحد و المستوى الذي  إلى إجمالي عدد الطلبة

 تحقق)

(معدل المتوسطات الحسابية و المستوى تقييم ممارسات إدارة المخاطر و تنفيذها ۸٫٤٫٦

 ى أساس المسح)الذي تحقق عل

  

 :ة المحددة الخاصة بالكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس       ۸٫٥
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 اإلنجازوثائق على أو  ،وقدم دليالً  ،البرامجأو  ،المستخدمة في الكليةاإلضافية ة الرئيسداء (صف مؤشرات األ

 .الرئيسي)داء في مؤشرات األ

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، الخاصة بالمؤسسةة المحددة الرئيسداء (مؤشرات األ ۸٫٥٫۱

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۸٫٥٫۲

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۸٫٥٫۳

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۸٫٥٫٤

 

 :۸التقييم العام للمعيار 

مذكور النتائج على النحو ال إلىوالمعايير المستندة  ،العمليات إلىفي حال تم تدقيق وتقييم المعايير المستندة  

العام لهذا المعيار داء توفير ملخص األ إلى ية داراإلالوحدات أو  البرامج،أو الكلية، أو أعاله، سوف تحتاج المؤسسة، 

 .تقرير الدراسة الذاتيةوتجميعه في 

 

 التخطيط واإلدارة المالية ۸ملخص: التقييم العام للمعيار 

 .التخطيط المالي وإعداد الميزانية  ۸٫۱

 .المالية ةداراإل  ۸٫۲

 .المراجعة المالية وتقدير المخاطر  ۸٫۳

   .ة المحددة للمؤسسةالرئيسداء مؤشرات األ  ۸٫٤

 .ة المحددة الخاصة بالكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس ۸٫٥
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W.  عمليات التوظيف ۹المعيار :  

 العمليات إلىالجزء األول: مقاييس المعايير المستندة 

 :۹وصف المعيار 

ا لوجود الحياة، ا فعليً سببً  نواكوييمكن أن   ةإن التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعي يمكن القول:

ة واألساسية لجميع ذلك الرسالة الرئيس لذلك، ومن أجل جعل ، والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، ألمؤسسة، لوالروح 

ألنظمة الوقود "تشكل  أو ،الموارد البشرية ةإدارة نظممؤسسات التعليم العالي، يعتبر الدعم المتعلق بعمليات التوظيف أل

وتطوير دعم البيئة التعلمية، مصادر والموارد البشرية، تطوير وتخطيط، دعم وخدمة اإلدارة، لبنية التحتية لل "لحياةا دعم

الفرعية التي أوجدت بيئة مفيدة للتعلم ة نظما.  ويشكل ذلك كل األحاسمً ا أمرً  -الموارد البشرية، ودعم المرافق التعلمية

 .، أو الوحدات اإلداريةوالبرامجأوالكلية، أالمؤسسة، وتطوير مجموع مصادر الموارد البشرية  في 

التعليم، والتعلم، ودعم  ،م الخدماتيتقدالمستخدمة في ة الموارد البشرية أهميويشدد هذا المعيار على  

، االجتماعيةوالبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، الجودة من أجل  ضمان ةإداراالجتماعية، ووالبحث، والخدمات 

 ةإدارالموارد البشرية لدعم آليات  ةإدارأنظمة المستخدمة في اآلليات وة نظمة األأهمي. ويتم التركيز على وتطويرها

لدعم إيجادها وإضافتها إلى التعليم و ،االجتماعية، وقياس الموارد البشريةوالبحث، والخدمات ، التعليم، والتعلمعمليات 

من خالل ته إدارقياسه يمكن  إلىنحتاج  إن مااالجتماعية. ومن الضروري والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، إنجازات 

 والبرامج، أوأوالكلية، أالمؤسسة، أعدتها االجتماعية الشاملة التي والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، ة أنظمآليات و

 ،والخدمات ،الموارد البشرية ةإدارة أنظممن خالل قياس الجودة. يمثل قياس  التعلم والتعليمجودة  ةدارإل الوحدات اإلدارية

ضمان الجودة المقدم للمستفيدين في أنظمة وآليات التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية المرتبط بها والدعم 

ة أنظمبالتعامل مع والبرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أالمؤسسة،  مياق "يةوكيف هيةما"الذي يعالج  (IQA) الداخلي
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على التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية في جودة والخدمات المرتبطة بها  ،والدعم ،الموارد البشرية ةإدار

 . (EQA)الجودة الخارجي  ضمانأساس معايير االعتماد ل

، ينبغي توسيعها ةأساسيعملية كالتوظيف  ةة عمليأهميالمقاييس والمعايير هنا تؤكد على من أن على الرغم و

ؤكد تالمقاييس والمعايير هنا أن على الرغم من ، الموارد البشرية ةإدارة أنظم فيؤثر ت أكثر شموالً منهجية تباع اشمل لت

بشكل أكثر على نهج يؤثر تباع الة، ينبغي توسيعها لتكون شاملة الرئيسلتوظيف باعتبارها العملية ة عملية اأهميعلى 

المؤسسة، ة لنجاح التي تشكل واحدة من األسس الرئيساألصول البشرية  ةإدارالموارد البشرية، و ةإدارأنظمة إجمالي 

 ،المرتبطة بها على النجاحات في نتائج تعلم الطالب ةيؤكد الدعم والخدم .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أ

التي يمكن أن تتماشى  والتنظيمية ،والتكنولوجية ،والحصول على الموارد المالية ،شمل ذلك توافري يمكن أنوالمستفيدين. و

 ،والمشاركة بها ،البشريةعامل مع الموارد نت ا وكيفم :الرئيسي هنا هو إن السؤال. نجاز أنظمة إدارة الموارد البشريةمع ا

القيام  إلىبعمل دون التزام كامل من الجهد البشري ال يؤدي  إن القيام. ؟، والصالحياتياتولؤالمسو ،باألدوارااللتزام و

  تؤثر على جودة العمل.  يمكن أنبالعمل بدرجة 

 دافعية،وال ،داءاأل ةإدارالموارد البشرية نظام العمل واألجور ألعضاء هيئة التدريس، و ةإدارأنظمة تراجع 

وذلك بهدف تمكين وتشجيع جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين من المساهمة بفعالية  ،عيينتالو ،والتواصل ،والحوافز

من خالل تعزيز التعلم الفردي داء األ ورفع ،تعزيز تحصيل الطالب إلىة نظمبأفضل ما لديهم من قدرات. تهدف هذه األ

وتدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين  ،وتشجيع التكيف مع التغيير. كما تراجع أيضا تعليم المؤسسة،على مستوى و

رد البشرية أيضا على دراسة بيئة العمل في المؤسسة، االموة أنظموالمهارات بشكل أفضل. وتركز  ،المعرفة إلكسابهم

التدريس تحقيق الرضا الوظيفي، وذلك بهدف تعزيز ودعم أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكيف يمكن ألعضاء هيئة 

 متنوعة.الوالدافعية لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين مع االعتراف باحتياجاتهم  ،الرفاهية  و ،الراحة

والدعم المرتبط بها  ،والخدمات ،الموارد البشرية ةإدارة أنظمبأدوار في ية داراإلأصبحت فكرة قيام الوحدات 

الوحدة أصبح مفهوم تولي و ا من الجانب األكاديمي لضمان الجودة.ال يكون جزءً رض أأو يفت ،مقبولغير ا أمرً في العادة 

التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية والدعم المرتبط بها في تقديم  ،والخدمات ،الموارد البشرية ةإدارية داراإل

الوحدات  تعتبر فكرة اإلنجازات األكاديمية والنجاح جيدة فقط إذا كان أداءبشكل مستقل عن الجانب األكاديمي غير مقبول. 

ويخرب أداؤها السيئ تماما جودة التعليم. إنها حزمة واحدة  ،ون المالية جيدا، حيث يمكن أن يقوضؤاإلدارية  في إدارة الش

خدمات ودعم إدارة الموارد البشرية لتميز التعليم على مبادئ جودة ودعم الخدمات المقدمة تعتمد مساهمة وحدات . متكاملة

إدارة ضمان وفيما يتعلق ب ،على هذا النحو م، والبحث، والخدمات االجتماعية. تعليم، والتعلإليجاد بيئة الجودة الشاملة لل

والمعلومات الواردة من  ،وخدمات البيانات ،ارد البشريةفي الكلية أو البرامج، فان توفير دعم أنظمة إدارة الموالجودة 

األكاديمية الوحدات اإلدارية أمرا ذا أهمية كبيرة لتوفير جودة التعليم الشاملة. ال ترسم الجودة حدودا لعمل الوحدات 

 بدال من تجميع أداء الوحدات بشكل فردي. ،واإلدارية، بل تنظر نظرة شاملة ألداء الجامعة

، التعليم، والتعلموآليات أنظمة  إلىننظر نظرة شمولية هو أن ساسي األ إن المبدأهذا المنطق، ف إلىا واستنادً 

والدعم المرتبط بها، ودعم مصادر التعلم التي تدعم  ،والخدمات ،الموارد البشريةة أنظم ةإدار، والبحوث ةإدارومبادئ 

 ،الموارد البشريةو ،اتءجراإلوا ،والعمليات ،اآللياتاللجان، والخدمات االجتماعية، ة أنظموالتعليم، والتعلم، والبحث 
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الموارد البشرية بجودة عالية. كما تركز أيضا  ةإدارة أنظمواالستفادة منها للحصول على دعم وخدمات  ،والموارد المتقدمة

والبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، الموارد البشرية داخل  ةإدارة أنظمدعم وخدمات على كيفية تنظيم الجودة لتقديم 

الموارد  ةإدارة نظمة التي استخدمت كتدابير ألالرئيسداء ومؤشرات األ ،ة والفرعيةما هي المعايير الرئيس ، اإلدارية

جامعة بنظام إدارة الجودة  دليليمثل  وال يمكن قياسها مباشرة.أمر خاضع للنقاش،  عملية قياس الجودةن إحيث ، ؟البشرية

الموارد البشرية  ةإدارة أنظم9Tدعم وخدمات الحد األدنى لمتطلبات  ،)۲۰۱۰، للممارسين الثانية(الطبعة  الملك سعود 

 ضمان الجودة الداخليلمعايير التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية ألعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمقاييس و

(IQA)9الحد األدنى من المعايير و الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميهيئة . وتمثل معايير الT9المقاييسT  ضمان عادلةمفي 

الموارد  ةإدارة أنظموآليات دعم أنظمة أدنى عند إعداد مرجعي 9Tالتي يجب استخدامها كحد  (EQA)الجودة الخارجي 

تم تحديد وتعريف ما يلي أن ي. من الضروري والبحث، والخدمات االجتماعيةالتعليم، والتعلم، جودة  ضمانلدعم البشرية 

 :والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أمؤسسة، لل

تشمل جميع فإنها ، شاملالجودة نظام  بما أن :الموارد البشرية ةإدارة نظمسياسة وتخطيط التوظيف أل •

جميع  لىتطبيقها عيتم  "وكيفما " و ، 9Tوالبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، األعضاء في 

من  (9TIPOO9T) النتائج  ، والمخرجات ، والعمليات ، وويعني هذا تحديد نظام المدخالت .؟الفرعيةنظمة األ

 ،وأخيرا المحافظة على الموارد البشرية التي تشكل رأس مال المؤسسة ،والتطوير ،التوظيف إلىالتخطيط 

 يجب أنوالتي  ،والدعم المرتبطة بها ،وعمليات الخدمات ،الموارد البشرية ةإدارة أنظمومراجعة  ،وتقويمها

والممارسات  ،والحوافز ،شمل ذلك كيف تعزز األجورأن ييجب تصمم لتشمل جميع جوانب نظام الجودة. و

الموارد  ةإدارة أنظمن . وأل؟تحقيق الغايات التي تشمل األهداف الخاصة بتعلم وتطوير الطالبلالمرتبطة بها 

وتنفيذها البشرية العمليات، والسياسات، واإلجراءات، والموارد تفاصيل منهجية، يجب توضيح عملية البشرية 

أن يجب و. والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، 9Tوباستمرار في جميع كل أنحاء  ،بشكل مترابط

الدعم جودة عمليات و ،البشريةالموارد  ةإدارة نظمألالجودة  ضمانو ،يمووالتق ،المراجعةغطي النظام ي

وجود  ضمان معإدارة الموارد البشرية مراجعة جودة  تتعاملعلى نحو شامل. به والخدمات المرتبطة 

والتي يتم  ،والموارد، مع المعايير والمقاييس المذكورة ،والسياسات ،ات، واألشخاصءجراإلوا ،العمليات

 ةإدارة أنظمالقائمة تضمن جودة دلة األ إلىيشكل آلية تستند دلة األ إلىتنفيذها كنظام شامل موثق مستند 

الموارد  ةإدارة أنظمتقييم جودة وعمليات الخدمات والدعم المرتبط بها. سوف يستخدم  ،الموارد البشرية

لتكون متوافقة ومتسقة مع المقاييس  ،لدعم عمليات التقييم والتقويمدلة األ إلىوتستند  ،اآلية موثقة جيدً  ،البشرية

الخروج عن المقاييس والمعايير، والتي أو  ،االلتزاممن خالل تحديد مدى داء والمعايير.  يتم تحديد مستوى األ

 ،بعد تقييمها مصادر التعلموعمليات دعم وخدمات ة نظمالتعامل معها لتحقيق التحسن المستمر أل إلىنحتاج 

مما  ،أن العمليات تتم بشكل صحيح ،الذي يحتوي على التطوير والتحسن المطلوبوتدقيقها. يعني التقييم 

 الجودة. ضمانجودة  إلىيؤدي 

 تنظيميتعامل  :والتوظيف المرتبطة بها ،وعمليات الدعم والخدمات ،الموارد البشرية ةإدارة أنظم تنظيم  •

من أوسع والتوظيف المرتبطة بها مع نطاق  ،والخدمات ،وعمليات الدعم ،الموارد البشرية ةإدار ةنظمأ

التخطيط، والتنظيم،  :من حيث والدعم المرتبط بها ،خدماتوال ،الموارد البشريةعملية  ةإدارجوانب 
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 ةإدارة أنظم وكيف تدعم ،ما ةإدار. ويعني هذا تحديد جوانب (POC3)واالتصال، والتنسيق، والمراقبة 

بدال من مجرد  ؟،، ما هي الموارد المطلوبةوالدعم المرتبط بها ،خدماتوعملية ال ،؟الموارد البشرية

الموارد  ةإدارة أنظم. تبدأ والدعم المرتبط بها ،خدماتوال ،الموارد البشرية ةإدارة أنظمالتخطيط لعمليات 

وتعريف متطلبات وحاجات وقدرات وقابليات  ،شمل ذلك تحديدأن يينبغي البشرية بالتخطيط والتوظيف. و

 ،متطلبات وطبيعة العملونوع التدريب والتطوير الذي سيتم تقديمه، والمنتفعين من أجل القيام بعمل معين، 

 ةإدارة أنظمتحدد من أجل تطوير  يجب أنوحاجات بيئة العمل التي  ،والحاجات الخاصة للمواصفات

 دوالتطوير للموار ،والتعيين ،والتوظيف ،والدعم المرتبط بها ،خدماتالعمليات و ،الموارد البشرية

دورة المراجعة (خطط، الشاملة التي تدعم  ةداراإلمبادئ  إلىننظر هو أن ساسي األ إن المبدأ. البشرية

ة أنظم. وهذا يسلط الضوء على ية  عاديةإدارمجرد تدابير بدال من  ،)PDCAونفذ، وراقب، وعدل) (

وتقويمها، والمصادر من حيث  ،، وتقييمهاوالدعم المرتبط بها ،خدماتالعمليات و ،البشريةالموارد  ةإدار

أنظمة إدارة الموارد ودعم  عمليات خدماتومحتوى ، وسياق النظام، واآلليات، والتنظيم، واللجان، والتنفيذ

لجودة في مجال تنظيم ونشر تطبيقات لممارسات اة الرئيسداء األات، ومؤشرات ستراتيجيواإل، البشرية

 الموارد البشرية.  ةإدارة أنظم ودعم خدماتعمليات جودة 

 ،الموارد البشرية ةإدارة أنظميم ووتق ،لتطوير والرعاية الشخصيةا :دعمالمؤشرات والمعايير المرجعية ل •

يستدعي  :الموارد البشرية ةإدارة أنظمدعم وخدمات  ةوالدعم المرتبط بها، والمستخدمين لعملي ،ةوالخدم

الموارد  ةإدارة أنظمو ،اآللياتأداء ة للبرنامج لتكون بمثابة قياس الرئيسداء ذلك تحديد ونشر مؤشرات األ

حيث يدعم ذلك استخدام اآلليات وة نظماألأداء والخدمات المرتبطة بها، و ،وعمليات الدعم ،البشرية

وصف كيف يرتبط التعليم والتدريب مع خطط العمل، بما فيها  إلىذلك دعو يالمستفيدين للمصادر التعلمية. 

على المديين القصير والطويل. هناك  واألهداف المؤسسية ،كيف يوازن التعليم والتدريب األهداف الخاصة

وما تقدمه للفئات األكثر استفادة  ،واستخدام مدخالت حاجات التعليم والتدريب ،سؤال حول كيفية البحث عن

ين). هناك سؤال حول كيفية دمج التعلم يداراإلو ،الطالب، والمشرفينوالموظفين، وة التدريس، (أعضاء هيئ

الموارد  ةإدارة أنظمجودة أن  إلىا المعرفة في التعليم والتدريب. ونظرً أصول و ،على المستوى المؤسسي

وهناك حد أدنى من الوسائل والطرق المباشرة لقياس الجودة، تستخدم عادة  ،البشرية عملية خاضعة للنقاش

، ويجب تطويرها وقياسها لتحديد مستويات أو شبه بديلة ،. هذه اإلجراءات تعتبر تدابير بديلةلذلك بدائل

، الخدمةمؤشر جودة يم المستفيدين لوكون عن طريق استخدام تقي يمكن أنة المؤشرات الرئيس إن أحداألداء. 

 يجب أنالقدرات والكفاءات المستمرة للموارد البشرية. وتطوير هتم بأن ييجب والذي  ،والمؤشر التطويري

الموارد  ةإدارة نظمألالعام  تحديد األداءتستخدم في  يمكن أنو ،تكون هذه المؤشرات موضوعية وبناءة

مقارنة الإجراء و ،قياسو ،ديحدتيجب . في العادة والخدمات المرتبطة بها ،وعمليات الدعم ،البشرية

والدعم المرتبط بها، واتجاهاتها،  ،، وأداء عمليات الخدمةأنظمة إدارة الموارد البشريةالمرجعية لمستوى 

 منافسة.  ية إدارأقرب وحدة أو أفضل برنامج مهني مماثل، أو مع البيانات السابقة لألداء، ومقارنتها 
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ال يعني تنمية وحفظ الموارد البشرية أن الموارد  :الشكاوى، وحل النزاعات اإلجراءات التأديبية، وتسوية• 

ح مع يمروضعها  نأأو ومدونة قواعد السلوك،  ،المجاالت المهنية األكاديمية على ما يرام فيتماما البشرية 

 ،والتعدي على مدونة السلوك ،وتدابير مناسبة لمعالجة الشكاوى ،وآليات ،النظام. يجب تطوير قنوات

واللوائح  ،والقوانين التشريعية ،والوسائل المناسبة لمعالجة هذه المسألة ضمن األعراف االجتماعية ،والطرق

 ،والمبادئ التوجيهية ة،يداراإلالقوى العاملة في المملكة العربية السعودية والسلطات  ةإدار تنظمهاالتي 

اإلجراءات التأديبية، وتسوية الموارد البشرية،  ةإدارو ،والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالقوى العاملة

 .الشكاوى، وحل النزاعات

في العادة،  المرتبطة بها: لدعم والخدماتوا ،تيةالموارد البشرية، والعمليات والبنية التح ةإدار ةنظمأجودة • 

من  ، والدعم والخدمات المرتبطة بهاالتحتيةالموارد البشرية، والعمليات والبنية  ةإدار ةنظمأجودة يتم تحديد 

الموارد البشرية، مصادر التعلم البشرية والبيئة التي صممت لتحفيز  ةإدارة نظمحيث استخدام البنية التحتية أل

التعليم، والتعلم، والبحث نها تعتمد على التفاعل بين . إ، والخدمات االجتماعيةالتعليم، والتعلم، والبحث

االجتماعية. والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، عمليات دعم وخدمات تعلم الطالب،  خبرات  إلىالمستندة 

ة التي العوامل الرئيس والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، ة هي كيف تحدد الرئيس إن المسألة

وتوقعاتهم المتنوعة.  ،بعين االعتبار حاجاتهم والموظفين مع األخذأعضاء هيئة التدريس رضا تؤثر على 

 ،يم الرسمية وغير الرسميةوتحديد طرق التق والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، يطلب من 

والدافعية للعمل عند أعضاء هيئة التدريس والموظفين. كما رضا الوالمقاييس التي تستخدمها لتحديد مدى 

وتقييم أعضاء هيئة التدريس  ،وتطوير ةإدارن أ ضمانمؤشرات النتائج لأو  ،األداءيطلب منها تحديد 

ة ألعضاء هيئة التدريس. كما ؤفعالة وكف ةإداروالتوقعات الدنيا لدعم وتحقيق  ،والموظفين تلبي المتطلبات

التي تدعمها عمليات خدمة ودعم االجتماعية والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، التفاعل بين تركز على 

السياق، استنادا إلى  أنظمة إدارة الموارد البشرية، وخبرات التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية

الموارد  ةإدارأنظمة  خاللقيم جديدة للطالب من إضافة المستخدمة لدعم  اتستراتيجيوالمحتوى، واإل

شكل في نهاية المطاف تالطالب  ايحصلهالقيمة التي إن المرتبطة بها.  ةوالخدم ،الدعمعمليات و ،البشرية

للتعليم، والتعلم، الموارد البشرية  ةإدارنظمة أل ةكانت عمليات الدعم والخدمإذا حصيلة تجربة التعلم. 

