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املقدمة
�إن �ضمان و�إدارة اجلودة امل�ؤ�س�سية وجودة الربامج الأكادميية يعترب �أحد اجلوانب الرئي�سة يف
ر�سالة جامعة الق�صيم و�أبرز �أهدافها اال�سرتاتيجية ،ملا ينعك�س ذلك �إيجابيا على خمرجات ونواجت
�أعمال اجلامعة يف املحاور الثالثة؛ حمور التعليم وحمور البحث العلمي وحمور خدمة املجتمع.
وتدار عمليات توكيد اجلودة يف اجلامعة من خالل �سيا�سة و�إجراءات تنفذها منظومة متكاملة ،ذات
هيكل �إداري حمكم ومعلن ،على ر�أ�سه معايل مدير اجلامعة ويتدرج مرورا بوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير واجلودة ،ثم عمادة التطوير واجلودة ،حتى وحدات وجلان اجلودة بالكليات والعمادات
امل�ساندة والربامج الأكادميية واملراكز والإدارات.
ويقدم هذا الدليل �شرحا موجز ًا لل�سيا�سة العامة احلاكمة لنظام توكيد و�ضمان اجلودة يف اجلامعة
وجميع وحداتها ،وو�صفا لهيكلة اجلودة ومهام كل وحدة ،و�سيا�سة تقومي �أداء تلك الوحدات مبا
يحقق ر�سالة اجلامعة و�أهدافها ،و�إجراءات نظام توكيد اجلودة الرباجمية وامل�ؤ�س�سية.
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�سيا�سات توكيد و�ضمان اجلودة
تتبع جامعة الق�صيم �سيا�سات للجودة تت�سق مع معايري اجلودة املعتمدة يف املركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي .وحتر�ص اجلامعة على دميومة اعتمادها امل�ؤ�س�سي .كما �أنها ملتزمة بحث
ومتابعة وتقييم جميع براجمها وفق ًا ملعايري اجلودة الأكادميية والإدارية ،حتى جعلته جزء ًا رئي�س ًا
من ر�سالتها التي تن�ص على:
« توفري تعليم جامعي متطور ومعتمد لإعداد كفاءات متكاملة الت�أهيل تفي باحتياجات �سوق
العمل ،وتقدمي خدمات جمتمعية و�أبحاث تطبيقية متميزة مبا يرقى باملجتمع املحلي وي�سهم يف
بناء االقت�صاد املعريف ،وذلك با�ستخدام �أحدث الأ�ساليب الإدارية والتقنية واملعلوماتية وتفعيل
ال�شراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد اجلامعة»
حيث �أنه من �أولويات حماور الر�سالة توفري تعليم جامعي متطور ومعتمد ،وهذا املحور ترجم يف
اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ك�أول هدف من �أهداف اجلامعة اال�سرتاتيجية .ويبني اجلدول
التايل الهدف الأول من اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة؛ «رفع جودة التعليم يف جميع التخ�ص�صات
وحتقيق التميز يف بع�ضها واحل�صول على االعتماد الأكادميي الوطني والدويل» ،واال�سرتاتيجيات
وامل�شاريع التي تخدم هذا الهدف.
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�إدارة �ضمان اجلودة
تتعلق عمليات �ضمان اجلودة بكل �أق�سام اجلامعة التعليمية ،وت�شكل جزء ًا �أ�صي ًال من عمليات الإدارة
والتخطيط الروتينية ،وتركز املقايي�س ب�شكل خا�ص على النواجت .يوجد لدى هيئة التدري�س
والإدارة والطلبة التزام بالتح�سني ،كما �أنهم يقومون ب�شكل دوري مبراجعة �أدائهم ،ويتم تقييم
بناء على �أدلة م�ستقاة من م�ؤ�شرات �أداء ومن معايري خارجية تت�سم بجديتها .وترتكز
اجلودة ً
�سيا�سة اجلودة باجلامعة على القواعد التالية:

 -1توافر نظام فعال ل�ضمان اجلودة و�إدارتها ،يرتبط بالإدارة العليا ،وي�شمل جميع
�أن�شطتها ووحداتها.
يف �إطار م�ساعي جامعة الق�صيم الطموحة لالرتقاء ب�أدائها وبراجمها وحتقيق الأهداف املنوطة بها،
بادرت اجلامعة ب�إن�شاء وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير واجلودة ،ومت دمج عمادتي التطوير
الأكادميي وعمادة اجلودة واالعتماد الأكادميي يف عمادة التطوير واجلودة من منطلق �إميان
اجلامعة ب�أن التطوير واجلودة مكمالن لبع�ضهما البع�ض وخمرجات �أحدهما هي مدخالت للآخر يف
عملية حت�سني م�ستمرة .وكان من ال�ضروري �أن تقوم اجلامعة بو�ضع الرتتيبات الالزمة لدعم تطبيق
عمليات �ضمان اجلودة يف امل�ؤ�س�سة ككل ،ويف هذا ال�صدد مت �إن�شاء وحدات �ضمان اجلودة يف جميع
كليات اجلامعة ،و�إن�شاء وحدات ل�ضمان اجلودة يف جميع العمادات امل�ساندة والوحدات الإدارية
املختلفة داخل اجلامعة وتو�صيف مهامها يف �أدلة معتمدة كدليل «نظام جودة الربامج الأكادميية يف
كليات جامعة الق�صيم» ،وكذلك تقييمها ومتابعة عملياتها دوري ًا من خالل عمادة التطوير واجلودة
واللجان امل�ساندة لها كاللجنة الدائمة للجودة.

 -2تقدمي الدعم املادي واملايل والب�شري املنا�سب ملتطلبات �ضمان اجلودة.
من الواجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة التعليمية ملتزمة باحلفاظ على اجلودة وتطويرها من خالل قيادة
فاعلة وم�شاركة ن�شطة من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني .ويف �سبيل حتقيق ذلك قامت جامعة
الق�صيم مبا يلي:
•ت�ضمني م�شاريع اجلودة واالعتماد اال�سرتاتيجية يف خطة اجلامعة التنفيذية .2020-2010
•دعم جلان اجلودة يف كافة الوحدات مالي ًا وب�شري ًا ،مبا يف ذلك اللجنة الدائمة للجودة.
•ا�ستحداث وكالء للتطوير واجلودة يف كافة الكليات ،وكذلك وحدات للجودة يف الكليات ودعمها
مالي ًا وب�شري ًا.
•دعم عمادة التطوير واجلودة بالكوادر امل�ؤهلة وامل�ست�شارين من ذوي اخلربة وتعزيز هيكلتها
بالوحدات الالزمة.
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•�إقرار مكاف�آت مالية جمزية للربامج التي حت�صل على االعتماد الأكادميي (برامج الدبلوم
والبكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه)
•�إقرار تخفي�ض الأن�صبة والأعباء التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف �أن�شطة
وعمليات اجلودة.
•املكاف�آت ال�صيفية لأع�ضاء هيئة التدري�س.

 -3م�شاركة جميع امل�ستفيدين (مثل :هيئة التدري�س واملوظفني والطالب) يف عمليات
�ضمان اجلودة.
يتم تطبيق �أن�شطة �ضمان اجلودة ال�ضرورية ل�ضمان م�ستوى عال من اجلودة على كافة املهام
والوظائف التي تتم يف امل�ؤ�س�سة التعليمية ويتم ا�شراك �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطلبة
واخلريجني وجهات التوظيف يف خمتلف الكليات والعمادات والوحدات التنظيمية يف عمليات تقومي
الأداء والتخطيط للتح�سني من خالل جلان اجلودة املن�صو�ص عليها يف هذا الدليل ،بالإ�ضافة �إىل
امل�شاركة يف �أعداد التقارير الدورية (كتقارير املقررات وتقارير الدرا�سة الذاتية) �أو ا�ستطالعات
الر�أي املتنوعة (كا�ستبانات تقومي الطلبة للربامج واخلدمات وغريها) .ويتم ت�شجيع �إ�شراك جميع
امل�ستفيدين يف عمليات اجلودة من خالل تخفيف الأعباء التدري�سية ،واملكاف�آت ال�صيفية ،ومكاف�آت
االعتماد وغريها امل�شار لها يف (� )2أعاله.