، والتعلم، والبحث، إن التعليمقيمة إجمالية لتجربة التعليم، فال تضيف والبحث، والخدمات االجتماعية 

عمليات الدعم لم تحقق أهدافها. يعتبر مجموع تعلم الطالب والموظفين من خالل والخدمات االجتماعية 

والقيمة المضافة التي تشكل الشرط  ،من مجموع بيئة التعلم االموارد البشرية جزءً  ةإدار ةنظموالخدمات أل

 االجتماعية.والبحث، والخدمات التعليم، والتعلم، في جودة ساسي األ

 :ساييقمتطلبات الم

 ،والدعم ،الموارد البشرية ةإدارة أنظموتقييم  ،سياسةو تخطيط، أداءويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۹٫۱ سياقالم •

 -)ADLIوالتعلم، والتكامل (النهج، والتطبيق،  :لبنية التحتية، باستخداماوالخدمات المرتبطة بها، و

ويتم البت . ومتطلبات البنود مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،عند  -أعاله الموضح
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والخدمات المرتبطة بها،  ،والدعم ،أنظمة إدارة الموارد البشريةأداء تخطيط، وسياسة، وتقييم في 

للتعليم، الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  البرامجأو والكلية، أالمؤسسة، في  والبنية التحتية

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية 

 ةإدارة أنظم وإدارة، وتقييم، وتخطيط التوظيف، وسياسات، تنظيمأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۹٫۲المقياس  •

ة، وآليات المؤسسة، أنظمو، والتوظيف المرتبطة بها ،والخدمات ،وعمليات الدعم ،الموارد البشرية

النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل  :، باستخدامهاإنجازومستوى  ،وعملياتها البرامجأو والكلية، أ

)ADLI( ويتم . ومتطلبات البنود مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،عند  ،أعاله

تنظيم، وتخطيط التوظيف، وسياسات، جودة  ضمانمن خالل مدى عمليات داء البت في مستوى األ

، والتوظيف المرتبطة بها ،والخدمات ،أنظمة إدارة الموارد البشرية، وعمليات الدعم وإدارة، وتقييم

 ضماننظام  ةإدارفي  والكلية، أو البرامج وعملياتها، ومستوى إنجازهاأوأنظمة، وآليات المؤسسة، 

والبرامج، أو أوالكلية، أالمؤسسة، في للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية الجودة 

 .الوحدات اإلدارية

البنية والدعم، و ،خدماتالفيما يتعلق ب ،التطوير المهني والشخصيأداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۹٫۳المقياس  •

 -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :والعمليات، باستخدام ،اآللياتو ،ةنظماألوالتحتية، 

ويتم البت . ومتطلبات البنود مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،عند  -أعاله الموضح

بالخدمات، والدعم، والبنية التحتية، واألنظمة، التطوير المهني والشخصي فيما يتعلق أداء في 

المؤسسة، التطوير والتخطيط والمراجعة في ة أنظمالمتعلقة بعمليات وواآلليات، والعمليات، 

للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  البرامجأو والكلية، أ

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في االجتماعية 

اإلجراءات التأديبية، وتسوية  و ،الموارد البشرية ةإدارة أنظمجودة أداء ويتعامل مع  ،يقيم هذا المقياس :۹٫٤المقياس 

 ،اآللياتوالخدمات، والدعم، والبنى التحتية، واألنظمة، فيما يتعلق ب ،الشكاوى، وحل النزاعات

ته المستخدمة في تقييم أنظمأو  ،وتقنياته ،وأدواته ،والتدقيق ،والمراجعة، يمووالعمليات، ونهج التق

اإلجراءات التأديبية، وتسوية الشكاوى، و ،الموارد البشرية ةإدارة أنظمجودة خدمات كفاءة فعالية و

النهج، والتطبيق، والتعلم،  :، باستخداموالخدمة المرتبطة بها ،وعمليات الدعم ،وحل النزاعات

 مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس،عند  -أعاله الموضح -)ADLI( والتكامل

اإلجراءات التأديبية، عمليات و ،الموارد البشرية ةإدارة أنظمجودة أداء ويتم تنفيذ . ومتطلبات البنود

للتعليم، والتعلم، واألبحاث، الجودة  ضماننظام  ةإدارمن خالل  وتسوية الشكاوى، وحل النزاعات

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، في والخدمات االجتماعية 

 وبنوده  ،هساييق، وم۹متطلبات المعيار الرئيسي 



۱۹۹ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 عمليات التوظيف: ۹المعيار  

 :ةداراإلالسياسات العامة و ۹٫۱

يوجد لدى المؤسسة التعليمية تصور (بروفايل أو مدونة توظيف) للخصائص المرغوبة في العاملين  ۹٫۱٫۱
المجلس اإلداري األعلى (مجلس الجامعة أو مجلس لديها، يتالءم مع رسالة المؤسسة وطبيعتها قام 

وجود ذلك،  (يشمل التصور جوانب مثل البنية العمرية، والتوازن بين الجنسين عندباعتماده األمناء)  
ومستويات التصنيف، والمؤهالت، والمزيج الثقافي، والخلفية التعليمية، واألهداف المرتبطة بمسألة 

 السعودة).

وغي��رهم م��ن الم��وظفين، م��ع التص��ور  ،ت��تم مق��ـارنة وض��ع التوظي��ف الح��الي بالنس��بة لهيئ��ة الت��دريس ۹٫۱٫۲
المرغوب فيه (البروفايل أو مدونة التوظيف) بشكل منتظم، كما تتم متابعة التقدم نحو تحقي�ق ه�ذا اله�دف 

 بشكل مستمر.

والقواع��د الت��ي تحك��م عملي��ة التوظي��ف،  ،تق��وم المؤسس��ة التعليمي��ة بوض��ع مجموع��ة كامل��ة م��ن السياس��ات ۹٫۱٫۳
وليات أعضاء ؤوظيف (يتضمن هذا الكتيب حقوق ومسأو دليل الت ،في كـتيبوتنشرها على نطـاق واسع 

هيئ���ة الت���دريس، والع���ـاملين، وعملي���ات التوظي���ف، واإلش���راف، وتق���ويم األداء، والترقي���ة، واإلرش���ـاد، 
 وعمليات الدعم، والتطوير الوظيفي، والشكـاوى، والتأديب، وإجراءات االستئناف).

 طريقة شغل المناصب القيادية عند خلوها. نظيملتستراتيجيات فعالة إتستخدم المؤسسة  ۹٫۱٫٤

يتم توزي�ع أعب�اء الت�دريس بإنص�اف ف�ي ك�ل أقس�ام المؤسس�ة التعليمي�ة، م�ع األخ�ذ بع�ين االعتب�ار طبيع�ة  ۹٫۱٫٥
 متطلبات التدريس في حقول التدريس المختلفة.

(أي نسبة الطلبة لكل فرد في هيئة تدريس  يتناسب مستوى توفير هيئة التدريس في جميع البرامج ۹٫۱٫٦
محسوباً على شكل مكافيء للعمل بدوام كامل) مع البرامج المطروحة، وتتم مقارنته بنقاط (معايير) 

 أو خارجها. ،مرجعية لنسب الطلبة لهيئة التدريس في مؤسسات ذات جودة عالية سواء داخل المملكة

 موثقة وعادلة.توجد سياسـات وإجراءات للترقية  ۹٫۱٫۷

وتقوم بتنسيقها لض�مان  ،تتابع المؤسسة التعليمية ممارسة تفويض الصالحيات المتعلقة بعمليات التوظيف ۹٫۱٫۸
ت��وفر المع��ـاملة العادل��ة  ف��ي ك��ـل أنح��اء المؤسس��ة التعليمي��ة (ه��ذه الص��الحيات المفوض��ة يمك��ن أن تش��مل 
قضايا مثل التعيين�ات عل�ى الوظ�ـائف البس�يطة، والترقي�ات ، ومكاف�آت األداء المتمي�ز، وف�رص التط�وير 
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 المهني).



۲۰۱ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

وسياس�ات التوظي�ف بوض�وح، و ت�تم  ،نج�ـاح إدارة الم�وظفين قامت المؤسسة التعليمية بتحدي�د مؤش�رات ۹٫۱٫۹
 .مقارنة أداء المؤسسة في هذه الجوانب بالممارسات الناجحة في أماكن أخرى

بدراس��ة   ،ف��ي المؤسس��ة التعليمي��ةأو مجل��س األمن��اء)  ،المجل��س اإلداري األعل��ى (مجل��س الجامع��ةيق��وم  ۹٫۱٫۱۰
دارية المسؤولة ع�ن التوظي�ف بالمؤسس�ة ح�ول تطبي�ق السياس�ات، التقارير السنوية المقدمة من القيادة اإل

 والممارسات الوظيفية بالمؤسسة. ،والتوظيف

  

 :التوظيف والتعاقد ۹٫۲  

تدار عمليات التوظيف والتعاقد بطريقة تضمن أن أفراد هيئة التدريس يملكون الخبرة المطلوبة في  ۹٫۲٫۱
أو الخصائص  الشخصية، ولديهم الخبرة، والمهارات الالزمة للوفاء  ،المجال، ويتسمون بالصفات

 بمتطلبات التدريس.

الع��ام للخص��ائَص  تتناس��ب التعيين��اُت م��ع الم��ؤهالِت والمه��ارات المطلوب��ة، وتس��اهم ف��ي تحقي��ق التص��ور ۹٫۲٫۲
، عن�د قي�ام المؤسس�ة التعليمي�ة ب�التعيين  موظفيه�اللتوظيف (بروفايل أو مدونة التوظيف) ل�دى  المرغوبة

 عن طريق الترقية، أو النقل من داخل المؤسسة التعليمية.

، أو م�ن إم�ا م�ن داخ�ل المؤسس�ة التعليمي�ة ،في تلك الحـاالت التي يكون من الممكـن فيها ش�غل الوظ�ائف ۹٫۲٫۳
داخ�ل المؤسس�ة فرص�ـة كم�ا يعط�ى المرش�حون م�ن  اإلعالن عن ه�ذه الوظ�ائف للجمه�ور، يتم خارجها.

وتتخ��ذ الق��رارات بص��ورة منص��فة بحي��ث يؤخ��ذ بع��ين االعتب��ار خب��رة   ك��ـافية للتق��ـدم إل��ى ه��ـذه الوظ��ائف،
 المتقدمين، ومؤهالتهم، ومستويات أدائهم الحالية.

وشروط التعيين فيها، إض�افة إل�ى  ،يتم تزويد المرشحين للتوظيف ببيانات كاملة عن مواصفات الوظائف ۹٫۲٫٤
وبرامجه��ا. (تش��مل المعلوم��ات الت��ي ي��تم تق��ديمها  ،ورس��التها ،معلوم��ات عام��ة ع��ن المؤسس��ة التعليمي��ة

 تفاصيل التوقعات المرتبطة بالعمل، ومؤشرات األداء، وعمليات تقويم األداء).

الخاص��ة بالمرش�حين قب��ل وي�تم التحق��ق م�ن ص�حة الم��ؤهالت والخب�رات  ،ت�ـُفحص التوص�يات المرجعي��ة ۹٫۲٫٥
 تعيينهم.

وسمعـة المؤسسات التي أص�درت ه�ذه الم�ؤهالت، م�ع  ،تشمل عـملية تقييم المؤهـالت التحـقق من مكانة ۹٫۲٫٦
 األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت وزارة التعليم العالي تعترف بها أم ال.
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عـدد كـاٍف م�ن أعض�اء هيئ�ة الت�دريس م�ن ذوي الخب�رات الناجح�ة ف�ي المه�ن يتوفر في البرامج المهنية  ۹٫۲٫۷
 لتقديم النصيحة العملية واإلرشاد للطلبة حول متطلبات جهات العمل. ،المعنية

و  لتعليمي��ةيحص��ل أف��راد هيئ��ة الت��دريس الج��دد عل��ى  تهيئ��ة إرش��ادية فعال��ة لض��مان مع��رفتهم بالمؤسس��ة ا ۹٫۲٫۸
 ستراتيجيات تنمية الطلبة، وأولويات التطوير لديها.إخدماتها، وبرامجها، و

مستوى توفير أعضاء هيئة الت�دريس (أي نس�بة الط�الب لك�ل عض�و هيئ�ة الت�دريس متف�رغ ب�دوام كام�ل)  ۹٫۲٫۹

أعض�اء هيئ�ة الت�دريس حس�ب نس�ب الج�ودة الجي�دة ف�ي  إلىتكون كافية للبرنامج، وهناك مقارنة الطالب 

 المملكة العربية السعودية والمؤسسات الدولية.

  

 :التطوير الشخصي والوظيفي ۹٫۳   

 ،وأُعلن عنها بشكل مسبق لكل أعضاء هيئة التدريس والموظفين ،تم تحديد محكات تقويم األداء بوضوح ۹٫۳٫۱

 وهي معروفة لديهم.

والق�ائمون عل�ى وح�دات المؤسس�ة التعليمي�ة المختلف�ة ( بم�ن  ،المش�اورات الت�ي يجريه�ا  المش�رفونتتسم  ۹٫۳٫۲
كم�ا  ة والس�رية،يجابي�فيهم رؤساء األقسام، والعمداء ، والمشرفون اإلداري�ون) ح�ول األداء ال�وظيفي باإل

 ى األقل.أن هذه المشاورات تتم  بصورة رسمية،  وتجرى بشكل رسمي مرة واحدة في كل عـام عل

 .يعتبر األداء فيها غير مرضٍ في الحاالت التي يتم تحديد المتطلبات الالزمة للتحسين بشكل واضح،  ۹٫۳٫۳

س والم�وظفين، وتوثيقه�ا، تتم المحافظة على سرية التقارير الرسمية الخاص�ـة بتق�ويم األداء لهيئ�ة الت�دري ۹٫۳٫٤
إلى  مالحظاتهم على تقويم أدائهمتتاح ألعضاء هـيئة التدريس والموظفين الفرصة إلضافة أية  وحفظها. 

 الملفات الخاصة بهم، بما في ذلك النقاط التي يختلفون فيها مع التقويم.

 أو إدارياً على مختلف المستويات. ،ًيتم تقـدير ومكـافأة األداء المتميز أكاديميا ۹٫۳٫٥

ومناس�بة للتط�وير الشخص�ي  ،وغي�رهم م�ن الم�وظفين فرص�اً عادل�ة ،أعضاء هيئة التدريس عطى جميعيُ  ۹٫۳٫٦
 والوظيفي.
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يتم التعرف على المنضمين حديثاً إلى المؤسسة م�ن هيئ�ة الت�دريس واإلداري�ين ال�ذين تب�دو عل�يهم س�مات  ۹٫۳٫۷
 المستقبل.القيادة، ويتم تزويدهم بالخبرة الالزمة إلعدادهم للترقي الوظيفي في 

ف��ي حال��ة هيئ��ة  -تش��مل مع��ايير الترقي��ة اإلس��هامات المتعلق��ة برس��الة المؤسس��ة التعليمي��ة، كم��ا تتض��من  ۹٫۳٫۸
التق�دير المناس�ب لج�ودة التعل�يم، والجه�ود المبذول�ة لتحس�ين التعل�يم، والخ�دمات الت�ي يق�دمونها  -التدريس
 والمجتمع، إضافة إلى إسهاماتهم في البحث العلمي.  ،للمؤسسة

أنش�طة التط�وير المهن�ي للع�املين به�ا لتحس�ين مه�اراتهم، واالرتق�اء   تساعد المؤسسة التعليمي�ة ف�ي تنظ�يم ۹٫۳٫۹
 بمؤهالتهم.

وجود  أو ،وأنشطة التطوير المهني المناسبة للمساعدة عند استحداث برامج جديدة ،يتم تقديم التدريب ۹٫۳٫۱۰
 مبادرات تتعلق بالسياسات العامة المرتبطة بالمؤسسة.

يُتوقَّع من هيئة التدريس أن يشاركوا في األنشطة التي تضمن أن يكونوا ملمين بآخر التطورات في  ۹٫۳٫۱۱
 مجاالت تخصصاتهم، وتتم متابعة مدى ما يقومون به في هذا الصدد.

    

 :الشكاوى، وحل النزاعاتاإلجراءات التأديبية، وتسوية  ۹٫٤   

إجراءات التعامل مع الشكاوى  ـدد بوضوح  تتوافر لدى المؤسسة التعليمية سياسـات ولوائح تنظيمية تح ۹٫٤٫۱
ضد أعضاء هـيئة التدريس والعاملين، أو الشكاوى الصادرة عنهم، وتحدد كذلك طرق حل المنازعات 

 بينهم.

خط�وة  -التي ال يمكن حلها عن طريق األشخاص المتن�ازعين أنفس�هم -تتضمن إجراءات حل المنازعات  ۹٫٤٫۲
ف�ي حال�ة  -أولية لمحاولة اإلصالح من خالل تدخـُّل شخص مستقل عن القضية، مع إمكاني�ة إحال�ة األم�ر

 أو إلى أحد كبار المسؤولين في المؤسسة التعليمية للنظر في ذلك إن لزم األمر. ،إلى لجنة  -الفشل

قواعـد ولوائـح تنظيمية تحدد بوضوح اإلجراءات التأديبية الخاصـة بإهمال المس�ؤوليات، أو ع�دم تتوافر  ۹٫٤٫۳
 االلتزام بالتعليمات، أو السلوك غير الالئق، ويتم اتباع هذه القواعد بشكل مستمر.

س�توى أعل�ى أو االستئناف ضد القرارات التأديبية أمام ش�خص أو لجن�ة ذات م،اللوائح حق التظلم  نظَّمت ۹٫٤٫٤
 من المستوى الذي تم اتخاذ القرار عنده. -بمستوى واحد على األقل  -
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 ،ي��تم التعام��ل م��ع النزاع��ات الح��ادة م��ن خ��الل عملي��ات ش��به قض��ائية، تتض��من إج��راءات تق��ديم األدل��ة ۹٫٤٫٥
أو أشخاص متمرس�ين ف�ي ه�ذه  ،والتحقق منها، إضافة إلى الحكم غير المتحيز من قبل شخص ،والقرائن

 اإلجراءات.

 :ة المحددة للمؤسسة  الرئيسداء مؤشرات األ ۹٫٥

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في المؤسسة خالل العام الدراسي الماضي ۹٫٥٫۱

 -  (NCAAA 24)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  ألسباب غير التقاعد 

 المستوى الذي تحقق)و المعدل 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشاركين في أنشطة التطوير المهنية خالل العام  ۹٫٥٫۲

 -  (NCAAA 25)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  الدراسي الماضي

 .و المستوى الذي تحققالمعدل 

مهاراتهم المعرفية و المهنية في المملكة  نسبة موظفي الدعم المتفرغين الذين تم تطوير ۹٫٥٫۳

 و المستوى الذي تحقق(%العربية السعودية أو خارجها.