 -4يتوفر لدى اجلامعة نظام مركزي جلمع وتوثيق البيانات وحتليلها و�إدارتها
و�إعداد التقارير.
قامت اجلامعة ب�إن�شاء عدد من املراكز والنظم املركزية جلمع وتوثيق البيانات وحتليلها
و�إدارتها و�إعداد التقارير الدورية:
•مركز املعلومات ودعم القرار (وللمزيد حول املركز ميكن الرجوع لدليل “ دليل نظام
جمع وحتليل وتداول املعلومات يف جامعة الق�صيم»).

•النظام الأكادميي الإلكرتوين لأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة e-Register
والذي يت�ضمن �سجالت الطلبة وهيئة التدري�س �إلكرتونيا ،والأعباء التدري�سية،
والت�سجيل يف املقررات ،والدرجات وا�ستطالع �آراء الطلبة حول املقررات وما �إىل
6

عمادة التطوير والجودة

ذلك (وللمزيد من املعلومات حول هذا النظام ميكن الرجوع ملوقع عمادة تقنية
املعلومات )sa.edu.qu.it//:https
•نظام االت�صاالت الإدارية (�إجناز) وهو نظام مركزي لتوثيق كافة املعامالت
الإدارية �إلكرتوني ًا.
•نظام �إدارة عالقات امل�ستفيدين  CRMوهو نظام دعم فني �إلكرتوين تديره عمادة
تقنية املعلومات (وللمزيد حول هذا النظام ميكن الرجوع ملوقع عمادة تقنية
املعلومات )sa.edu.qu.it//:https
 -5ت�ستخدم اجلامعة �آليات و�أدوات متنوعة ملتابعة الأداء وقيا�س معدالت التقدم على
جميع امل�ستويات.
مت حتديد م�ؤ�شرات خا�صة ملراقبة الأداء ومت اختيار نقاط مقارنة مرجعية منا�سبة لإجراء تقومي
ملدى حتقيق الغايات والأهداف وجودة وظائف امل�ؤ�س�سة التعليمية الأ�سا�سية .وتقوم �إدارة التخطيط
اال�سرتاتيجي يف اجلامعة بقيا�س ومتابعة م�ؤ�شرات �أداء اخلطة اال�سرتاتيجية دوري ًا ،كما تقوم
عمادة التطوير واجلودة من خالل وحدات اجلودة يف الكليات بقيا�س م�ؤ�شرات الأداء املعتمدة من
املركز الوطني للتقومي واالعتماد �سنوي ًا و�إعداد تقارير مف�صلة حول م�ستويات اجلودة وفق ًا لنتائج
القيا�س .وميكن الرجوع لدليل «م�ؤ�شرات الأداء يف جامعة الق�صيم» للمزيد حول م�ؤ�شرات الأداء
املعتمدة ودورة قيا�سها و�آلية توظيفها يف تقارير اجلودة الدورية.

 -6تقوم اجلامعة ب�إجراء مقارنات مرجعية لأدائها امل�ؤ�س�سي و�أداء وحداتها الأكادميية
والإدارية وفق م�ؤ�شرات �أداء رئي�سة وحمددة
تلتزم اجلامعة ب�إجراء مقارنات مرجعية لأدائها على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل وكذلك على م�ستوى
وحداتها وبراجمها على النحو الآتي:

•قامت اجلامعة �أثناء �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية باملقارنة املرجعية مع  20جامعة
من  12دولة خمتلفة لتحديد النقاط املرجعية امل�ستهدفة يف اخلطة اال�سرتاتيجية
والتنفيذية.
•قامت اجلامعة مبقارنة م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة باملركز الوطني مع عدد من
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اجلامعات ال�سعودية منها جامعة امللك �سعود وجامعة امللك خالد وجامعة املجمعة
وجامعة الطائف وتوظيف نتائج تلك املقارنات يف تقارير الدرا�سة الذاتية امل�ؤ�س�سية
وتطوير خططها وفق ًا لذلك.
•تقوم العمادات امل�ساندة والإدارات واملراكز بتطبيق معايري حمددة و�ضعتها وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير واجلودة وتت�ضمن تلك املعايري مقارنة �أداء هذه
الوحدات دوري ًا مع عمادات و�إدارات مناظرة يف اجلامعات ال�سعودية.
•تقوم الربامج الأكادميية دوري ًا باملقارنة املرجعية مع برامج مناظرة يف جامعات
حملية ودولية مل�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية اخلا�صة بها واملن�صو�ص عليها يف دليل
“م�ؤ�شرات الأداء يف جامعة الق�صيم” ووفق الأطر املن�صو�ص عليها يف دليل “املقارنات
املرجعية يف الربامج الأكادميية”.
•تقوم عمادة التطوير واجلودة �إ�ضافة �إىل متابعة تقارير م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة
بالوحدات ،بتوظيف املقارنة املرجعية الداخلية لأداء اجلامعة و�إعداد تقرير
�سنوي مل�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية يت�ضمن �أبرز نقاط القوة وفر�ص التح�سني
والتو�صيات التنفيذية ،وعر�ضه على اللجنة الدائمة للجودة ثم خماطبة اجلهات
ذات العالقة بنتائج وتو�صيات هذه التقارير.
 -7ت�ستفيد اجلامعة من نتائج قيا�س معدالت الر�ضا وتقومي الأداء يف تقدمي التغذية
الراجعة والتطوير والتح�سني امل�ستمر.
يتم ذلك على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي من خالل:
•اال�ستفادة من نتائج قيا�س ا�ستطالعات الر�أي ال�سنوي (مث ًال :ا�ستبانات املركز الوطني
كا�ستبانة تقومي املقرر ،وا�ستبانة جهات التوظيف) ب�صياغة تو�صيات تنفيذية توجه للجهات
ذات العالقة واجلهات العليا.
•اال�ستفادة من نتائج قيا�س م�ؤ�شرات الأداء ال�سنوية ب�صياغة تو�صيات تنفيذية توجه للجهات
ذات العالقة واجلهات العليا.
•يتم متابعة تنفيذ هذه التو�صيات التطويرية من خالل عمادة التطوير واجلودة يف دورة
القيا�س ال�سنوية �أثناء املراجعات الداخلية (.)internal audits
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•و�ضع اخلطط التنفيذية ملعاجلة تو�صيات املراجعني امل�ستقلني واملراجعني اخلارجيني جلهات
االعتماد (مث ًال :املراجعني اخلارجيني العتماد اجلامعة وطني ًا)
•وعلى م�ستوى الوحدات والربامج الأكادميية يتم ذلك من خالل:
•�إعداد تقارير املراجعة الداخلية الدورية و�إر�سال التو�صيات الناجتة للوحدات والربامج
الأكادميية �سنوي ًا .وتقوم عمادة التطوير واجلودة مبتابعة تنفيذ هذه التو�صيات التطويرية
يف املراجعة الداخلية القادمة.
•�إعداد تقرير تقييم كافة الربامج والوحدات وفق معايري املركز الوطني واملعايري الإدارية
و�إعداد تو�صيات تنفيذية توجه للجهات العليا يف اجلامعة ويتم متابعة حتقيقها من قبل
عمادة التطوير واجلودة يف دورة املراجعة القادمة.