  

 :ة المحددة الخاصة بالكلية أو البرنامجمؤشرات األداء الرئيس       ۹٫٦

في  اإلنجازوثائق على أو  ،وقدم دليالً  ،البرامجأو  ،المستخدمة في الكليةاإلضافية ة الرئيسداء (صف مؤشرات األ

 .الرئيسي)داء مؤشرات األ

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۹٫٦٫۱

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۹٫٦٫۲

 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۹٫٦٫۳
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 .)البرنامجأو  والكلية،أ، ة المحددة الخاصة بالمؤسسةالرئيسداء (مؤشرات األ ۹٫٦٫٤
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 :۹التقييم العام للمعيار 

مذكور أعاله، سوف النتائج على النحو ال إلىوالمعايير المستندة  ،العمليات إلىفي حال تم تدقيق وتقييم المعايير المستندة    

تقرير العام لهذا المعيار وتجميعه في داء توفير ملخص األ إلى والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، تحتاج 

 .الدراسة الذاتية

 .وصف عمليات التوظيف ۹ملخص: التقييم العام للمعيار 

 .ةداراإلالسياسات العامة و ۹٫۱

 .التوظيف والتعاقد ۹٫۲

 .التطوير المهني والشخصي ۹٫۳

 .اإلجراءات التأديبية، وتسوية الشكاوى، وحل النزاعات ۹٫٤

  .ة المحددة للمؤسسة الرئيسداء مؤشرات األ  ۹٫٥

 .أو البرنامج ،ة المحددة الخاصة بالكليةالرئيسمؤشرات األداء  ۹٫٦
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X.  العلمي : البحث۱۰المعيار 

 المستندة إلى العمليةالجزء األول: مقياس األداء 

 :۱۰وصف المعيار 

ا لوجود الحياة، ا فعليً سببً  نواكوييمكن أن   ةإن التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعي يمكن القول:

 يجب المراجعة، والتنقيح، والتحسين، والتجديد وصواللذا . والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، ألمؤسسة، لوالروح 

ة التي تؤدي إلى التغييرات في التحسن، التنمية ن البحث العلمي هو اآللية الرئيسإصياغة الرسالة، حيث  إلى إعادة

 ة واألساسية لجميع مؤسسات التعليم العالي. ات، وذلك كجزء من الرسالة الرئيسواالبتكار

البحث التي تركز على أهمية  ويشدد هذا المعيار على أهمية البحث العلمي، وإدارة ضمان الجودة وتحسين

اإلنجازات البحثية. ومن الضروري والتخطيط للبحث العلمي من خالل قياس  اإلدارة اآلليات المستخدمة في تحقيق عملية

والبرامج، أوالكلية، أن ما يحتاج إلى أن يقاس، بحاجة إلى أن يدار من خالل أنظمة وآليات البحث التي أعدتها المؤسسة، أ

دارية إلدارة جودة البحث من خالل قياس جودة البحث. يمثل قياس أنظمة وآليات البحث ضمان الجودة اإل الوحدات أو

بالتعامل مع جودة دارية اإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أالمؤسسة، ماهية وكيفية قيام الذي يعالج  (IQA)الداخلي 

 . (EQA)ا على معايير االعتماد لضمان الجودة الخارجي البحث اعتمادً 

 فيما يلي تصنيف عام للبحوث مستقل عن نوع وطبيعة البحوث فيما يتعلق  بالتخصصات:

9T   •:والكلية، أو البرامج من أجل الحصول على أ مستوى المؤسسة،يتم هذا النوع من البحوث على  البحوث المؤسسية

فهم كامل لمجتمع المنتفعين، وخصائصهم، ولمحة عنهم، والبيانات اإلحصائية حول ذلك. من أجل دراسة 

المخطط حول المدخالت، والعمليات التي تؤدي إلى إيجاد النواتج، والتحقق من وتحديد األسباب واآلثار 

الشخصية خصائصها تمع، استنادا إلى التركيبة السكانية الجغرافية، وفئات المج المميزة لمختلفوالمالمح 

الفهم األفضل لذلك إلى معالجة أفضل للقضايا المتعلقة بفئات السكان المحددة،  9Tوالنفسية. ويمكن أن يؤدي

 والعثور على أفضل السبل والوسائل لمعالجة القضايا من خالل نهج مخطط بشكل أفضل. 

يستخدم هذا النوع من األبحاث على نطاق واسع من قبل معظم أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم  البحث التجريبي:•  

اختبار مجموعة محددة من الفرضيات من خالل التجريب، والبحث عن بعض األدلة القاطعة، مما يؤدي إلى 

 اقعية. فهم أفضل لمشكلة البحث. ويستند عادة هذا النوع من البحوث إلى مشكلة حقيقية، أو قضية و

 ا، من حيث أنه يؤدي إلىهذا النوع من البحث هو األكثر تقدمً  البحث األساسي:•    

تطوير نموذج جديد، أو إطار مبني على أساس تجريبي قوي، أو اختبار تجريبي، أو النتائج، أو يستند فقط إلى 

 مصادر واسعة من البيانات الثانوية من

هذا النموذج الجديد، أو اإلطار من خالل مزيد من التجريب،  األدب السابق. يتم في وقت الحق اختبار

 والبحوث التجريبية للتحقق من صدق، وثبات، ومتانة النموذج، أو اإلطار. 
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ينبغي أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بممارسة هذا النوع من األبحاث على نطاق واسع، وذلك في  البحث التطويري:• 

ال يتوقف عن التعلم. يهدف هذا البحث عادة ن عضو هيئة التدريس يجب أإلدراسات التطويرية الذاتية، حيث ا

إلى تحسين سياق ومحتوى التعلم، والتعليم من أجل تجنب التركيز على "متالزمة الشكليات" العادية 

والتكنولوجية دون أي تغييرات في سياق ومحتوى التعليم، والتعلم، حتى لو تغيرت المادة التعليمية بسبب 

 التغيرات الديناميكية. 

ذا النحو، إن مبدأ البحوث األساسي هو أن ننظر إلى مبادئ إدارة التعلم والتعليم الشامل التي تدعم إنشاء على ه  

أنظمة البحوث، واللجان، واآلليات، والعمليات، واإلجراءات، والموارد البشرية، والموارد المطورة والمستخدمة لتحقيق 

. داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أالمؤسسة،  البحوث داخلجودة البحوث. كما يركز أيضا على كيفية تنظيم جودة 

ة المقاييس، ومؤشرات األداء الرئيسما هي الخطط، والسياسات، والموارد البشرية، والعمليات، واإلجراءات، والمعايير، و

وال يمكن 9Tأمر خاضع للنقاش،  ن عملية قياس الجودةإ، حيث ؟التي يتم تطويرها واستخدامها كتدابير بديلة لجودة البحوث

) الحد األدنى ۲۰۱۰للممارسين،  الثانيةجامعة الملك سعود  (الطبعة  -قياسها مباشرة. يمثل دليل نظام إدارة الجودة 

ن معايير ومقاييس البحث، فيما يتعلق بمقاييس ومعايير التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية للمتطلبات م

، وتمثل معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الحد األدنى من المعايير (IQA)الداخلي لضمان الجودة 

أدنى عند إعداد ضمان جودة مرجعي 9Tالتي يجب استخدامها كحد  (EQA)في معادلة ضمان الجودة الخارجي  9Tالمقاييس9Tو

 : داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أ، لمؤسسةلالبحث الداخلي. من الضروري أن يتم تحديد، وتعريف ما يلي 

الت األساسية ءوليات، والمساؤالمسجودة البحث مع كل تعامل الرقابة على تالرقابة على جودة البحث:      •

يسهم ما تم تنفيذه . داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أالمؤسسة، البحوث العامة في  لنظامالشاملة 

على هذا النحو، ومعالجته على المستوى المنخفض من األنظمة الفرعية في تحقيق النظام الشامل بأكمله. 

نه كما تمارس وتنفذ البحوث على جميع المستويات، إتجاهين، حيث بين اال ينبغي أن يكون هناك مواءمةً 

من خالل خطة  بية، من أجل ضمان هذا التوافقينبغي أن تكون متماسكة ومتسقة مع متطلبات الجهة الرقا

ينبغي تحديد العمليات واإلجراءات، والبحث في المؤسسة التي تطبق في خطط الكلية والبرامج البحثية. 

وتبسيطها للتأكد من أنها تذهب في نفس االتجاه، وتحقق الرسالة والغايات للوحدة من حيث التطابق مع 

المتطلبات الداخلية والخارجية. وينبغي أن يتم توثيق التقييم والتقويم الذاتي، وإبالغ السلطات العليا في 

 لتزام. الجامعة به لضمان المطابقة واال

عملية التطوير، والتخطيط تتعامل  عملية التطوير والتخطيط البحثي، والسياسات البحثية في المؤسسة: •

التطوير، والتخطيط، والسياسات مع نطاق أوسع من جوانب إدارة  البحثي، والسياسات البحثية في المؤسسة

. ويعني هذا تحديد جوانب (POC3)مراقبة فيما يتعلق بالتخطيط، والتنظيم، واالتصال، والتنسيق، وال البحثية

 ؟، ما هي الموارد المطلوبة بدال من مجرد التخطيط لـ؟إدارة ما، وكيف يتم دعم وتطوير آليات وأنظمة البحث

. إن المبدأ األساسي هو أن ننظر إلى مبادئ اإلدارة الشاملة التي تدعم دورة ؟ماذا تبحث وكيف تبحث

)، بدال من التدابير اإلدارية البحثية العادية. وهذا يسلط PDCAوعدل) (المراجعة (خطط، ونفذ، وراقب، 

الضوء على إدارة برنامج وخطة جودة البحث، وتقييم، وتقويم برنامج خطة البحث، وموارد البحث المتعلقة 

ببرنامج وخطة جودة البحث فيما يخص برنامج البحث، وتكوين وتنظيم لجنة البحث، وسياق برنامج البحث، 
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ة لممارسات الجودة في المؤسسة، ونشر تطبيقات ات البحث، ومؤشرات األداء الرئيسمحتوى واستراتيجيو

تخصيص الموارد للبحوث في الخطط قصيرة األجل، وطويلة األجل. الجودة في البحث. ويتم التركيز على 

ة والقطاع الخاص، إذا تم تخصيص موارد منح محدودة، هناك حاجة لتوضيح آلية تمويل البحوث من الحكوم

بما فيه قطاع األعمال التجارية، وقطاع الصناعة. وهناك سؤال حول كيفية إنشاء الروابط والصالت من أجل 

 بين قطاع األعمال والقطاع األكاديمي. سيما الروابطالشراكة مع القطاعين الحكومي، والخاص، وال 

البحوث ال تساهم فقط في تطوير أعضاء هيئة التدريس، بل إن قلب، وروح التعلم والتعليم هو أن نتائج البحث: •   

الطالب، والمستفيدين، والمجتمع. على هذا النحو، ينبغي أن يؤدي إجراء البحوث إلى بناء، وتطوير تدريجي 

ا من تقييم شامل للبحوث في للكفاءات، والقدرات الشخصية، ويفيد اآلخرين. ويعتبر تقييم تأثير البحوث جزءً 

يرها على السياسة، أو التغييرات العملية في المجال العام، وتخصيص الميزانية في القطاعات مجال تأث

الصناعية، ووحدات العمل، والتغييرات المهمة في الثقافة، والرعاية االجتماعية، وفي النسبة المئوية 

 عن الوقت الذي تستغرقه من األبحاث. تشمل النتائج التي يجب تقييمها معدل النجاح، فضالً  تيةاآللإليرادات 

ونشر تقييم أبحاث أعضاء هيئة ، األبحاث التي تعبر عن نتائج التدريب البحثي، والبنية التحتية للبحث

 التدريس المعروفة، والمقبولة من قبل

 العام، والخاص. :القطاعين

9T  • :في المؤسسة، والكلية،  بما أن الجودة نظام شامل، فإنها تشمل جميع األعضاءعملية مراجعة، وتقييم البحث

ذا أنه يجب تصميم نقلها إلى جميع األنظمة الفرعية. ويعني ه  وماهية  وكيفيةوالبرامج، والوحدات اإلدارية، 

، لتطوير برنامج، وخطة البحث، والخطة (9TIPOO9T) النتائج  ، والمخرجات ، والعمليات ، ونظام المدخالت

البحثية، والبرنامج، والعمليات، واإلجراءات، وتقييم ومراجعة الموارد البشرية، لتشمل جميع جوانب نظام 

أنظمة البحث منهجية، يجب توضيح العمليات، والسياسات، الجودة البحثية. وألنه يجب أن تكون 

المؤسسة، 9T، وتنفيذها بشكل مترابط وباستمرار في كل أنحاء واإلجراءات، والموارد البشرية بشكل مفصل

المراجعة، والتقييم، وضمان جودة البحث غطي النظام يجب أن ي. داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أ

على نحو شامل. تركز مراجعة الجودة على ضمان وجود العمليات، واإلجراءات، واألشخاص، والسياسات، 

والموارد مع المعايير والمقاييس المذكورة، والتي يتم تنفيذها كنظام شامل موثق مستند إلى األدلة، يشكل آلية 

آلية موثقة جيدا، أنظمة البحث تقويم جودة تضمن جودة البرنامج. سوف يستخدم تستند إلى األدلة القائمة، 

وتستند إلى األدلة لدعم عمليات التقييم والتقويم لتكون متوافقة، ومتسقة مع مقاييس ومعايير البحث، وتحديد 

نحتاج إلى  مستوى أداء البحوث من خالل تحديد مدى االلتزام، أو الخروج عن المقاييس والمعايير، والتي

التعامل معها لتحقيق التحسن المستمر في خطة البحث، والبرنامج، واألنظمة بعد مراجعتها وتقويمها. يعني 

التقويم الذي يحتوي على التطوير والتحسن المطلوب، أن العمليات تتم بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ضمان 

 جودة أنظمة، وبرنامج، وخطة البحث.

تقويم البحوث، واستخدام يستدعي تقويم البحوث، واستخدام المؤشرات، والمقاييس المرجعية للبرنامج: •  

ة للبحث لتكون بمثابة قياس تحديد ونشر مؤشرات األداء الرئيسالمؤشرات، والمقاييس المرجعية للبرنامج، 

حاث كل عام، االتجاه المستقبلي للبحث، أداء البحث. نحتاج إلى تحديد النسبة المئوية والعدد المتوقع من األب
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النتائج المفيدة، البحث ذو الجودة، واألعمال اإلبداعية  التي يمكن أن تنشر إليجاد التنوع في بنية المعرفة، 

وأن تكون األبحاث متابعة آلخر ما توصلت له المعرفة مع إمكانية االستفادة منها في تطوير المجتمع والبالد. 

د، وتعريف مؤشرات النتائج، أو األداء لضمان أن البحوث التي يتم إجراؤها ونشرها تلبي هناك حاجة لتحدي

ليس بما أن قياس الجودة خاضع للنقاش، ف المتطلبات، والتوقعات المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس الجيدين.

دم تدابير غير مباشرة، هناك حد أدنى من الوسائل المباشرة، والوسائل الالزمة لقياس الجودة. عادة ما تستخ

األداء. إن  بحيث تحوي إجراءات استخدمت كبدائل، أو شبه بدائل، ويجب تطويرها وقياسها لتحديد مستويات

، ويمكن أن يستخدم في التقييم العام لتحديد ا وبناءً ة للبحث يمكن أن يكون موضوعيً أحد المؤشرات الرئيس

العادة، يجب أن يحدد مستوى أداء البحث واتجاهاته، ويقارن البحث الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس. في 

 مع البيانات السابقة لألداء، أو أفضل برنامج مهني مماثل، أو أقرب برنامج منافس. 

البحث من خالل البنية التحتية المستخدمة، البيئة التي صممت لتحفيز  عادةً، يتم تحديد جودةجودة البحوث: • 

ستراتيجيات التي البحث، المحتويات، واإلالبحث، التفاعالت البحثية، الخبرات البحثية المعتمدة على بيئة 

ه إلى إضافة قيمة بحثية لعضو هيئة التدريس، والمستفيدين، والطالب، والمجتمع. إن هذ وصوالً  ،استخدمت

القيمة هي ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس في النهاية من تجربة البحث. إذا كان البحث ال يضيف أية 

نه إراء بحث، لكن لم يحصل تعلم، حيث قيمة إلى تنمية قدرات، وكفاءة الباحث، فان المحصلة هي انه تم إج

لقيمة البحثية المضافة الشرط مجموع البيئة البحثية، واال يوجد مؤشر على حصول تطوير وتحسين. يشكل 

 األساسي في جودة البحوث.

إن السؤال الرئيسي عند تطوير المرافق والتجهيزات البحثية، والدعم إلدخال تحسينات في جودة األبحاث: •   

موارد البحوث هو وجود الفرص، واإلجراءات التي اتخذت لدعم وتحسين جودة البحوث. هناك جانبان 

تغطي "األجهزة" إمكانية توفر الوصول إلى مرافق البحث،  ،"األجهزة" و "البرامج" :ايتعلقان بالبحوث هم

والمعدات الالزمة إلجراء البحوث التجريبية، والموارد البحثية فيما يتعلق بشروط التمويل المناسب والكافي 

ا، أو دعم المجتمع. يجب أال نفترض أنه يمكن لجميع أعضاء هيئة التدريس إجراء البحوث. ا، أو خارجيً داخليً 

البحث هو العاطفة، وااللتزام بالتميز. يجب تخطيط، وإدارة المسار، والطرق، والسبل، والبيئات البحثية 

ستفادة من لزيادة تعزيز وتطوير جودة البحث لدى أعضاء هيئة التدريس. يجب وضع آليات وأنظمة لال

فرصة أعضاء هيئة التدريس للتطوير الذاتي، ومزيد من التطوير في برامج البحوث، والبنية التحتية. ويمثل 

 هذا "برنامج" البحث. 

إن أحد الخصائص األساسية ألعضاء بحوث تطوير أعضاء هيئة التدريس، وإشراك الطالب في البحوث: •   

حصول على مزيد من التنمية، والتطوير الذاتي. وال يمكن لعضو هيئة التدريس هو الميل، والقدرة على ال

 ا نحو مزيد من العالقات المتبادلةهيئة التدريس أن يتوقف عن التعلم، وينبغي أن يكون منفتحً 

وحضور  عبر مجاالت، أو فروع المعرفة. ويمكن أن يتم ذلك من خالل الدراسة الذاتية المدعومة،

ية، والمشاركة في البحث، أو مجرد التعلم من اآلخرين من خالل االنفتاح على المؤتمرات، والحلقات الدراس

ال يتخلف ميكية، ومتغيرة دائما. وينبغي أن البيئة الخارجية ديناإري. هذا هو المطلب األساسي، حيث ما يج

ن عملية عضو هيئة التدريس عن التعلم فيما يتعلق بطرق التدريس، والتطوير الذاتي البحثي، من أجل تحسي
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التدريس، والبحوث، وبيئة التدريس، والمادة التعليمية التخصصية التي يقدمها. وينبغي توسيع ذلك إلى 

 مستوى مشاركة الطالب، واالستفادة من قدراتهم في مجال البحوث.

نتيجة للعولمة، نجحت تسويق البحوث ذات التخصصات المشتركة مع الوحدات، والمؤسسات األخرى: • 

المحلية، والكليات، والبرامج في إجراء مزيد من البحوث المتقدمة المتعددة التخصصات، أو  المؤسسات

م ذلك ويمتثل لالحتياجات، ئتم تشجيع هذا، ولكن ينبغي أن يالالمشتركة مع شركاء على الصعيد العالمي. ي

مع، وتلبية المتطلبات  فقوالمتطلبات القانونية المحلية. ينبغي لكال الكيانين المشتركين في البحوث، التوا

األساسية، من حيث االحتياجات البحثية، وتطوير البحوث، ومراجعة وتدقيق البحوث، وضمان جودة منهجية 

البحوث بااللتزام بنفس المعايير والمقاييس. ينبغي إنشاء وحدة، أو مركز لتطوير البحوث متعددة 

 ا كان ذلك ممكنا.التخصصات، والبحوث المشتركة، وتسويق نتائج البحوث إذ

 متطلبات المقاييس:

، والتخطيط، والسياسة المتعلقة االلتزام بالرقابة على جودة البحثيقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء : ۱۰٫۱المقياس  •

نهج المراجعة، والتقويم، واألدوات، والتقنيات المستخدمة،  :به، وتقييم إنجاز البحث من خالل

عند مراجعة وتقويم كل  -أعاله الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :باستخدام

سياسة، وتخطيط، وتقويم أداء ويتم البت في بند من البنود في هذا المقياس، ومتطلبات البنود. 

 إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدماتمن خالل  الرقابة على جودة البحث

 .داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أالمؤسسة، االجتماعية في 

بحوث تطوير أعضاء هيئة التدريس، وإشراك الطالب في يقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء : ۱۰٫۲المقياس  •

النهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل  :، والعمليات، ومستوى الدعم المرتبط بها، باستخدامالبحوث

)ADLI(- فيما يتعلق بنهج المراجعة والتقويم، واألدوات، والتقنيات المستخدمة  -أعاله الموضح

حوث تطوير داء لبويتم البت في مستوى األلكل بند من البنود في هذا المعيار، ومتطلبات البنود. 

ى من خالل مدأعضاء هيئة التدريس، وإشراك الطالب في البحوث، ومستوى اإلنجاز، والعمليات 

في حوث تطوير أعضاء هيئة التدريس، وإشراك الطالب في البحوث عمليات ضمان الجودة لب

والكلية، أالمؤسسة، إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية في 

 .داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأ

عملية تسويق البحوث ذات التخصصات المشتركة مع الوحدات يقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء : ۱۰٫۳المقياس  •

 :فيما يتعلق بأنظمة وعمليات التخطيط، والتطوير، والمراجعة، باستخدام ،والمؤسسات األخرى

عند مراجعة وتقويم كل بند من  -أعاله الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل (

تسويق البحوث ذات التخصصات أداء ويتم البت في نود. البنود في هذا المقياس، ومتطلبات الب

فيما يتعلق بأنظمة، وعمليات التخطيط، والتطوير،  ،المشتركة مع الوحدات والمؤسسات األخرى

إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية من خالل والمراجعة 

 .داريةاإلالوحدات  أووالبرامج، أوالكلية، أالمؤسسة، في 
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جودة المرافق والتجهيزات البحثية، والدعم إلدخال تحسينات في يقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء : ۱۰٫٤المقياس  •

 -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :أنظمة وآليات البحث المستخدمة، باستخدام

ويتم البت ود في هذا المقياس، ومتطلبات البنود. عند مراجعة وتقويم كل بند من البن -أعاله الموضح

المرافق والتجهيزات البحثية، والدعم إلدخال تحسينات في جودة عمليات مراجعة، وتقييم أداء في 

إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات من خالل  أنظمة وآليات البحث

 .داريةاإلالوحدات  والبرامج، أوأوالكلية، أالمؤسسة، االجتماعية في 

 ، ومقاييسه، وبنوده۱۰متطلبات المعيار 

 البحث العلمي: ۱۰المعيار 

 السياسات المؤسسية في البحث العلمي: ۱۰٫۱

وضعت المؤسسة التعليمية خططا محددة ومنشورة لتنمية البحث العلمي، تتناسب مع طبيعة  ۱۰٫۱٫۱
 واحتياجات التنمية االقتصادية، والثقافية الخاصة بالمنطقة.المؤسسة التعليمية ورسالتها، 

تحتوي خطط تنمية البحث العلمي على مؤشرات محددة بوضوح، ونقاِط (معايير) مقارنة  ۱۰٫۱٫۲
 مرجعية واضحٍة لألداء المستهدف.

وضعت المؤسسة التعليمية سياسات تحدد ما يُعترف به كبح�ث علم�ي بش�كل يتواف�ق م�ع المع�ايير  ۱۰٫۱٫۳
عل�ى أن تتس�م العالمية. (ويشمل ذلك عادة كالً م�ن البح�وث الذاتي�ة واألنش�طة البحثي�ة المدعوم�ة، 

، ويتم تحكيمها بشكل مستقل من قبل نظراء في التخصص، وأن هذه البحوث باألصالة، واالبتكار
 في مجال التخصص).شر في وسائل نشر معروفة دولياً تن

تنشر المؤسسة التعليمية تق�ارير س�نوية ح�ول أدائه�ا ف�ي مج�ال البح�ث العلم�ي، كم�ا ي�تم االحتف�اظ  ۱۰٫۱٫٤
 بتقارير حول األنشطة البحثية لألفراد، واألقسام، والكليات.

الصناعي، وهيئات البحث العلمي األخرى، و تش�مل تشجع المؤسسةُ التعليمية التعاوَن مع القطاع  ۱۰٫۱٫٥
المش�ترك  للمع�دات  مثل: المشروعات البحثي�ة المش�تركة، واالس�تخدام ،صور التعاون هذه أموراً 

 ستراتيجيات التعاونية للتطوير.واألجهزة، واإل

البح��ث  آلي��ات، ل��دعم المش��اركة والتع��اون م��ع الجامع��ات وش��بكاتيوج��د ل��دى المؤسس��ة التعليمي��ة  ۱۰٫۱٫٦
 العلمي على مستوى العالم.
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تت��وفر ل���دى المؤسس��ة التعليمي���ة سياس��ات مح���ددة تخ��تص بإنش���اء معاه��د، أو مراك���ز للبح���وث،  ۱۰٫۱٫۷
 ومساءلتها، إضافة إلى إجراءات  المراجعة الدورية لهذه المعاهد، أو المراكز.

التي يق�وم به�ا الب�احثون اآلخ�رون وجود معاهد، أو مراكز للبحوث، ال يحد من النشاطاِت البحثية  ۱۰٫۱٫۸
 في المؤسسة ممن ليس لهم عالقة مباشرة بهذه المعاهد، والمراكز.

يوجد في المؤسسة التعليمية لجنة رفيعة المستوى لمتابعة االلتزام بالمع�ايير األخالقي�ة، وللموافق�ة  ۱۰٫۱٫۹
 قية.على المشروعات البحثية التي قد يكون لها تأثير محتمل على قضايا أخال

 تخصص المؤسسة ميزانية كافية تمكن من تحقيق خطتها البحثية. ۱۰٫۱٫۱۰

  

 مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي: ۱۰٫۲  

والعلمية بوضوح،  تم تحديد التوقعات المتعلقة بإسهامات هيئة التدريس في األنشطة البحثية ۱۰٫۲٫۱
ضمن محكات تقويم األداء والترقية. (بالنسبة للجامعات،   -مقارنة بتلك التوقعات - ويعتبر أداؤهم

من كل أعضاء هيئة التدريس، العاملين بالمؤسسة بنظام الدوام الكامل، تتطلب هذه المحكات 
أو كليهما، كحد  المشاركة في البحث العلمي، أو أي شكل آخر مناسب من أشكال النشاط العلمي،

 أدنى) .

الدعم لهيئة التدريس الجدد  (ذوي الرتب األقل علمياً)، لمساعدتهم في تقدم المؤسسة التعليمية  ۱۰٫۲٫۲
تطوير برامجهم البحثية من خالل آليات متنوعة مثل توفير التوجيه الشخصي لهم عن طريق 
زمالئهم من هيئة التدريس المتمرسين، وإشراكهم في الفرق البحثية، ومساعدتهم في تطوير 

 تهم البحثية، وتقديم الدعم  المالي الالزم للبدء في مشروعات بحثية جديدة.مشروعا

 الدراسات العليا فرص المشاركة في المشروعات البحثية المشتركة.  للباحثين من طلبةتتاح  ۱۰٫۲٫۳

كامل بإسهامات طلبة الدراسات العليا في المشروعات البحثية بشكل مناسب، ويتم االعتراف  ۱۰٫۲٫٤
المشتركة، وتذكر أسماؤهم في التقارير واألعمال المنشورة ضمن أسماء المؤلفين في حالة 

 وجود إسهامات واضحة لهم. 
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مؤسسات تعليمية  تـُقدم المساعدة لهيئة التدريس للقيام باتفاقيات أبحاث مشتركة مع زمالئهم في ۱۰٫۲٫٥
 أخرى محلية، أو دولية.

يتم تشجيع هيئة التدريس على أن تتضمن مقرراتـُهم التي يدرسونها المعلوماِت المتعلقة بأبحاثهم،  ۱۰٫۲٫٦
وأنشطتهم العلمية، ذات الصلة بالمقررات التي يدرسونها، باإلضافة إلى التطورات المهمة في 

 مجال تخصصاتهم.

ستراتيجيات لتحديد هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا ذوي الخبرة، واستثمار خبراتهم إتوجد  ۱۰٫۲٫۷
 في إجراء البحوث، وتقديم خدمات تطويرية للمجتمع المحلي، وتوفير عائدات مالية للمؤسسة.

  

 االستثمار التجاري للبحث العلمي: ۱۰٫۳  

لتط��وير البح��وث، تت��وفر لدي��ه الق��درة عل��ى تحدي��د توج��د بالمؤسس��ة التعليمي��ة وح��دة، أو مرك��ز  ۱۰٫۳٫۱
مجاالت الخب�رة الت�ي تمتلكه�ا المؤسس�ة التعليمي�ة، والف�رص التجاري�ة الممكن�ة، واإلع�الن عنه�ا، 
والمساعدة في تطوير المشروعات البحثية، وخطط العمل، وإعداد العق�ود، والمس�اعدة ف�ي إنش�اء 

 ن ذلك مالئماً.الشركات المرتبطة بالمؤسسة العلمية عندما يكو

يق��وم أش��خاص م��ن ذوي الخب��رة ف��ي القط��اعين الص��ناعي والمهن��ي، بتق��ويم األفك��ار الت��ي يمك��ن  ۱۰٫۳٫۲
استثمارها تجارياً تقويماً ناقداً، ويقدمون المشورة قبل أن يُصّرح للمؤسسة التعليمي�ة باس�تثمار أي 

 أموال فيها.

الفكرية، و توجد إجراءات محددة لالستثمار التجاري تتوافر لدى المؤسسة سياسات تحكم الملكية  ۱۰٫۳٫۳
لألفكار التي طورتها هيئة التدريس والطلب�ة. وتح�دد  ه�ذه السياس�ات المق�دار المناس�ب للمش�اركة 

 العادلة في العائدات لكل من المخترعين،  والمؤسسة التعليمية.

ات المؤسس��ة م��ع التركي��ز بص��فة ي��تم تش��جيع وج��ود  "ثقاف��ة المب��ادرة التجاري��ة"، ف��ي جمي��ع وح��د ۱۰٫۳٫٤
 خاصة على هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا.

توجد لوائح تنظيمية تتطلب الكشف عن المصالح المالية، وتجنُّب تضارب المصالح ف�ي األنش�طة  ۱۰٫۳٫٥
 المتصلة باألبحاث.
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 المرافق والتجهيزات البحثية: ۱۰٫٤  

المعامل، والتجهيزات، والمكتبات، وأنظمة المعلومات والمصادر لدعم يتوافـّر العدد الكافي من  ۱۰٫٤٫۱
 األنشط البحثية لهيئة التدريس والطلبة في مجاالت البرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

ف��ي ك��ل األقس��ام  تتوف��ـّر ميزاني��ة كافي��ة لتموي��ل المراف��ق، واألجه��زة الض��رورية للبح��ث العلم��ي ۱۰٫٤٫۲
 .األكاديمية بالمؤسسة التعليمية

ت��م وض��ع ترتيب��ات للملكي��ة المش��تركة، أو االس��تعمال المش��ترك للتجهي��زات الكبي��رة، س��واء ب��ين  ۱۰٫٤٫۳
 الوحدات داخل المؤسسة التعليمية، أو مع جهات أخرى.

لآلخرين داخل مجتمع توجد أنظمة أمنية تكفل سالمة الباحثين وأنشطتهم البحثية، وكذلك  ۱۰٫٤٫٤
 المؤسسة التعليمية، وفي المناطق المحيطة بالمؤسسة.

بوضوح ملكية المرافق  تحددتوجد لدى المؤسسة التعليمية سياسات، أو قواعد عامة  ۱۰٫٤٫٥
ألعضاء   المنح البحثيةوالتجهيزات، ومسؤولية صيانتها، التي تم الحصول عليها عن طريق 

األبحاث التي كلفتهم بها جهات أخرى، أو عن طريق مشروعات  هيئة التدريس، أو عن طريق 
 .المجتمع الخارجيأو مع القطاع الصناعي، تعاونية 

 

 ة المحددة للمؤسسة : مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٥

۱۰٫٥٫۱ 
1Tتعتمد السابق  عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة خالل العام الدراسي)

الالئحة التنفيذية لنظام المجلس األعلى باستثناء األبحاث على أساس الصيغة في 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 1T (األوراق البحثية المنشورة في المؤتمرات

  و المستوى الذي تحقق)المعدل  -  (NCAAA 26)األكاديمي  

عدد االستشهادات في المجالت العلمية المحكمة من كافة أبحاث أعضاء هيئة  ۱۰٫٥٫۲

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  التدريسخالل العام الدراسي السابق 
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(NCAAA 27)  -  و المستوى الذي تحققالمعدل. 

ا على األقل واحدً ا ا محكمً نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الذين نشروا بحثً  ۱۰٫٥٫۳

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  خالل العام الدراسي السابق 

(NCAAA 28)  -  و المستوى الذي تحققالمعدل 

تقييم بيئة دعم البحث و المرافق (معدل المتوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق  ۱۰٫٥٫٤

 .ا إلى المسح)استنادً 

الجامعة للبحوث واالبتكار نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس  مقدار دعم ۱۰٫٥٫٥

 المتفرغين (النسبة و المستوى الذي تحقق)

الخارجي للبحوث واالبتكار نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة  مقدار الدعم ۱۰٫٥٫٦

  (NCAAA 30)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  التدريس المتفرغين

 و المستوى الذي تحقق)معدل المتوسطات الحسابية  -

العام الدراسي الماضي  عدد األبحاث أو التقارير المقدمة للمؤتمرات العلمية خالل ۱۰٫٥٫۷

(الهيئة الوطنية للتقويم و نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

 الذي تحقق)و المستوى المعدل  -  (NCAAA 29)االعتماد األكاديمي  

االختراع في غضون  عدد األبحاث و االبتكارات المسجلة كملكية فكرية و براءات ۱۰٫٥٫۸

 (العدد و المستوى الذي تحقق) الماضية ٥السنوات الـ 

نسبة اإلنفاق اإلجمالي للجامعة على البحوث (الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد  ۱۰٫٥٫۹

 و المستوى الذي تحققمعدل المتوسطات الحسابية  -  (NCAAA 31)األكاديمي  

  

 ة اإلضافية (كما هي مستخدمة):مؤشرات األداء الرئيس       ۱۰٫٦



۲۱۷ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

، أو وثائق على اإلنجاز في ة اإلضافية المستخدمة في الكلية، أو البرامج، وقدم دليالً (صف مؤشرات األداء الرئيس

 مؤشرات األداء الرئيسي).

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، األداء الرئيس (مؤشرات ۱۰٫٦٫۱

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٦٫۲

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٦٫۳

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٦٫٤

 

 

9T 10التقييم العام للمعيار: 

في حال تم تدقيق، وتقييم المعايير المستندة إلى العمليات والمعايير المستندة إلى النتائج على النحو المذكور أعاله، سوف 

تقرير إلى توفير ملخص األداء العام لهذا المعيار، وتجميعه في   داريةوالبرامج، أو الوحدات اإلأوالكلية، أالمؤسسة، تحتاج 

 .الدراسة الذاتية

 البحث ۱۰ملخص: التقييم العام للمعيار 

 السياسات المؤسسية في البحث العلمي. ۱۰٫۱

 مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي. ۱۰٫۲

 االستثمار التجاري للبحث العلمي. ۱۰٫۳

 المرافق، والتجهيزات البحثية. ۱۰٫٤

 ة المحددة للمؤسسة.  مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٥

 ة المحددة للكلية، والبرنامج . مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٦
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 العالقات المؤسسية مع المجتمع:  ۱۱المعيار 

Y. الجزء األول: مقاييس المعايير المستندة إلى العمليات 
Z. 35B ۱۱وصف المعيار: 

ا لوجود الحياة، ا فعليً سببً  نواكوييمكن أن   ةإن التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعي القول:يمكن 

. إن السؤال األساسي هو من المستفيد مما نقوم به؟ . تختلف والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، ألمؤسسة، لوالروح 

المؤسسة الخاصة التي تهدف إلى عملية الربح، أو غيرها. تؤثر نواتج، مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير جدا عن 

مباشر، بشكل  -المجتمعات المحلية، والمستفيدين ومخرجات عملية التعليم، والتعلم، والبحث، والخدمات االجتماعية على

شكل مباشر على عاتق يقع العبء في هذه العملية بوحيث تبني جيل المستقبل وقادة الغد.  ؛في تطورهم -غير مباشرو

من  األكاديميين، والمؤسسة، والكلية، والبرامج، والوحدات اإلدارية. يجب أن تقوم جميع مؤسسات التعليم العالي بجزء

ة واألساسية لكافة مؤسسات التعليم العالي، يجب أن تقوم المؤسسة بما يؤدي إلى إعادة فهم وتحديد متطلبات الرسالة الرئيس

ة التي تضمن أن التغييرات تكون نحو التحسن، والتطوير، واالبتكارات تلبي ن هذه هي اآللية الرئيسإ، حيث المستفيدين

مثل العدسة  –احتياجات ومتطلبات المستفيدين. على هذا النحو، تمثل العالقات مع المجتمعات المحلية والمستفيدين الحياة 

استجابة لالحتياجات، طول نظر لتغييرات ديناميكية في أي وقت التي ال ينبغي أن يكون فيها قصر نظر، ولكن لديها رؤية 

 والمتطلبات.

AA.  36B يبرز هذا المعيار أهمية المستفيدين، والعالقات مع المجتمعات، وإدارة ضمان الجودة للعالقة
مع المستفيدين والمجتمعات، التي تشدد على أهمية اآلليات المستخدمة في تخطيط وإدارة عملية العالقات مع 

ت المحلية. في األساس، ما يحتاج المستفيدين والمجتمعات من خالل قياس أداء العالقات مع المستفيدين والمجتمعا
إلى أن يقاس بحاجة إلى أن يدار، من خالل نظام، أو آلية العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية التي تم 

والبرامج، أو الوحدات اإلدارية، إلدارة جودة العالقات مع أصحاب المصالح أوالكلية، أإعدادها من قبل المؤسسة، 
قياس جودة العالقات مع أصحاب المصالح والمجتمعات. يمثل قياس أنظمة وآليات  والمجتمعات من خالل

"ماهية وكيفية" معالجة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، ضمان الجودة الداخلي الذي يعالج 
ا عات استنادً جودة العالقات مع أصحاب المصالح والمجتموالبرامج، أو الوحدات اإلدارية أوالكلية، أالمؤسسة، 

 لجودة الخارجي لمعايير االعتماد.إلى ضمان ا
BB.  
CC. 37Bن والمجتمعات المحلية بشكل عام كما يلي:ويمكن تصنيف المستفيدين الرئيسي 

• 38B:مجموعة المستفيدين التي "تشتري وتستهلك" المنتجات، والخدمات التعليمية، مما يؤدي إلى إيجاد خريج  الطالب
 فاءة المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت في المملكة العربية السعودية.متخصص، ومؤهل في مجموع شروط الك

• 39B:ا، روحيً وا، عاطفيً وا، جسديً وا، فكريً  :إحدى مجموعات المستفيدين حيث يمثلون الخريجين المؤهلين الخريجون
الخريجين الذين يشكلون  للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، والوطني. تتكون عادة هذه المجموعة من ؛اوأخالقيً 

 ا إلى نتائج التجربة التعليمية التي مروا بها.مة للغاية، استنادً هممجموعة 
• 40B:مجموعة المستفيدين التي تمثل توجيه والدي الطالب والخريجين، حيث يمكن أن يؤثر رعايتهم عادة على  اآلباء

 خرجات.اختيار، أو مواصفات النواتج، والم
• 41B:تفيدين التي تستخدم مخرجات المؤسسة، وتقيم نتائج أداء الخريجين من حيث التوافق، مجموعة المس سوق العمل

 رف، والسلوك، والمهارات، والقيم.وتلبية الحد األدنى للمواصفات، والمعا
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• 
42B

مجموعة المستفيدين التي تؤثر بشكل غير مباشر على مخرجات، ونتائج الخريجين، وتشمل  مجموعة المهتمين:

 التنمية المجتمعية، واالجتماعية.ولة عن ؤمجتمعية، والقيم االجتماعية المسيم المدنية، والمن يؤثرون في الق

• 
43B

ن واحدا من األدوار إوالبرامج، حيث أوالكلية، أمجموعة المستفيدين التي تقع بجوار المؤسسة،  المجتمعات المحلية:

واإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة  ة لمؤسسات التعليم العالي هو ضمان مشاركة المجتمعات المحلية،الرئيس

 للمساهمة في رفاه، وتنمية المجتمعات المحلية.

هو أن ننظر نظرة لعالقة مع المستفيدين والمجتمعات المحلية ا إلى هذا المنطق، فإن المبدأ األساسي لواستنادً 

واللجان، العالقة مع المستفيدين، والمجتمعات المحلية، شمولية إلى مبادئ إدارة التعلم والتعليم، التي تدعم تكوين أنظمة 

جودة العالقات واآلليات، والعمليات، واإلجراءات، والموارد البشرية، والموارد التي تم تطويرها واالستفادة منها لتطبيق 

والمجتمعات المحلية  العالقات مع المستفيدين. كما تركز أيضا على كيفية تنظيم جودة مع المستفيدين والمجتمعات المحلية

، ما هي الخطط، السياسات، الموارد البشرية، العمليات،  والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، داخل 

جودة العالقات مع ة التي طورت، واستخدمت كتدابير لوالفرعية، ومؤشرات األداء الرئيسة يير الرئيساإلجراءات، المعا

. يمثل دليل نظام وال يمكن قياسها مباشرةأمر خاضع للنقاش،  ن عملية قياس الجودةإ، حيث المحليةالمستفيدين والمجتمعات 

العالقات مع )  الحد األدنى لمعايير ومقاييس ۲۰۱۰للممارسين،  الثانيةجامعة الملك سعود  (الطبعة بإدارة الجودة 

المستفيدين والمجتمعات المحلية
9T

معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الحد ، وتمثل (IQA)لضمان الجودة  

األدنى من المعايير و
9T

المقاييس
9T

، التي يجب استخدامها كحد (EQA)في معادلة ضمان الجودة الخارجي  
9T

أدنى عند مرجعي 

لمؤسسة، للي األساسي هو تحديد وتعريف ما ي . إن المبدأالعالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية ضمان جودةإعداد 

 :والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أ

تعامل الرقابة على جودة تالعالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية:  الرقابة على جودة •

الت األساسية الشاملة ءوليات، والمساؤمع كل المس العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية

والبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، في  والمجتمعات المحليةالعالقات مع المستفيدين لنظام 

. ما تم تنفيذه ومعالجته على مستوى األنظمة الفرعية المنخفض يسهم في تحقيق النظام اإلدارية

نه كما إهناك مواءمة بين االتجاهين، حيث الشامل بأكمله. على هذا النحو، ينبغي أن يكون 

على جميع المستويات، ينبغي أن  ع المستفيدين والمجتمعات المحليةالعالقات متمارس، وتنفذ 

العالقات تكون متماسكة ومتسقة مع جهات الرقابة، حيث يتم ضمان هذا التوافق من خالل خطة 

والبرامج، أو أالكلية، في المؤسسة التي تتجسد في خطط  مع المستفيدين والمجتمعات المحلية

. ينبغي تحديد العمليات واإلجراءات، المستفيدين والمجتمعات المحليةلعالقة مع ل الوحدات اإلدارية

تذهب في نفس االتجاه، وتحقق رسالة، وغايات الوحدة من حيث التطابق  وتبسيطها للتأكد من أنها

مع المتطلبات الداخلية والخارجية. وينبغي أن يتم توثيق التقييم، والتقويم الذاتي، وإبالغ السلطات 

 لجامعة به لضمان المطابقة، وااللتزام.العليا في ا

يتعامل ذلك : لعالقة مع المستفيدين والمجتمعات المحليةعملية التطوير، والتخطيط، والسياسات ل •

لعالقة مع المستفيدين عملية التطوير، والتخطيط، والسياسات لمع نطاق أوسع من جوانب 

. (POC3)فيما يتعلق بالتخطيط، والتنظيم، واالتصال، والتنسيق، والمراقبة  والمجتمعات المحلية،
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يمكن أن يشمل بناء عالقات المجتمعات مع الطالب والمستفيدين تطوير شراكات، أو تحالفات 

جوانب إدارة ما،  (مثال: في األعمال، والمجتمعات المحلية، والكليات األخرى). ويعني هذا تحديد 

وتطبيق آليات وأنظمة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، ما هي  وكيف يتم تطوير

. إن بمن نرتبط ،وماذا نربط، وكيف نرتبط الموارد المطلوبة؟، بدال من مجرد التخطيط لعمليات

المبدأ األساسي هو أن ننظر إلى مبادئ اإلدارة الشاملة التي تدعم دورة المراجعة (خطط، ونفذ، 

لعالقة مع المستفيدين والمجتمعات ل)، بدال من التدابير اإلدارية العادية PDCA( وراقب، وعدل)

. وهذا يسلط الضوء على إدارة برنامج خطة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، المحلية

، والموارد المتعلقة بجودة تقييم وتقويم برنامج خطة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية

وعمل وتنظيم لجنة العالقات مع المستفيدين ، العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية

والمجتمعات المحلية، وسياق برنامج العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، ومحتوى 

ة لممارسات المحلية، ومؤشرات األداء الرئيس واستراتيجيات العالقات مع المستفيدين والمجتمعات

جودة في المؤسسة، ونشر تطبيقات الجودة في العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية. ال

ويعني ذلك تحديد المتطلبات األساسية للطالب، والمستفيدين، وسوق العمل، وكيف نكون ونحافظ 

إن السؤال الرئيسي  على عالقات فعالة معهم، واآلليات المستخدمة في جمع المعلومات والشكاوى.

بإنشاء الروابط والصالت مع الطالب،  والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأالكلية، و كيف تقوم ه

 والمستفيدين، وسوق العمل من أجل زيادة التعلم، ودعم التواصل المستمر والصورة اإليجابية. 

إن قلب وروح التعلم والتعليم : العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةنتائج التواصل في  •

تساهم ليس فقط في تطوير أعضاء هيئة  العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية،هو أن 

التدريس، بل الطالب، والمستفيدين، والمجتمع. على هذا النحو، ينبغي أن يؤدي إجراء التواصل 

للعالقات مع المستفيدين  إلى بناء مستمر العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةفي 

، ويفيد اآلخرين. يمكن أن يشمل قياس رضا / عدم رضا الطالب والمستفيدين والمجتمعات المحلية

توفر المقاييس العملية لرضا الطالب، ا لكل درجة في المقياس.  ووصفً  ا،متدرجً  ارقميً  امقياسً 

لمحددة، ومالمح الخدمات، البرامج والمستفيدين، والمجتمع معلومات مفيدة عن البرامج التعليمية ا

المقدمة، التفاعالت، والتعامالت التي تؤثر على تطوير وتعلم المجتمعات المحلية، والطالب، 

والمستفيدين، والمجتمعات المحلية، ومستقبل المجتمعات المحلية، والطالب، والمستفيدين (على 

الرئيسي هو كيف تبنى هذه العالقات التي سبيل المثال، التوصيات اإليجابية، واالنتقال). والسؤال 

   ؟تؤدي إلى التفاعالت التي ينبغي أن تكون ثنائية االتجاه، بنائية وتنموية

بما أن الجودة نظام شامل، : العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةعملية مراجعة وتقويم  •

وماهية وكيفية فإنها تشمل جميع األعضاء في المؤسسة، والكلية، والبرامج، والوحدات اإلدارية، 

لى جميع األنظمة الفرعية. ويعني هذا أنه يجب تحديد رضا / عدم رضا الطالب، نقلها إ

ستقبلي مع الطالب، المستفيدين، والمجتمع، بما فيها الحصول على معلومات حول التواصل الم

وينبغي للمرء أن يتساءل عن المستفيدين، والمجتمع، وإمكانية الحصول على توصيات إيجابية. 
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كيفية متابعة العالقة مع الطالب، والمستفيدين، والمجتمع المحلي لتلقي المالحظات السريعة، 

الطالب،  كيف نحصل على المعلومات ونستخدمها حول رضا :والعملية. والسؤال المهم هو

والمستفيدين، والمجتمعات، ومقارنتها مع اآلخرين في المؤسسات المشابهة، والمنافسين، 

والمعايير المرجعية للمجتمع التعليمي حتى تتمكن من قياس األداء مقارنة بالسوق. 
9T

لك أنه ويعني ذ

)النتائج  ، والمخرجات، و العمليات، ويجب تصميم نظام المدخالت
9T

IPOO
9T

ل (
9T

لعالقات مع 

المتعلق بمراجعة وتقييم تطوير البرنامج، والخطة، والعمليات،  المستفيدين والمجتمعات المحلية

العالقات مع المستفيدين واإلجراءات، والموارد البشرية لتشمل جميع جوانب نظام الجودة 

 العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةنظام . وألنه يجب أن يكون والمجتمعات المحلية

ا، يجب توضيح العمليات، والسياسات، واإلجراءات، والموارد البشرية بشكل مفصل، هجيً من

والبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، وتنفيذها بشكل مترابط، وباستمرار في كل أنحاء 

العالقات مع المستفيدين المراجعة، والتقييم، وضمان جودة غطي النظام يجب أن ي. اإلدارية

على نحو شامل. تتعامل مراجعة الجودة مع ضمان وجود العمليات،  المحلية والمجتمعات

واإلجراءات، والموارد البشرية، والسياسات، والموارد، مع المعايير والمقاييس المذكورة، والتي 

يتم تنفيذها كنظام شامل موثق مستند إلى األدلة، يشكل آلية تستند إلى األدلة القائمة تضمن جودة 

آلية موثقة  العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةأنظمة تقييم جودة سوف يستخدم  البرنامج.

ة المحددة لدعم آليات التقييم والتقويم، لتكون األدلة مع مؤشرات األداء الرئيس جيدا، وتستند إلى

مستوى  تحديدالعالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، ومتوافقة ومتسقة مع مقاييس ومعايير 

من خالل تحديد مدى االلتزام، أو الخروج عن  العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةأداء 

المقاييس والمعايير، والتي نحتاج إلى التعامل معها لتحقيق التحسن المستمر ألنظمة، وبرنامج، 

م الذي يحتوي على بعد تقييمها، وتدقيقها. يعني التقييالعالقات مع المستفيدين والمجتمعات وخطة 

تتم  العمليات التيأن  العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية،التطوير والتحسن المطلوب في 

العالقات مع المستفيدين بشكل صحيح تؤدي إلى ضمان جودة أنظمة، وبرنامج، وخطة 

 . والمجتمعات المحلية

 

 مؤشراتها، ومعاييرها المرجعية:  واستخدام العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية،قييم ت •

ة للعالقة مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، شرات األداء الرئيسيستدعي ذلك تحديد، ونشر مؤ

يمكن أن يشمل تحديد رضا لتكون بمثابة قياس أداء العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية. 

أو كل مما يلي: الدراسات  ت المحلية استخدام أين والمجتمعا/ عدم رضا الطالب، والمستفيدي

االستقصائية، والمالحظات الواردة بطريقة رسمية أو غير رسمية، ومعدالت التسرب، والتغيب، 

والبيانات عن مشكالت الطالب، والشكاوى. يمكن جمع المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت، ومن 

ن الجودة عملية خاضعة ا ألونظرً ق البريد. خالل االتصال الشخصي، أو طرف ثالث، أو عن طري

تستخدم عادة تدابير بديلة  -وهناك حد أدنى من الوسائل والطرق المباشرة لقياس الجودة،  ،للنقاش
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بحيث تحوي إجراءات استخدمت كبدائل، ويجب تطويرها وقياسها لتحديد مستويات األداء. لذلك، 

ة للعالقة مع المستفيدين والمجتمعات المحلية موضوعية، يجب أن يكون أحد المؤشرات الرئيس

وبناءة، ويمكن أن تستخدم في التقييم العام لتحديد العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، 

. يجب تحديد العالقات مع والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، التي تقوم بها 

اتجاهاتها، ويجب أن تحدد، وتقاس مقارنة مع البيانات السابقة ، وليةالمستفيدين والمجتمعات المح

لألداء، أو أفضل نتائج للعالقة مع المستفيدين والمجتمعات المحلية مهنية مماثلة، أو أقرب وحدة 

 إدارية  منافسة.

  وسمعة المؤسسة: جودة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، •

 من حيث استخدام البنية التحتيةالعالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية عادةً، يتم تحديد جودة 

، العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةالمستخدمة، والبيئة التي صممت لتحفيز، وتفعيل 

ى البيئة المحيطة، ا علاعتمادً  العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةوالخبرات المتعلقة ب

والبرامج، أو أوالكلية، أمؤسسة، للإضافة قيم جديدة ستراتيجيات المستخدمة لدعم ى، واإلوالمحتو

إن التجربة التي تضاف تشكل المستفيدين، والمجتمعات المحلية، والطالب. ، و الوحدات اإلدارية

المستفيدين في نهاية المطاف العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية. إذا كانت العالقات مع 

والمجتمعات المحلية ال تضيف قيمة إجمالية لتطوير عالقة الباحثين، والمستفيدين، والمجتمعات 

المحلية، فإن التجربة لم تحقق أهدافها، ولم يحدث تطوير، أو تعلم، حيث ال يوجد دليل على 

مة المضافة التي التحسينات. يعتبر مجموع بيئة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية القي

. كلما زادت قيمة تشكل المتطلبات األساسية لجودة العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية

في كافة المجاالت،  والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، العالقات، زادت سمعة 

 حسب وجهة نظر المستفيدين والمجتمعات المحلية.

 متطلبات المعايير:

لعالقات مع السياسة المؤسسية المتعلقة باااللتزام بضمان جودة يقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء : ۱۱٫۱المعيار  •

، وتخطيطها، وتقييم إنجاز البحث من خالل نهج المراجعة والتقويم، واألدوات، والتقنيات المجتمع

عند مراجعة  -أعاله الموضح -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :المستخدمة، باستخدام

السياسة المؤسسية أداء ويتم البت في وتقويم كل بند من البنود في هذا المقياس، ومتطلبات البنود. 

، وتخطيطها، وتقييم إنجاز البحث، وتخطيطها، وتقييم األداء للسياسة لعالقات مع المجتمعالمتعلقة با

إدارة نظام من خالل  وتخطيطها، وتقييم إنجاز البحث، لعالقات مع المجتمعالمؤسسية المتعلقة با

والبرامج، أوالكلية، أالمؤسسة، ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية في 

 .أو الوحدات اإلدارية

يقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، : ۱۱٫۲المعيار  •

 الموضح  -)ADLIالنهج، والتطبيق، والتعلم، والتكامل ( :لياتها، ومستوى اإلنجاز، باستخداموعم
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فيما يتعلق بنهج التقييم، والتدقيق، واألدوات، والتقنيات المستخدمة لكل بند من البنود في  -أعاله

المحلية، العالقات مع المستفيدين والمجتمعات ويتم البت في هذا المعيار، ومتطلبات البنود. 

لعالقة مع المستفيدين من خالل مدى عمليات ضمان الجودة ل وعملياتها، ومستوى اإلنجاز

إدارة نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، في  والمجتمعات المحلية، وعملياتها، ومستوى اإلنجاز

، أو  اريةوالبرامج، أو الوحدات اإلدأوالكلية، أالمؤسسة، واألبحاث، والخدمات االجتماعية في 

 اإلطار الوطني للمؤهالت وفقا لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 يقيم هذا المقياس، ويتعامل مع أداء العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحلية، وسمعة المؤسسة،: ۱۱٫۳المعيار  •

النهج،  :المؤسسة، باستخدام فيما يتعلق بأنظمة وعمليات التخطيط، والتطوير، والمراجعة وسمعة

) أعاله، عند مراجعة وتقويم كل بند من البنود في هذا ADLIوالتطبيق، والتعلم، والتكامل (

وسمعة  ،العالقات مع المستفيدين والمجتمعات المحليةأداء ويتم البت في المقياس، ومتطلبات البنود. 

إدارة من خالل    ، والمراجعة وسمعةفيما يتعلق بأنظمة وعمليات التخطيط، والتطوير المؤسسة،

والكلية، أالمؤسسة، نظام ضمان الجودة للتعليم، والتعلم، واألبحاث، والخدمات االجتماعية في 

 .والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأ

 ، ومعاييره وبنوده الفرعية:۱۱متطلبات المعيار الرئيسي 

 العالقات المؤسسية مع المجتمع: ۱۱المعيار  

 سياسة المؤسسة التعليمية تجاه عالقتها بالمجتمع: ۱۱٫۱

والبرامج باإلسهامات ذات الصلة في المجتمعات المحلية التي أوالكلية، أينبغي التزام المؤسسة،  ۱۱٫۱٫۱
 تعمل في نطاقها من خالل مهارات، وقدرات موظفيها، وفي رسالتها.

بشكل رسمي سياسة المؤسسة التعليمية تجاه خدمة المجتمع، وتعمل القرارات  تحدد السلطة العليا ۱۱٫۱٫۲
على تعزيز  والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، التي يتخذها كبار اإلداريين في 

 هذه السياسة.

 اإلداريةوالبرامج، أو الوحدات أوالكلية، أالمؤسسة، تبين التقارير السنوية التي تصدرها  ۱۱٫۱٫۳
 باألرقام، حجم الخدمات التي قدمتها للمجتمع. 

تشمل معايير الترقية، والتقويم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، على اإلسهامات التي  قدموها  ۱۱٫۱٫٤
 لخدمة المجتمع.
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يتم إنشاء مواقع اإلنترنت التي تقدم تفاصيل عن الدوائر المؤسسية وأنشطتها، بما في ذلك  ۱۱٫۱٫٥
 األخبار عن االهتمامات المحتملة للطالب، وأعضاء المجتمع األوسع، ويتم تحديثها.

 التفاعل مع المجتمع: ۱۱٫۲  

تشجع المؤسسة أعضاء هيئة التدريس، والموظفين على المشاركة في لقاءات دورية لمناقشة  ۱۱٫۲٫۱
 القضايا التي تهم المجتمع، والتخطيط لها.

الخدمة المهنية  التعليمية مع المجتمع المحلي في إنشاء جهات الدعم، أو هيئاتتتعاون المؤسسة  ۱۱٫۲٫۲
 كٌل في مجاله. التي يحتاجها المجتمع، مستعينة بخبرة أعضاء هيئة التدريس

تقدم المؤسسة التعليمية تشكيلة واسعة من المقررات، التي تخدم اهتمامات، واحتياجات أفراد  ۱۱٫۲٫۳
 المجتمع.

المؤسسة التعليمية عالقات إيجابية قوية مع القطاع الصناعي المحلي، وأرباب العمل، مما  تقيم ۱۱٫۲٫٤
يساعدها في تقديم برامجها (قد يشمل ذلك أشياء، مثل: إنشاء برامج تشمل العمل والدراسة، أو 

المواضيع التي تهم المجتمع، وتقديمها للطلبة  فرص برامج العمل الجزئي، أو التعرف على
 ها كمشروعات دراسية).لدراست

تقوم المؤسسة التعليمية على الدوام بدعوة أرباب العمل، وأصحاب المهن، لالشتراك في اللجان  ۱۱٫۲٫٥
 األخرى. االستشارية المالئمة للنظر في برامج، ونشاطات المؤسسة التعليمية

الموجودة في المجتمع المحلي، وتقدم لها  كلياتترتبط المؤسسة التعليمية بصالت قوية مع ال ۱۱٫۲٫٦
المعلومات الكافية عن برامج المؤسسة  العون والمساعدة في مجاالت تخصصاتها، كما تقدم

التعليمية، وأنشطتها، وفرص العمل المتوفرة لخريجي هذه البرامج، إضافة إلى تقديم أنشطة، أو 
 لطلبة هذه الكليات. برامج إثرائية

سسة التعليمية على التواصل مع خريجيها بشكل دوري، وتعمل على إطالعهم على تحرص المؤ ۱۱٫۲٫۷
ما يجري في المؤسسة من تطورات، ودعوتهم للمشاركة في أنشطتها، وتشجيعهم على مساندة 

 التطورات في المؤسسة، سواء بشكل مالي، أو غير ذلك.