 -8جُتري اجلامعة البحوث والدرا�سات التطويرية الالزمة لتح�سني �أدائها وحتقيق
�أهدافها.
تبنى خطط اجلامعة اال�سرتاتيجية على درا�سات تطويرية تقوم بها اجلامعة يف نهاية
وبداية دورات االعتماد امل�ؤ�س�سي (مث ًال :اخلطة اال�سرتاتيجية  2020-2010مت بنا�ؤها
وفق ًا للدرا�سة التطويرية التي �أجرتها اجلامعة يف عام 2009م ووفق ًا لدرا�ستها الذاتية
الأوىل وتو�صيات املحكمني اخلارجيني لها).
وحتقيق ًا ملحور اجلودة واالعتماد يف ر�سالتها ،تعد العمادة التطوير واجلودة تقارير ًا
�سنوية يتم فيها حتليل �أداء كافة كليات وبرامج وعمادات و�إدارات اجلامعة وفق ًا ملعايري
اجلودة الوطنية .ويوظف يف هذه التقارير كافة �أدوات البحث العلمي من ا�ستطالعات
ر�أي و�إح�صاءات وحتليالت كمية ونوعية ينتج من خاللها �إبراز نقاط القوة وفر�ص
التح�سني على م�ستوى اجلامعة ككل ،ثم �صياغة تو�صيات تنفيذية ترفع للإدارة العليا
يف اجلامعة للتوجيه بتنفيذها ومتابعتها.
 -9يخ�ضع نظام �ضمان اجلودة للتقومي والتح�سني امل�ستمر.
يتم تقومي نظام �ضمان اجلودة الداخلي يف جامعة الق�صيم �سنوي ًا بعد انتهاء عمليات املراجعة
الداخلية  internal auditingوذلك وفق الآتي:
1.1نتائج املراجعة الداخلية واملمار�سات التي تنفذ من خاللها املراجعة الداخلية للربامج
الأكادميية ووحدات اجلامعة الإدارية.
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2.2ال�سيا�سات التي تقرها اللجنة الدائمة للجودة �أو تقرتحها على عمادة التطوير
واجلودة وفق ًا للتطورات الداخلية (مث ًال :ا�ستحداث وحدات ذات عالقة بعمليات
اجلودة �أو تغيريات يف الهيكلة الإدارية على م�ستوى اجلامعة �أو القرارات ال�صادرة
من الإدارة العليا والتي تتقاطع مبا�شرة عمليات اجلودة يف اجلامعة) �أو التطورات
اخلارجية (كالتغريات يف �سيا�سات جهات االعتماد �أو التطورات التي تطر�أ على معايري
اجلودة).
3.3ا�ستطالع �آراء امل�ستفيدين كمدراء الربامج الأكادميية �أو �أع�ضاء جلان اجلودة ويتم
ذلك من خالل قنوات توا�صل �إلكرتونية متعددة.
4.4نتائج اعتماد الربامج الأكادميية وما تت�ضمنه من مالحظات وتو�صيات على تلك
م�ستويات اجلودة يف تلك الربامج (مث ًال :احلاجة �إىل ا�ستحداث وحدات ذات مهام
مرتبطة بجودة العملية التعليمية �أو احلاجة �إىل �إعادة النظر يف �آليات �إ�شراك
امل�ستفيدين يف عمليات اجلودة ونحو ذلك).
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ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻨﻴﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً
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مهام وم�س�ؤوليات مكونات هيكل اجلودة باجلامعة
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير واجلودة