المالي سواء من األفراد، أو من تحرص المؤسسة التعليمية على السعي نحو توفير الدعم  ۱۱٫۲٫۸
 منظمات المجتمع ألغراض البحث العلمي، وغيره من األغراض.

  

 سمعة المؤسسة التعليمية: ۱۱٫۳  
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ستراتيجية شـاملة تم تطويرها ووضعها حيز التنفيذ، إوالبرامج أوالكلية، أيوجد لدى المؤسسة،  ۱۱٫۳٫۱
 وغيره من المجتمعات ذات العالقة.لمتابعة وتحسين سمعتها في المجتمع المحلي، 

والبرامج توجيهات واضحة تحدد من له حق التحدث باسمها، أوالكلية، أتتوافر لدى المؤسسة،  ۱۱٫۳٫۲
 وهو حـق يقتصر في العادة على رئيس المؤسسة التعليمية، أو مكتب إعالمي يتبعه مباشرة.

التدريس بخصوص قضايا المجتمع، تتوافر توجيهات واضحة حول تصريحات أعضاء هيئة  ۱۱٫۳٫۳
 وخاصة في تلك الحاالت التي قد يتم الربط بين هذه التصريحات، وبين المؤسسة التعليمية.

والبرامج مكـتب إعالمي ينسق االتصال بوسائل اإلعالم، ويعمل أوالكلية، أيوجـد في المؤسسة،  ۱۱٫۳٫٤
 ة، واإلعالن عنها.على جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات المؤسسة التعليمي

تحرص المؤسسة التعليمية على الدوام على التعرف على نظـرة المجتمع إليها، مستخدمة في  ۱۱٫۳٫٥
ستراتيجيات لتحسين هذه إوالتحليل المنهجي، ومن ثم وضع  ذلك أسلوبًا يقوم على البحث،

 النظرة.

الموضوعي مع القضايا التي قد تثار والبرامج على التعامل الفوري أوالكلية، أتحرص المؤسسة،  ۱۱٫۳٫٦
في المجتمع حول طريقة عملها، ويتم ذلك أما عن طريق رئيس المؤسسة التعليمية شخصيا، أو 

ولية ؤولين  الذين أوكل إليهم مسؤاء هيئة التدريس، أو كبار المسعن طريق أحد كبـار أعض
 التعامل مع مثل هذه األمور.
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 :  ۱۱٫٥مؤشرات األداء المحددة أو المعايير المرجعية  

والبرامج، أوالكلية، ألمؤسسة، لجامعة الملك سعود  يعترف بالجوانب الفريدة بلما كان نظام إدارة الجودة 

الخاصة من مؤشرات األداء  ا للوحدة لتعريف مجموعتها، ترك هذا القسم مفتوحً  أو الوحدات اإلدارية

 ت لمعالجة هذا المعيار.ة التي وضعالرئيس

 ة المحددة للمؤسسة:  مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٤

رابطة / مستخدمي الخريجين /  الشركاتالعمل /  ربابأ :مستوى رضاتقييم  ۱۱٤٫۱

ن عن كفاءة الخريجين (معدل المتوسطات الحسابية و / الخريجي الخريجين / اآلباء

 المستوى الذي تحقق استنادا إلى المسح)

واآلليات المستخدمة في تقديم الخدمات األكاديمية للمجتمع وفقا  ةنظمتقييم األ ۱۱٫٤٫۲

(معدل المتوسطات الحسابية و المستوى الكلية، أو البرنامج، أو ألهداف المؤسسة

 الذي تحقق استنادا إلى المسح)

اإلداريين الذين وغيرهم من الموظفين المتفرغين نسبة أعضاء هيئة التدريس  ۱۱٫٤٫۳

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد يشاركون بنشاط في أنشطة خدمة المجتمع

 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 32)األكاديمي  

ألقسام األكاديمية عدد اإلى مجتمع نسبة لخدمة العدد البرامج التعليمية المقدمة  ۱۱٫٤٫٤

عدل م -  (NCAAA 32)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  

 )و المستوى الذي تحققالمتوسطات الحسابية 

  

 والبرامج:أة المحددة للكلية مؤشرات األداء الرئيس       ۱۱٫٥

وثائق على اإلنجاز في ، أو ة اإلضافية المستخدمة في الكلية، أو البرامج، وقدم دليالً (صف مؤشرات األداء الرئيس

 مؤشرات األداء الرئيسي)
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 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، يس(مؤشرات األداء الرئ ۱۱٫٥٫۱

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٥٫۲

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٥٫۳

 والكلية، أو البرنامج).أة المحددة الخاصة بالمؤسسة، (مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٥٫٤

 

 

 :۱۱التقييم العام للمعيار 

في حال تم تدقيق وتقييم المعايير المستندة إلى العمليات، والمعايير المستندة إلى النتائج على النحو المذكور أعاله، سوف 

تقرير إلى توفير ملخص األداء العام لهذا المعيار، وتجميعه في  والبرامج، أو الوحدات اإلداريةأوالكلية، أالمؤسسة، تحتاج 

 .الدراسة الذاتية

 عالقات المؤسسة مع المجتمع ۱۱ملخص: التقييم العام للمعيار 

 سياسة المؤسسة التعليمية تجاه عالقتها بالمجتمع. ۱۱٫۱

 التفاعل مع المجتمع. ۱۱٫۲  

 سمعة المؤسسة التعليمية.  ۱۱٫۳  

 ة المحددة للمؤسسة.  مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٤

 ة المحددة للكلية، والبرنامج.  مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٥
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 : تقرير التقييم الذاتي۱الملحق 
 دراسي.........................................لاللعام الداخلي يم األداء وتقو   مراجعةتقرير ال

 .............................................ية) دار/ الكلية / البرنامج / الوحدة اإل جامعة(اللـ 

 

المعتمد من الهيئة الوطنية للتقييم و  االعتماد  ةالذاتيدراسة تقرير النموذج الرجاء استخدام 

 األكاديمي  
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المعد من قبل  جودةال : تقرير تقييم أداء۲الملحق 
 اللجنة االستشارية الدائمة

  

 _________ دراسيللعام ال ضمان الجودة الداخلي

  

في  من قبل اللجنة االستشارية الدائمة الداخلي التقييمو   لتدقيقل جودةال تقرير تقييم أداء

 . ية)دار/ الكلية / البرنامج / الوحدة اإل جامعة(ال.................................. 

 

و   / برنامج /تم إجراء المراجعة و  التقييم الداخلي في جامعة الملك سعود / كلية / قسم 

).............................................................. بتاريخ: يةإدارحدة 

جامعة الملك سعود يتشكل فريق المراجعة الداخلية الذين عينتهم و   .....................

 :على النحو التاليالداخلي التقييم و   المراجعةو   التدقيقللقيام ب

  

 (الرئيس) ........................................ .............................. .۱

 (عضو)......................................................................  .۲

 (عضو)......................................................................  .۳

 (عضو)............................ .......................................... .٤

 (عضو)......................................................................  .٥

 (عضو)......................................................................  .٦
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 )سكرتير(............ .......................................................... .۷

 
 تقييم الو   مراجعةال: تقرير عن عمليات ۱الجزء 

 

التي أجريت و  كيفية إجرائها في التقييم و   المراجعةات مليحول ع اعام اصفو   "قدم

و   من قبل فريق ضمان الجودة الداخلية.ية دارالمؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة اإل

مؤسسة / لل تقييمو   فريق إلجراء مراجعةه الاستخدمالذي النهج و   االستراتيجيةيشمل ذلك 

 ."المعنية اإلداريةرنامج / الوحدة الكلية / الب

  

 يةداربرنامج / الكلية / الوحدة اإل/ ال: تقييم األداء الكلي للمؤسسة ۲الجزء 

  
  ۱۱ - ۱لمعايير اسجل في : إنجاز األداء العام ۲٫۱الجدول 

  النقاط و  الدرجات المرصودةأداء النقاط 

 المعايير

الدرجة  النقاط 
التوافقية 
للجهة 
 المقَُيمة

الدرجة 
التوافقية 
للجهة 
 المقيِمة

الفرق في 
الدرجات بين 
الجهة المقَُيمة 
و  الجهة 

 المقيِمة

o  9 األهدافو   : المهمة۱المعيارT40    

o  50 ةداراإلو   السلطات :۲المعيار    

    70 تحسينهاو   الجودة إدارة: ۳المعيار 
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o  9 التعلمو   : التدريس٤المعيارT250    

o  ة شؤون إدار: ٥المعيار
 الخدمات المساندةو   الطالب

70    

o  60 : المصادر التعلمية٦المعيار    

و   : المرافق۷المعيار  •
 التجهيزات

60    

و   : التخطيط المالي۸المعيار 
 ي  داراإل

40    

o  توظيف  : عمليات۹المعيار
 الموظفين و   أعضاء هيئة التدريس

80    

o  200  العلمي  : البحث۱۰المعيار    

o  عالقات ال: ۱۱المعيار
  العلميالمؤسسية مع المجتمع 

80    

    1000 للكلي لنقاط أداء المعايير المجموع

 

 

 نقاط األداء للمعايير الرئيسية و  الفرعية و  مؤشرات األداء الرئيسية ۲٫۲الجدول 

  النقاط و  الدرجات أداء النقاط المرصودة

الدرجة  النقاط  المقاييس، و  البنودو   ،المعايير
التوافقية 

الدرجة 
التوافقية 

الفرق في 
الدرجات بين 
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للجهة 
 المقَُيمة

للجهة 
 المقيِمة

الجهة المقَُيمة 
الجهة و  

 المقيِمة

o  و   : الرسالة۱المعيار 

 األهداف

    

    6 مالئمة الرسالة ۱٫۱

    4 جدوى الرسالة ۱٫۲

    4 مراجعتها و   تطوير الرسالة ۱٫۳

    6 الرسالةبيان استخدام  ۱٫٤

 الغاياتو   العالقة بين الرسالة ۱٫٥

بالنسبة للمؤسسة األهداف و  

 التعليمية

10    

مؤشرات األداء الرئيسية  ۱٫٦

 المحددة للمؤسسة 

6    

مؤشرات األداء الرئيسية  ۱٫۷

 المحددة للكلية

4    

     9T40 ۱معدل درجة األداء للمعيار 

o  سلطات و   : ال۲المعيار
 اإلدارة

 (مجلس الجامعة)عليا السلطة ال ۲٫۱

    

    5 دارة العليااإل ۲٫۲
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    5 عمليات التخطيط ۲٫۳

 و   العالقات بين أقسام الطلبة ۲٫٤

 الطالبات

5    

    4 المؤسسة التعليمية نزاهة ۲٫٥

    4 الداخلية األنظمة و   السياسات ۲٫٦

و   الوحداتو   المناخ التنظيمي ۲٫۷

 الشركات المرتبطة بالمؤسسة

5    

الكيانات  و   الهيئات المشاركة ۲٫۸
 الخاضعة للمؤسسة

5    

    4 (مجلس الجامعة)عليا السلطة ال

لرئيسية ااألداء مؤشرات  ۲٫۹

 المحددة الخاصة بالمؤسسة

9    

الرئيسية األداء مؤشرات  ۲٫۱۰

 البرنامجو   الخاصة بالكلية

٤    

     50 ۲معدل درجة األداء للمعيار 

و   الجودة ضمان إدارة: ۳المعيار 
 تحسينها

    

لمؤسسة التعليمية ا التزام ۳٫۱

 الجـودةبتحسين 

7    

ضمان نطـاق عـمـليات  ۳٫۲

 الجــودة

7    
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    18 ضمان الجــودةعـمـليـات  إدارة ۳٫۳

و   استخـدام المؤشـرات ۳٫٤

 المقـاييس

6    

    6 من المعايير المستقل التحقق  ۳٫٥

لرئيسية ااألداء مؤشرات  ۳٫٦

 المحددة الخاصة بالمؤسسة

18    

الرئيسية األداء مؤشرات  ۳٫۷

 البرنامجو   الخاصة بالكلية

8    

     70 ۳معدل درجة األداء للمعيار 

o  ميالتعلعلم و   : ال٤المعيار     

و   عليماإلشراف على جودة الت ٤٫۱

 التعلم

24    

    20 تعلم الطلبة حصيلة ٤٫۲

    18 عمليات تطوير البرنامج  ٤٫۳

يم وتقو   عمليات مراجعة ٤٫٤

 البرامج

24    

    15 يم الطالب وتق ٤٫٥

    18 المساعدة التعليمية للطالب  ٤٫٦

    24 جودة التدريس  ٤٫۷

    15تقديم الدعم إلدخال تحسينات  ٤٫۸
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 على جودة التدريس

خبرة أعضاء هيئة و   مؤهالت ٤٫۹

 التدريس

15    

    24 أنشطة الخبرة الميدانية  ٤٫۱۰

ترتيبات الشراكة مع  ٤٫۱۱

 مؤسسات أخرى

17    

مؤشرات األداء الرئيسية  ٤٫۱۲

 المحددة  للمؤسسة

۳۳    

مؤشرات األداء الرئيسية  ٤٫۱۳

 المحددة  للكلية أو البرنامج

۱٤    

     9T250 ٤معدل درجة األداء للمعيار 

o  و   ةبل: شؤون الط٥المعيار
 الخدمات المساندة

    

    12 الطلبةقبول   ٥٫۱

    8 الطلبةسجالت   ٥٫۸

    8 الطلبةة شئون إدار ٥٫۹

    7 الطلبةتطوير خدمات تقويم و   ٥٫۱۰

    6 يةاإلرشادو   الخدمات الطبية ٥٫۱۱

    5 صفيةغير الالنشاطات  ٥٫۱۲

    12مؤشرات األداء الرئيسية  ٥٫۱۳
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 المحددة  للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية  ٥٫۸

 البرنامجو   المحددة  للكلية

12    

      9T70 ٥للمعيار معدل درجة األداء 

o  مصادر التعلم :٦المعيار     

    15 التقييمو   التخطيط ٦٫۱

    8 التنظيم ٦٫۲

    7 مساندة المستخدمين ٦٫۳

    9 المصادر ٦٫٤

مؤشرات األداء الرئيسية  ٦٫٥

 المحددة  للمؤسسة

12    

مؤشرات األداء الرئيسية  ٦٫٦

 المحددة  للكلية أو البرنامج

9    

9T 9 6معدل درجة األداء للمعيارT60  نقطة    

و    : المرافق۷المعيار  •
 التجهيزات

    

    6 التخطيط و   السياسة العامة ۷٫۱

    9 كفاءة المرافق و   جودة ۷٫۲

    8 الشؤون اإلدارية و   اإلدارة ۷٫۳

    11 تجهيزات البحث ۷٫٤
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    8 السكن الطلبة   ۷٫٥

الرئيسية مؤشرات األداء  ۷٫٦

 المحددة  للكلية أو البرنامج

۱۲    

 مؤشرات األداء الرئيسية ۷٫۷

 المحددة  للكلية أو البرنامج

٦    

      9T60 ۷معدل درجة األداء للمعيار 

اإلدارة  و   التخطيط: ۸ المعيار •
 المالية

    

ضع و  و  التخطيط المالي ۸٫۱

 الميزانية

9    

    9 اإلدارة المالية ۸٫۲

تق������دير و   المراجع������ة المالي������ة ۸٫۳
 رالمخاط

4    

مؤشرات األداء الرئيسية   ۸٫٤

 المحددة  للمؤسسة 

۱۲    

مؤشرات األداء الرئيسية  ۸٫٥

 المحددة للكلية أو البرنامج

٦    

      9T40 ۸معدل درجة األداء للمعيار 

     عمليات التوظيف: ۹المعيار  •

    20 اإلدارةو   السياسات العامة ۹٫۱

    18 التعاقدو   التوظيف  ۹٫۲
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و   الوظيفي التطوير  ۹٫۳

 الشخصي

22    

و   اإلجراءات التأديبية  ۹٫٤

حل و   تسوية الشكاوى

 المنازعات

10    

مؤشرات األداء الرئيسية    9.5

 المحددة  للمؤسسة

6    

مؤشرات األداء الرئيسية   9.6

 المحددة  للكلية أو البرنامج

4    

9T 9 9معدل درجة األداء للمعيارT80      

     العلمي: البحث ۱۰المعيار 

سياسة البحث العلمي الخاصة  ۱۰٫۱

 بالمؤسسة التعليمية

45    

 و   مشاركة هيئة التدريس ۱۰٫۲

 الطلبة

40    

    15 االستغالل التجاري لألبحاث ۱۰٫۳

    25 التجهيزات و   مرافقال ۱۰٫٤

الرئيسية  مؤشرات األداء ۱۰٫٥

 المحددة للمؤسسة

٤٥    

مؤشرات األداء الرئيسية  ۱۰٫٦

 المحددة للكلية أو البرنامج

۳۰    
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9T 9 10معدل درجة األداء للمعيارT200     

: العالقات المؤسسية مع ۱۱المعيار 
 المجتمع  

    

السياسات المؤسسية في  ۱۱٫۱

 العالقات مع المجتمع 

12    

التعليمية سياسة المؤسسة  ۱۱٫۲

 بخصوص عالقتها بالمجتمع

24    

    24 التعليمية سمعة المؤسسة ۱۱٫۳

مؤشرات األداء الرئيسية  ۱۱٫٤

 المحددة للمؤسسة

16    

مؤشرات األداء الرئيسية  ۱۱٫٥

 المحددة للكلية أو البرنامج

4    

9T 9 11معدل درجة األداء للمعيارT40     

    1000 للكلي لنقاط أداء المعايير المجموع

 

مؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة اإلنجاز لليحتوي هذا الجزء على تقييم أداء  

 يجريو   من قبل الجامعة. همنيعيتم تنظر المقيمين الخارجيين الذين  ةجهو   من يةداراإل

و   ،المعلوماتو   حصاءات،اإلاستنادا إلى  تهكتابو   التقييم الداخليو   التدقيق إعداد تقرير

المعايير و   ،۱۱الرئيسية الـ  معاييرالباستخدام ، و  النتائج التي تم الحصول عليها الوثائق

نظام ، و  مؤشرات األداء الرئيسية العامة، اعتمادا على ٥٦الـ البنود و   ،٥۸الفرعية الـ 

دليل نظام إدارة الجودة في جامعة الملك سعود نصوص عليه في سجل األداء على النحو الم
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 ). ۲۰۰۹، مايو  ۱الطبعة  - (جامعة الملك سعود الجودة

 

رنامج / الكلية / الوحدة / البألداء الكلي للمؤسسة اا الجزء أن يلخص هذينبغي 

أن . ينبغي فريق المراجعة الخارجية التي يجريهاالتقييم  و   ية استنادا إلى المراجعةداراإل

من األداء العام للمؤسسة / الكلية /  الدرجة التوافقية للجهة المقَُيمة ۲٫۱لخص الجدول ي

في الدرجات بين اختالفات  ةتحديد أيو   ية التي يجري تقييمها،دارالبرنامج / الوحدة اإل

في اختالفات  ةأييحدد و   ۲٫۲الجدول  أن يبينينبغي و   .الجهة المقِيمةو   الجهة المقَُيمة

/ برنامج الالكلية / / لمؤسسة ل الجهة المقِيمةو   بين الجهة المقَُيمةالتوافقية النهائية الدرجات 

بنود. يجب أن الالرئيسية و  المقاييس الفرعية، و  تفاصيل المعايير و   ،يةدارالوحدة اإل

ة دارإنظام حسب دليل نظام إدارة الجودة في جامعة الملك سعود (وصفي التقرير يركز ال

تحليل أداء / على ) ۲۰۱۰، ديسمبر لممارسينل ۲الطبعة  –في جامعة الملك سعود الجودة 

د يك، و   التأمئويةعلى النقاط و   النسب الية دارالوحدة اإل/ برنامج الالكلية / / المؤسسة 

 :ى أن تناقش تحت العناوين التاليةعل

 

 مناقشة األداء العام: ۲٫۱

أجرت  كيفو   يم األداء الكلي على أساس ماذاوتقو   مراجعةو   ذا تحليليستدعي ه"

 التقييم و   ية أنشطتها،دارالمؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة اإل

 جامعة الملك سعود -نظام إدارة الجودة متطلبات و   دائها على أساس توقعاتالجاد أل

و   أيضاذلك اقش أن ينينبغي و   .السابق عام الدراسيأداء الجودة لليم وتقتقرير و  

 يةدارمؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة اإلللأو األداء  اإلنجازمؤشرات حلل نتائج ي

/ برنامج الالكلية / / مؤسسة للفرص التحسين و   نقاط القوة تعريفو  صوال إلى 

ي لدعم المناقشات الت ۲٫۲و    ۲٫۱االستفادة من الجداول يمكن ية. دارالوحدة اإل
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 مراجعتهاو   ،يةداراألداء العام للمؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة اإلحول دارت 

 تقييمها."و  

  

و   اريأداء كل معو   ،۲مناقشة األداء الكلي لجميع المعايير ككل في الجزء عند "

ينبغي أن تستند ، ۳الحقا في الجزء مؤشرات األداء الرئيسية و   البنود،المقاييس، و  

 يم:ومن معايير التق تينمجموععلى التقويم و   مراجعةال

: المستند إلى العملية رصدلل المبادئ التوجيهيةأو عملية الموجهة باللقيم ا •

يتم كيف و   (ماذا لنهجباالخاصة العمليات و   أداء المدخالتعلى هذا يركز 

و   ،األطرو   ،األدواتو   ،اآللياتو   ة،نظمالمعايير من خالل األمعالجة 

 التقنيات 

و   ،تطويرهاو   ،المواردطلب كيف يتم و   (لماذا التطبيق ،المستخدمة)

 لدعم نجاح  هاقياسالتي يتم تحديدها و  كفاءتها و   عاليتهافو   ،هامااستخد

 إحداث في القياسات تساهم كيف و   (ماذا التعلمو   النهج المستخدم)،

تتوافق الطرق المختلفة كيف و   ماذا( التكاملو   االبتكارات)و   التحسينات

مع بعضها جاالت مختلفة عبر معايير أو معيار و  لنهج عبر نفس المل

 البعض). 

هذا يركز  :المستندة إلى النتائجتوجيهية المبادئ الأو بالنتائج  ةلقيم الموجها •

ات التي تحققت اإلنجاز (درجة مستوىالالنتائج من و   المخرجات أداءعلى 

للنتائج و  دليل األداء (ويفضل اتجاهات أداء االتجاه و   ،)مستوياتستة في 

و   النتائجتقارن من خاللها  التيرجة الد(المقارنة و   )،خالل ثالث سنوات

و   النسبية أو التنافسية)،أداء معايير األداء المرجعية أو عبر مع  هامخرجات

و   معاييرالعبر   تتوافق مع والنتائج أو تتكامل درجة حيث ال( التكامل

 األداء).جاالت مختلفة أو مالمقاييس ال
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 األداء السنوي الكلي ۲٫۱٫۱

داء العام للمؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة األمناقشة على  هذاركز ي و"

من كافة يمه على أساس استخدام متطلبات المعايير وتقو   مراجعتهو   اإلدارية

برنامج / الكلية / ال/ المؤسسة لدعم أداء من المستخدمة حيث األدلة أو البيانات 

قاييس و  الممتطلبات التركيز على المستوى العام بدال من يتم الوحدة اإلدارية. 

 ةوجهالقيم الملألداء. استخدم كلية الالنتيجة لتوصل إلى لالفردية المعايير 

 ألداء العام ".اتلخص للوصول إلى مجاميع النتائج بموجهة بالعلميات و  القيم ال

 اتاإلنجازالقوة أو نقاط أو  الثناء ۲٫۱٫۲

يمكن ، و  التي يتم تنفيذها بشكل جيدجاالت لمامناقشة تحديد  "ويستدعي هذا

المؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة  قوة أو كفاءةجوانب مثل تأو عليها الثناء 

من حيث األدلة أو البيانات كافة  لمعاييرمتطلبات ااإلدارية على أساس 

التي تم المستخدمة لدعم إنجازات مؤسسة / الكلية / البرنامج / الوحدة اإلدارية 

استخدام متطلبات القوة أو الثناء بجوانب يمها. ركز على وتقو   مراجعتها

تحديد لتوصل إلى البنود الفردية لو   معاييرمتطلبات البدال من  ةالعامالمعايير 

القيم الموجهة بالعمليات و  ثناء أو القوة. استخدام جوانب الة من مجموعة شامل

الثناء أو القوة أو  تلخص و  تحدد جوانبتحقيق نتائج القيم الموجهة بالنتائج ل

 ات".اإلنجاز

 

 تحسينات أو االبتكاراتالفرص إجراء  ۲٫۱٫۳ 

 اأداءتكون قد حققت مجاالت التي يمكن أن المناقشة تحديد هذا يستدعي و"

مؤسسة / الكلية / في التحسينات إدخال ستحق المجاالت التي تو   ،أفضل



۲٤۳ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

من حيث األدلة كافة معايير الالبرنامج / الوحدة اإلدارية على أساس متطلبات 

مؤسسة / الإلدخال تحسينات أو ابتكارات في التي تحتاج أو البيانات المستخدمة 

تحسينات المجاالت أو فرص  الكلية / البرنامج / الوحدة اإلدارية. ركز على

 الفردية،أو البنود المعايير متطلبات بدال من باستخدام متطلبات المعايير العامة 

للوصول إلى مجموعة شاملة من بنود الو   المعاييرمتطلبات لكن استخدم و  

 ةجهموالالقيم و   عمليةالموجهة بالاستخدم القيم  .االبتكارو   لتحسينافرص 

 .االبتكارات "و   لتحسيناتفرص او   تحدد مجاالتو   تلخصتحقيق نتائج ل

 

 معاييرال يم أداءي: تق۳الجزء 

و   ،المقاييسو   ،تقييم أداء كل من المعاييرأن يناقش ذلك بشكل متعمق ينبغي 

بدءا من  ،بيانات األداء في جدولتلخيص  ينبغيو  مؤشرات األداء الرئيسية.  بنود،ال

معيار، و  مقاييسه و  بنوده جدول لكل بحيث يكون هناك  ،۳٫۱۱لى الجدول إ ۳٫۱الجدول 

 لتقرير الوصفي لتحليل أداء كل من عند إعداد امؤشرات األداء الرئيسية. الفرعية، و  

/ برامج / الللمؤسسة / الكلية  و  مؤشرات األداء الرئيسية بنود،الو   ،المقاييسو   ،معاييرال

األهداف الغايات و  تحقيق لداء الشاملة األنقاط التأكيد على إنجاز ، ينبغي يةالوحدات اإلدار

 األداء العام قاييس و  سجل أداء كل من المو   فعالية،طوير و  الالتي تؤدي إلى التالمحددة 

 المقاييس: و   معاييرالالمتطلبات العامة لكل من تقدم العناوين التالية لمعيار. ل

  

 :۱۱ - ۱مناقشة نتائج األداء للمعايير  -ا

مؤشرات األداء و   ،قاييسه، و  بنوده، مكل معيارأداء تحليل "يركز ذلك على 

لمؤسسة / الكلية / تقوم اكيف و   ااستنادا إلى م ، و  المعايير المرجعيةالرئيسية

تقييم يستند الالعام الدراسي. خالل أنشطتها  اءأجرباإلدارية الوحدة برامج أو ال
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و   ،البنودو   ،المقاييسو   متطلبات كل معيار،و   توقعاتإلى الالحاسم لألداء 

على النحو المحدد في نظام المرجعية ر ييالمعاو   ،مؤشرات األداء الرئيسية

األكاديمي تقويم جودة األداء للعام تقرير و   ،جامعة الملك سعود -إدارة الجودة 

اإلنجازات أو و   ل نتائج األداءلحيو   أيضا هذاأن يناقش ينبغي و   السابق.

الوحدة اإلدارية التي أدت إلى  كلية أوالبرامج / / المؤشرات األداء للمؤسسة 

استنادا إلى ذلك و   ،كليةالتحسين للقسم أو الالقوة أو فرص نقاط تعريف 

إلى يؤدي مما يم وتقالو   مراجعةاللدعم المستخدمة األدلة أو البيانات مجموعة 

 تحقيق األداء الكلي."

  

 :۱۱ - ۱معايير لب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة ل

يجب ، اإلداريةالوحدات برامج أو المؤسسة / الكلية / للاألداء العام استنادا إلى 

التي تمثل و   جيد التي حققت فيها أداءاالمجاالت على تحديد أن تعمل الوحدة 

استنادا و   وحدة إدارية.الكلية أو البرامج / ال/ ؤسسة للمالقوة أو الكفاءة نقاط 

برامج أو المؤسسة / الكلية / عد الالقوة أو الكفاءات، يجب أن تإلى نقاط 

اإلدارية الوحدة مجموعة من خطط العمل التي تعزز من موقف الوحدات 

خطط ن تكون أينبغي و   اإلدارية.الوحدات برامج أو المؤسسة / الكلية / ال

لكل ذات قيمة و   في الوقت نفسه ملموسةو   قابل للتحقيق،و   ةعمليالعمل 

أكثر  لتحقيق االبتكارات بدال من التحسين المستمر. سيكون النقاش هنامعيار 

متطلبات المعيار، و  مقاييسه، و  بنوده كل من بذا صلة و   امحددو   عمقا

 ".مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و  

  

 :۱۱ - ۱تحسين للمعايير الج. مناقشة فرص 

الوحدة برامج أو المؤسسة / الكلية / ينبغي أن تحدد الاألداء العام، استنادا إلى 
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الخروج بمجموعة من  ينبغيو   ،لتحسين أو االبتكاراتافرص  اإلدارية

ملموسة الوقت في نفس و   للتحقيق،ة و  قابلة خطط عمل عمليو   التوصيات

النقاش هنا سيكون التحسين المستمر.  جل تحقيقمن أعيار ملكل و  ذات قيمة 

ه، و  بنوده سييقامعيار، و  مكل متطلبات تعلق بيو   ا،محددو   ،مقاعأكثر 

 .الفرعية، و  مؤشرات األداء الرئيسية"

  

 يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 

 ثائقمجموعة بيانات أو و  و   ،معلوماتالو   ،حصاءاتاإلقائمة من أرفق "
لدرجة المتفق يم األداء أو األساس المنطقي لوإثبات أو دعم تقملحق من أجل ك

لتحسين الفرص المتاحة لو   ،نقاط القوةو   إثبات أن نتائج األداء،عليها، و  

و   األداءما تستحق درجة يمكن التحقق منها. عادة ملموسة  أدلةإلى تستند 

 مبادئ التوجيهيةالمقاييس للمتطلبات من مجموعة مدى يعتمد على  هيموتق

كاملة التفاصيل العلى  ينبغي العثورأو العمليات. نتائج للدرجات المستندة إلى ال

 ".خطة العمل السنويةو   في التقرير السنوي دلةاألو   للبيانات

 

  ۱للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۱الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

       o  األهداف  و  : الرسالة۱المعيار 

 مالئمة الرسالة ۱٫۱ ٦      

 جدوى الرسالة ۱٫۲ ٤      



۲٤٦ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 مراجعتها و   تطوير الرسالة ۱٫۳ ٤      

 الرسالةبيان استخدام  ۱٫٤ ٦      

و   الغاياتو   العالقة بين الرسالة ۱٫٥ ۱۰      

 بالنسبة للمؤسسة التعليميةاألهداف 

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  ۱٫٦ ٦      

 للمؤسسة 

الرئيسية المحددة مؤشرات األداء  ۱٫۷ ٤      

 للكلية

 ۱معدل درجة األداء للمعيار  ٤۰      
 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

مؤشرات و   ،قاييسه، و  بنوده، ممعيارال هذاأداء تحليل "يركز ذلك على 

لمؤسسة / تقوم اكيف و   ااستنادا إلى م ، و  المعايير المرجعيةاألداء الرئيسية

تقييم يستند الالعام الدراسي. خالل أنشطتها  اءأجرببرامج أو اإلدارية الالكلية / 

و   ،البنودو   ،المقاييسو   متطلبات كل معيار،و   توقعاتإلى الالحاسم لألداء 

ظام على النحو المحدد في نالمرجعية ر ييالمعاو   ،مؤشرات األداء الرئيسية

األكاديمي تقويم جودة األداء للعام تقرير و   جامعة الملك سعود -إدارة الجودة 

اإلنجازات أو و   ل نتائج األداءلحيو   هذا أيضاأن يناقش ينبغي و   السابق.

الوحدة اإلدارية التي أدت إلى  كلية أوالبرامج / / المؤشرات األداء للمؤسسة 

استنادا إلى ذلك و   ،كليةللقسم أو الالتحسين القوة أو فرص نقاط تعريف 

يؤدي إلى مما يم وتقالو   مراجعةاللدعم المستخدمة األدلة أو البيانات مجموعة 
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 تحقيق األداء الكلي."

  

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

يجب ، اإلداريةالوحدات برامج أو المؤسسة / الكلية / للاألداء العام استنادا إلى 

التي تمثل و   جيد التي حققت فيها أداءاالمجاالت على تحديد أن تعمل الوحدة 

استنادا و   وحدة إدارية.الكلية أو البرامج / / الؤسسة للمالقوة أو الكفاءة نقاط 

برامج أو المؤسسة / الكلية / عد الالقوة أو الكفاءات، يجب أن تإلى نقاط 

اإلدارية الوحدة مجموعة من خطط العمل التي تعزز من موقف الوحدات 

خطط ن تكون أينبغي و   اإلدارية.الوحدات برامج أو المؤسسة / الكلية / ال

لكل ذات قيمة و   في الوقت نفسه ملموسةو   قابل للتحقيق،و   ةعمليالعمل 

أكثر  من التحسين المستمر. سيكون النقاش هنا لتحقيق االبتكارات بدالمعيار 

متطلبات المعيار، و  مقاييسه و  بنوده كل من بذا صلة و   امحددو   عمقا

 ".مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و  

  

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

الوحدة برامج أو المؤسسة / الكلية / ينبغي أن تحدد الاألداء العام، استنادا إلى 

الخروج بمجموعة من  ينبغيو   ،لتحسين أو االبتكاراتافرص  اإلدارية

ملموسة الوقت في نفس و   للتحقيق،ة و  قابلة خطط عمل عمليو   التوصيات

النقاش هنا سيكون التحسين المستمر.  من أجل تحقيقعيار ملكل و  ذات قيمة 

ه، و  بنوده سييقامعيار، و  مكل متطلبات تعلق بيو   ا،محددو   ،مقاعأكثر 

 .الفرعية، و  مؤشرات األداء الرئيسية"
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معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱

التوصيات المتعلقة باستخدام المنهجية المرتبطة بالدليل، و  قائمة من أرفق "

للوصول إلى تقويم المستخدمة  وثائقالو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتإلاستخدام ا

 األداء الشامل." 

 

 ۲للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۲الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

       o  سلطات و   اإلدارة: ال۲المعيار 

 (مجلس الجامعة)عليا السلطة ال ۲٫۱

 دارة العليااإل ۲٫۲ ٥      

 عمليات التخطيط ۲٫۳ ٥      

 و   العالقات بين أقسام الطلبة ۲٫٤ ٥      

 الطالبات

 المؤسسة التعليمية نزاهة ۲٫٥ ٤      

 الداخلية األنظمة و   السياسات ۲٫٦ ٤      

و   الوحداتو   المناخ التنظيمي ۲٫۷ ٥      

 الشركات المرتبطة بالمؤسسة
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الكيانات  و   الهيئات المشاركة ۲٫۸ ٥      
 الخاضعة للمؤسسة

 (مجلس الجامعة)عليا السلطة ال ٤      

لرئيسية المحددة ااألداء مؤشرات  ۲٫۹ ۹      

 الخاصة بالمؤسسة

الرئيسية الخاصة األداء مؤشرات  ۲٫۱۰ ٤      

 البرنامجو   بالكلية

 ۲معدل درجة األداء للمعيار  ٥۰      

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۲معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۲معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۲معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 
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معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۲

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

 ۳للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۳الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

و   الجودة ضمان إدارة: ۳المعيار        
 تحسينها

لمؤسسة التعليمية بتحسين ا التزام ۳٫۱ ۷      

 الجـودة

 ضمان الجــودةنطـاق عـمـليات  ۳٫۲ ۷      

 ضمان الجــودةعـمـليـات  إدارة ۳٫۳ ۱۸      

 المقـاييسو   استخـدام المؤشـرات ۳٫٤ ٦      

 من المعايير المستقل التحقق  ۳٫٥ ٦      

لرئيسية المحددة ااألداء مؤشرات  ۳٫٦ ۱۸      

 الخاصة بالمؤسسة

الرئيسية الخاصة األداء مؤشرات  ۳٫۷ ۸      
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 البرنامجو   بالكلية

 ۳معدل درجة األداء للمعيار  ۷۰      

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۳معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

 ۱سابقا في المعيار كما هو موضح 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۳معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۳معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱سابقا في المعيار كما هو موضح 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۳

 كما هو موضح سابقا في المعيار

 ۲للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫٤الجدول 
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 المرصودةأداء النقاط  الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

       o  ميالتعلعلم و   : ال٤المعيار 

و   عليماإلشراف على جودة الت ٤٫۱ ۲٤      

 التعلم

 تعلم الطلبة حصيلة ٤٫۲ ۲۰      

 عمليات تطوير البرنامج  ٤٫۳ ۱۸      

 يم البرامجوتقو   عمليات مراجعة ٤٫٤ ۲٤      

 يم الطالب وتق ٤٫٥ ۱٥      

 المساعدة التعليمية للطالب  ٤٫٦ ۱۸      

 جودة التدريس  ٤٫۷ ۲٤      

تقديم الدعم إلدخال تحسينات على  ٤٫۸ ۱٥      

 التدريسجودة 

خبرة أعضاء هيئة و   مؤهالت ٤٫۹ ۱٥      

 التدريس

 أنشطة الخبرة الميدانية  ٤٫۱۰ ۲٤      

ترتيبات الشراكة مع مؤسسات  ٤٫۱۱ ۱۷      

 أخرى

مؤشرات األداء الرئيسية  ٤٫۱۲ ۳۳      

 المحددة  للمؤسسة



۲٥۳ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

مؤشرات األداء الرئيسية  ٤٫۱۳ ۱٤      

 البرنامجالمحددة  للكلية أو 

 ٤ معدل درجة األداء للمعيار ۲٥۰      

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٤معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٤معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٤معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٤

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 



۲٥٤ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 

 ٥للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫٥الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

       o  و   ةبل: شؤون الط٥المعيار
 الخدمات المساندة

 الطلبةقبول   ٥٫۱ ۱۲      

 الطلبةسجالت   ٥٫۱٤ ۸      

 الطلبةة شئون إدار ٥٫۱٥ ۸      

 الطلبةتطوير خدمات تقويم و   ٥٫۱٦ ۷      

 يةاإلرشادو   الطبيةالخدمات  ٥٫۱۷ ٦      

 صفيةغير الالنشاطات  ٥٫۱۸ ٥      

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ٥٫۱۹ ۱۲      

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ٥٫۸ ۱۲      

 البرنامجو   للكلية

 ٥معدل درجة األداء للمعيار  ۸۰      

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٥معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 



۲٥٥ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٥معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٥معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٥

 كما هو موضح سابقا في المعيار

 ٦للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫٦الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

       o  مصادر التعلم :٦المعيار 

 التقييمو   التخطيط ٦٫۱ ۱٥      



۲٥٦ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 التنظيم ٦٫۲ ۸      

 مساندة المستخدمين ٦٫۳ ۷      

 المصادر ٦٫٤ ۹      

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ٦٫٥ ۱۲      

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ٦٫٦ ۹      

 للكلية أو البرنامج

 ٦معدل درجة األداء للمعيار  ٦۰      

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٦معيار لل نتائج األداءأ. 
 الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٦معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٦معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 



۲٥۷ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،٦

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 ۷للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۷الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 الرئيسيةالمعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء 

و    : المرافق۷المعيار  •       
 التجهيزات

 التخطيط و   السياسة العامة ۷٫۱ ٦      

 كفاءة المرافق و   جودة ۷٫۲ ۹      

 الشؤون اإلدارية و   اإلدارة ۷٫۳ ۸      

 تجهيزات البحث ۷٫٤ ۱۱      

 السكن الطلبة   ۷٫٥ ۸      

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ۷٫٦ ۱۲      

 للكلية أو البرنامج

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة   ۷٫۷ ٦      

 للكلية أو البرنامج

 ۷معدل درجة األداء للمعيار  ٦۰      

 



۲٥۸ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۷معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

 ۱في المعيار كما هو موضح سابقا 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۷معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۷معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱المعيار كما هو موضح سابقا في 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۷

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

 ۸للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۸الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية



۲٥۹ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 تحقيقها

اإلدارة  و   التخطيط: ۸ المعيار •       
 المالية

 ضع الميزانيةو  و  التخطيط المالي ۸٫۱  ۹     

 اإلدارة المالية ۸٫۳  ۹     

 رتقدير المخاطو   المراجعة المالية ۸٫۳  ٤     

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة    ۸٫٤  ۱۲     

 للمؤسسة 

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  ۸٫٥  ٦     

 للكلية أو البرنامج

 ۸معدل درجة األداء للمعيار   ٤۰     

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۸معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۸معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 



۲٦۰ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۸معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۸

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 ۹للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۹الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

 التوظيفعمليات : ۹المعيار  •       

 اإلدارةو   السياسات العامة ۹٫۱ ۲۰      

 التعاقدو   التوظيف  ۹٫۲ ۱۸      

 الشخصيو   الوظيفي التطوير  ۹٫۳ ۲۲      

تسوية و   اإلجراءات التأديبية  ۹٫٤ ۱۰      

 حل المنازعاتو   الشكاوى

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة     9.5 ٦      

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة    9.6 ٤      



۲٦۱ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 للكلية أو البرنامج

 ۹معدل درجة األداء للمعيار  ۸۰      

 

مؤشرات األداء الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۹معيار لل أ. نتائج األداء
 الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۹معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۹معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۹

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 



۲٦۲ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 ۱۰للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۱۰الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

 العلمي: البحث ۱۰المعيار  •       

سياسة البحث العلمي الخاصة  ۱۰٫۱ ٤٥      

 بالمؤسسة التعليمية

 الطلبة و   مشاركة هيئة التدريس ۱۰٫۲ ٤۰      

 االستغالل التجاري لألبحاث ۱۰٫۳ ۱٥      

 التجهيزات و   مرافقال ۱۰٫٤ ۲٥      

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  ۱۰٫٥ ٤٥      

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  ۱۰٫٦ ۳۰      

 للكلية أو البرنامج

 ۱۰معدل درجة األداء للمعيار  ۲۰۰      

 

مؤشرات الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۰معيارلل أ. نتائج األداء
 األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية،  هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۰معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 



۲٦۳ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 مؤشرات األداء الرئيسية و  

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۰معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۰

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

 ۱۱للمعيار داء األ يمو: تق ۳٫۱۱الجدول 

 أداء النقاط المرصودة الدرجة المستحقة     

األداء 
 الكلي

مقدار  المتأثر
 التقدم

األهداف 
التي تم 
 تحقيقها

األهداف 
 الموضوعة

 الدرجة

  التوافقية

 درجة

 البند
 المعايير، و  المقاييس، و  مؤشرات األداء الرئيسية

       o  العالقات المؤسسية ۱۱المعيار :
 مع المجتمع  

السياسات المؤسسية في العالقات  ۱۱٫۱ ۱۲      

 مع المجتمع 

سياسة المؤسسة التعليمية  ۱۱٫۲ ۲٤      



۲٦٤ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

 بخصوص عالقتها بالمجتمع

 التعليمية سمعة المؤسسة ۱۱٫۳ ۲٤      

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  ۱۱٫٤ ۱٦      

 للمؤسسة

مؤشرات األداء الرئيسية المحددة  ۱۱٫٥ ٤      

 للكلية أو البرنامج

 ۱۱معدل درجة األداء للمعيار  ۸۰      

 

مؤشرات الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۱معيار لل أ. نتائج األداء
 األداء الرئيسية 

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية،  هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۱معيار للب. مناقشة الثناء أو نقاط القوة 
 مؤشرات األداء الرئيسية و  

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 

الفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۱معيار للتحسين الج. مناقشة فرص 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار 

 



۲٦٥ 
 )۲۰۱۲ للممارسين، ابريل ۳الطبعة (جامعة الملك سعود  - ۱-الجودة إدارة نظامدليل 

 
 

معيار لل يم األداءوتقل ةعمادالوثائق الو   ،معلوماتالو   ،حصاءاتأدلة اإلد. 
 مؤشرات األداء الرئيسيةالفرعية، و   هبنودو   ،همقاييسو   ،۱۱

 ۱كما هو موضح سابقا في المعيار                
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 تقييمهاالجهة التي تم و   تواقيع كل من المقيمين: الجزء الرابع
 
 

 قبل:من اللجنة االستشارية وقع نيابة عن أعضاء 
 

 ____________________________ 

 (اسم) 

 رئيس اللجنة االستشارية في جامعة الملك سعود  

 
 :أعد التقرير

 

 ____________________________ 

 (اسم) 

 جامعة الملك سعود سكرتير اللجنة االستشارية في 

 

 
من تقييمها و   تهامراجعقع نيابة عن الوحدة التي تم و                                     

 قبل:
                

             ______________________ 

 (اسم)                                     

 عميد / مدير                                    
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44B الرصد للمقاييس المستندة إلى دليل :  ٤الملحق
 العمليات

 

 الدرجة األداء المستند إلى العملياتالمبادئ التوجيهية لرصد 

 اعتمادا على ما يلي: إطالقالكن ال يتم تطبيقها ممارسات هناك 

  و   المعايير،متطلبات في  هج ثابتنال يوجد دليل على استخدام

تطبيق و   ات،و  إجراء المعلومات ينقصها منهجية محددة،

 ) (A .عوامل التعلمو   تحسين،و   تقويم،و   اآلليات،

  ل جدا لههناك تطبيق قليأو هج ثابت لن تطبيقال يوجد. )D ( 

 التحسن، يتحقق التحسن من خالل  ال يوجد دليل على توجه نحو

  (L) .االستجابة للمشكالت

  حداتو   ترتيبات على مستوى المؤسسة، تعملدليل على ال يوجد 

 .بشكل فردي غير منسقتطبق المعايير و   العمل مجاالتو  

 % ٥% أو  ۰

 مونج بدونأو 

ليس لها قيمة و   مالئمة تطبق أحيانا لكن نوعيتها غيرممارسات هناك 

 اعتمادا على ما يلي:

  دليل على بداية استخدام نهج ثابت في المتطلبات األساسية هناك

(A)  

 حدات و   في المراحل األولى من التطوير سواء في معظم  النهج

في تحقيق المتطلبات األساسية المعايير، مما يعيق التقدم أو  العمل

 ) D( عاييرللم

 من االستجابة النتقال جود مرحلة مبكرة لو   هناك دليل على

۱۰  ،%۱٥ 

أو  ،% %۲۰، 

۲٥ % 

 أو

 و  احدة نجمة
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  (L)التحسن  توجه نحوإلى للمشكالت 

 و   حدات العملو  و  ،خرىاأل عاييرمرتبط كثيرا مع الم  النهج

 (I). مجاالته من خالل حل المشكالت المشتركة

مقنعة اعتمادا على ما  عادة ما تطبق لكن نوعيتها غير ممارساتهناك 

 يلي:

  ستجيب للمتطلبات ي فعالو   نهج ثابتجود و   دليل علىهناك

  (A)األساسية للمعايير

  في المراحل األولى في بعض  من أن ذلكعلى الرغم  طبقيالنهج

 ) D(حداته و  و  مجاالت العملعايير في الم

 و   جود مرحلة مبكرة من النهج المنتظم لتقويمو   هناك دليل على

  (L)تحسين العمليات األساسية 

 و   جود مرحلة مبكرة من التوافق بين النهجو   هناك دليل على

أو الكلية، أو البرنامج، أو  ،الحاجات األساسية المحددة للمؤسسة

أو  ،لمؤسسةططات امخاستجابة لالوحدات اإلدارية التي تم تحديدها 

العمليات عايير مو   أو الوحدات اإلدارية الكلية، أو البرنامج،

  (I) األخرى

۳۰  ،%۳٥ 

%، أو  ٤۰%، 

٤٥ % 

 أو

 نجمتين

األنشطة تطبق معظم األوقات. هناك دليل على فعالية  ممارساتهناك 

جود مجال و   على الرغم مناألداء مقنعة من  عاييرتحقيق مإلى يشير 

 تقدم في تطبيقها. تم رصد الو   ،خطط للتطوير إعداد للتحسن. تم

 ستجيب للمتطلبات ي فعالو   هج ثابتنجود و   هناك دليل على

  (A)الرئيسية، و  المقاييس الفرعية، و  البنود. األساسية للمعايير

  مختلفةفي مراحل  من أن ذلكبشكل جيد على الرغم  بقيطالنهج 

٥۰  ،%٥٥ 

%  ٦٥%، أو 

 أو 

 نجمات ثالث
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 ) D( .حداتهو  و  مجاالت العملو   ،عاييرفي بعض الم

 منتظمالتعلم الو   قويم،التو   ،عملية حقيقية منتظمة للتطوير هناك 

 العمليات األساسيةكفاءة و   فعاليةن يتحسعلى مستوى المؤسسة ل

(L)  

 الحاجات األساسية و   جود توافق بين النهجو   هناك دليل على

أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية التي تم  ،للمؤسسة

أو  أو الكلية، أو البرنامج، ،لمؤسسةمخططات ااستجابة لتحديدها 

 (I) األخرى. العمليات عايير مو   الوحدات اإلدارية

مؤشرات تشير إلى جودة . هناك ثابتتطبق بشكل  ممارساتهناك 

 خطط للتطوير إعداد تمعالية في األداء لكن مع و  جود مجال للتحسن. 

 تطبيقها، و  هناك مراقبة مستمرة و  تقارير حول لذلك. و  

 ستجيب للمتطلبات ي فعالو   نهج ثابتجود و   هناك دليل على

  (A)الرئيسية، و  المقاييس الفرعية، و  البنود.المتعددة للمعايير 

 في أي من مهم  جود خللو   نهج بشكل تام مع عدمالطبق ي

 ) D( .حداتهأو و   مجاالت العمل

 ،و   التقويم الحقيقيو   التحسين،و   التعلم على مستوى المؤسسة

و   هناك دليلهي أدوات رئيسية على مستوى المؤسسة؛ نتظم الم

التحليل على و   التجديد نتيجة للمشاركةو   اضح على التحسن

  (L)مستوى المؤسسة 

 أو الكلية،  ،الحاجات األساسية للمؤسسةو   بين النهج كاملهناك ت

استجابة أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية التي تم تحديدها 

أو الوحدات  أو الكلية، أو البرنامج، ،لمؤسسةمخططات ال

۷۰  ،%۷٥ 

% أو  %۸۰، 

۸٥  ،% 

 أو

 مونج أربع
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 (I) األخرى. العمليات عايير مو   اإلدارية

، مع و  جود حسب مقاييس عاليةشكل ثابت و  تطبق ب ممارساتهناك 

التميز في الجودة مقارنة مع إلى يشير  أو تقويم مستقل دليل مباشر

أن هناك دليل على و  جود معايير من مؤسسات مشابهة.  على الرغم 

التطوير، و  تم تحديد عالية لألداء، هناك خطط تهدف إلى المزيد من 

  لها. مخطط زمنيو   حقيقية استراتيجية

 ستجيب بشكل كامل يفعال و   جود نهج ثابتو   هناك دليل على

الرئيسية، و  المقاييس الفرعية، و   للمتطلبات المتعددة للمعايير

  (A) البنود.

  ذا معنى ضعف أو  جود خللو   طبق بشكل تام مع عدميالنهج

 ) D( .حداتهأو و   العمل في أي من مجاالت

 ،و   التقويم الحقيقيو   التحسين،و   التعلم على مستوى المؤسسة

و   هناك دليالهي أدوات رئيسية على مستوى المؤسسة؛  نتظم الم

التحليل على و   التجديد نتيجة للمشاركةو   اضحا على التحسن

  (L)مستوى المؤسسة 

 أو  ،األساسية للمؤسسةالحاجات و   بين النهججيد  كاملهناك ت

الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية التي تم تحديدها 

أو  أو الكلية، أو البرنامج، ،لمؤسسةمخططات ااستجابة ل

 (I) األخرى. العمليات عايير مو   الوحدات اإلدارية

۹۰  ،%۹٥ 

 ۱۰۰%، أو 

 ،% 

 أو

 موخمس نج
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9Tمقتبس من  :المصدرNist . ۲۰۰۹ . ۲۰۰۹مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة للعام جائزة :
زارة التجارة و   التكنولوجيا،و   . المعهد الوطني للمعاييرمعايير التميز في األداء

يم والتق مقاييس، 98TUwww.nist.govU8TTمتاحة على الموقع:  دي سي.اشنطن و األمريكية،
موقع متاحة على ). ۲۰۰۸، (يونيو التعليم العاليالخاصة بالتقويم المؤسسي في الذاتي 

 الهيئة الوطنية للتقويم و  االعتماد األكاديمي

 : ٥الملحق 

 مؤشرات األداء الرئيسية المستندة إلى العمليات

 

 الدرجة ائجالنتالخطوط العريضة لرصد األداء المستند إلى 

  هناك أو  على مستوى المؤسسة داءاألنتائج تقارير عن ال يوجد

 عايير و  المجاالت. نتائج متدنية حسب الم

 هناك اتجاهات سلبيةأو  ال يوجد معلومات عن االتجاهات. 

  النتائج. مقارنةلمعلومات تقارير عن ال يوجد  

  تقارير عن نتائج تدعم المعايير، و  المقاييس، و  البنود، و  ال يوجد

للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات المجاالت  المهمة 

 اإلدارية.

 أو%  ۰

٥ % 

  المؤسسة، هناك بعض التحسن أداءيتوفر معلومات ضئيلة جدا عن 

المعايير، في عدد محدود من األداء بداية تحسن في مستوى أو  / و  

 .المجاالتو   ،المقاييسو  

 في  "تجاه"االال يتوفر معلومات عن أو  يتوفر معلومات ضئيلة جدا

 .العكسية "االتجاهات"هناك الكثير من أو  المؤسسة،

% أو  ۱۰

% أو  ۱٥

% أو  ۲۰

۲٥ % 

http://www.nist.gov/
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  يتوفر معلومات لمقارنة الأو  معلومات ضئيلة جداتقارير عن يتوفر 

 .النتائج

  المجاالت و   ،المقاييسالمعايير، و  هناك نتائج عن عدد محدود من

أو الكلية، أو البرنامج، للمؤسسة،  المهمة المتعلقة بالمهمة الرئيسية

، أو الكلية، أو البرنامج، متطلبات المؤسسةأو أو الوحدات اإلدارية، 

 أو الوحدة اإلدارية.

  في الكثير األداء مستوى جيد من أو  / و   تحسنتقارير عن هناك

 عايير.متطلبات المالمعالجة في مجاالت المعايير أو المن 

 جود مراحل أولية من التقدم في االتجاهاتو   دليل على هناك 

 جود معلومات لمقارنة النتائج في السنوات و   هناك دليل على

 المختلفة

 أو  هناك نتائج عن المجاالت المهمة المتعلقة بالمهمة الرئيسية

 متطلبات المؤسسة

 %، أو ۳۰

 %،  ۳٥ أو

 % ٤۰ أو

   مستويات جيدة من أو  / و   تحسن في االتجاهاتتقارير عن هناك

، و  المقاييسالمعايير، و  في معظم المجاالت حسب متطلبات األداء 

 عايير.متطلبات المالمعالجة في مجاالت البنود، أو ال

 مستوى ضئيل من أو  جود اتجاهات عكسيةو   ال يوجد دالئل على

، أو المقاييسبالمعايير، و  عن المجاالت المهمة المتعلقة األداء 

، أو الكلية، أو لمؤسسةالبنود، أو المجاالت الرئيسية في رسالة ا

، أو لمؤسسةالبرنامج، أو الوحدة اإلدارية الرئيسية، أو متطلبات ا

 الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية.

  التي جرى  -الحالي األداء مستويات / أو  و   مؤشراتبعض تدل

٥۰ % ، 

 ،% ٥٥أو 

 %،  ٦۰ أو

 % ٦٥ أو
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 -تقييمها بالنسبة للمقارنات ذات الصلة و   / أو المعايير المرجعية 

 نسبيا. جيد جدا –درجة جيد أداء لمعايير أو مجاالت بجود و   على

 أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية لمؤسسةنتائج األداء ل ،

كافة و   ،العمل تلبي المتطلبات األساسية للطالب، المستفيدين، سوق

 .عملياتال

  معظم المعايير، و  ممتاز في  –الحالي بدرجة جيد األداء مستويات

 عايير.المجاالت  المهمة حسب متطلبات المالمقاييس، و  البنود، أو 

  أو و   االتجاهاتمعظم تحسن متواصل في حافظت المؤسسة على/

 .الوقتالحالية بمرور األداء مستويات 

  مستويات األداء الحالي / أو  و   مؤشراتالكثير من و   معظمتدل

/ أو المعايير  و   التي جرى تقييمها بالنسبة للمقارنات ذات الصلة -

 أداء جيد جدا نسبيا. و   مجاالت تميزجود و   على -المرجعية 

 أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية لمؤسسةنتائج األداء ل ،

ة، العمليو  المستفيدين،و   المتطلبات األساسية للطالب،معظم لبي ت

 و  خطة العمل.

۷۰ ،% 

 %، ۷٥أو 

 ،% ۸۰ أو

 % ۸٥ أو

  في معظم المعايير، و  المقاييس، و  ممتازة  الحاليةاإلنجاز مستويات

 ر.اييعحسب متطلبات المالمهمة معظم المجاالت البنود، أو في 

  تقارير عن تحسن ممتاز بشكل مستمر في االتجاهات و   / أو هناك

يات األداء الحالية في معظم المعايير، و  المقاييس، و  البنود، مستو

 أو المجاالت.

 في القطاع التعليمي في الكثير منريادة الو   هناك دليل على التميز 

۹۰ ،% 

 ،% ۹٥ أو

 % ۱۰۰ أو
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 .المجاالتأو  المعايير، و  المقاييس، و  البنود،

  أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدة اإلدارية لمؤسسةلنتائج األداء ،

و   المستفيدين،و   المتطلبات األساسية للطالب،بشكل كامل تلبي 

 ة، و  خطة العمل.العملي

جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة ، )۲۰۰۹( .نيستبتصرف عن مقتبس  :المصدر
زارة ، والتكنولوجياو   . المعهد الوطني للمقاييسالتميز في األداءمعايير : ۲۰۰۹للعام 

متاحة على الموقع: . اشنطن العاصمة، والتجارة األمريكية
8TU
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 التعليم العالي،هيئة  الداخلية،يم الجودة وتق، معايير و  مقاييس )۲۰۰۷(. التعليم العاليهيئة 

  ۲۰۰۷التعليم، و   زارة التربيةو

االعتماد لمؤسسات و  معايير ضمان الجودة .االعتماد األكاديمي و  الهيئة الوطنية للتقويم

 )۲۰۰۹ يونيوالتعليم العالي (

ج االعتماد لبرامو  معايير ضمان الجودة. االعتماد األكاديمي و  الهيئة الوطنية للتقويم

 )۲۰۰۷التعليم العالي (نوفمبر 

 بالتقويم الخاصة الذاتي التقويم مقاييس .االعتماد األكاديمي و  الهيئة الوطنية للتقويم

 )۲۰۰۸، (يونيو العالي التعليم في المؤسسي

هيئة  يم الجودة الداخلية،وتق. معايير و  مقاييس االعتماد األكاديمي و  الهيئة الوطنية للتقويم

 )۲۰۰۸(يونيو  التعليم،و   زارة التربيةو العالي،التعليم 

االعتماد في المملكة و  دليل ضمان الجودة .االعتماد األكاديمي و  الهيئة الوطنية للتقويم
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