نبذة عن الوكالة
يف ظل التطور امل�ستمر الذي ي�شهده قطاع التعليم العايل باململكة ،والذي بات يرتكز على مقومات
ا�سا�سية تعني بالتو�سع النوعي ،مبا يتوافق مع تطلعات والة الأمر حفظهم اهلل  ،مبا ي�ضمن حتقيق
املتطلبات التنموية للمملكة .وهو املنطلق الذي �سعت وزارة التعليم م�شكورة ب�إطالق العديد من
املبادرات النوعية التطويرية واملتمثلة بتوطني اجلودة مب�ؤ�س�سات التعليم ،وتنمية مهارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س والعاملني باجلامعات ،وبرامج الريادة العاملية ،وبرامج تطوير الأق�سام الأكادميية،
وغريها من املبادرات النوعية التي باتت ت�شكل حتديا كبريا للجامعات ال�سعودية لإثبات ذاتها امام
هذه الربامج التطويرية ،وهو الأمر الذي �أ�ضحت معه احلاجة لوجود جهة �إدارية عليا باجلامعة
ُتعنى بتبني هذه املبادرات والعمل على توطينها وا�ستكمال الوحدات التنظيمية باجلامعة لتعزيز
الأداء امل�ؤ�س�سي باجلامعة مبا يتطلبه ذلك من ت�أ�سي�س وكالة للجامعة يف جمال التخطيط والتطوير
واجلودة ،وما ميكن �أن حتدثه من نقلة نوعية للجامعة على كافة الأ�صعدة الأكادميية والإدارية
واملالية واالجتماعية بالتعاون مع وكالء اجلامعة الأخرى كل يف ما يخ�صه.
ومن هذا املنطلق يناط بوكالة التخطيط والتطوير واجلودة باجلامعة العمل على توجيه كافة
الأن�شطة الأكادميية والإدارية نحو حتقيق ر�ضا العمالء وامل�ستفيدين من التطوير والتح�سني
امل�ستمر جلودة اخلدمة التعليمية املقدمة جلميع امل�ستفيدين للو�صول بهم �إىل امل�ستويات التي حتقق
التميز التناف�سي يف �سوق العمل املحلى والإقليمي والعاملي .كما �ستحر�ص الوكالة على بناء ثقافة
اجلودة التي تركز على امل�ستفيد ،والتقومي والتح�سني والتطوير امل�ستمر ،وم�شاركة الإدارة والعاملني
يف حتقيق اجلودة يف الأداء ،مبا يحقق املعايري الأكادميية ومعايري اجلودة والتميز حمليا وعاملي ًا.
وكذلك ال�سعي احلثيث العتماد اجلامعة م�ؤ�س�سيا ،ومتابعة اعتماد برامج كلياتها �أكادمييا.
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مهام الوكالة
•التو�صية ب�إن�شاء وتفعيل الربامج الأكادميية على م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات العليا.
•توقيع عقود االعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي مع املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
بعد موافقة مدير اجلامعة.
•الإ�شراف واملتابعة على �إعداد التقرير ال�سنوي للجامعة.
•املوافقة على بدء الكليات يف �إجراءات االعتماد الرباجمي لأق�سامها.
•الإ�شراف واملتابعة لإعداد خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية ( )2030 - 2020مبا يتواءم مع
ر�ؤية اململكة ( )2030والعمل على �إجنازها يف الوقت املحدد.
•حتديد االحتياجات التدريبية ال�سنوية ملن�سوبي اجلامعة وعلى �ضوئها تبنى اخلطة
التدريبية لهم.
•اعتماد الربامج التدريبية ملن�سوبي اجلامعة داخل اململكة ،والإ�شراف على تنفيذها.
•ت�شكيل اللجان امل�ؤقتة املرتبطة بالوكالة وو�ضع �سيا�ساتها وحتديد مهامها واعتماد
حما�ضرها فيما ال يرتتب عليه التزامات مالية على اجلامعة.
•اعتماد تقييم الأداء الوظيفي مل�س�ؤويل اجلهات املرتبطة بالوكالة ،عدا العمداء.
•االت�صال بالنظراء يف الوزارات واجلهات احلكومية والأهلية فيما يت�صل بعمل الوكالة.

ر�ؤية الوكالة:
حتقيق الريادة ب�إيجاد �أداة فعالة لتحقيق التميز يف جمال اجلودة والتخطيط اال�سرتاتيجي،
وتطوير مهارات من�سوبي اجلامعة ورفع م�ستوى اجلودة الإدارية والأكادميية فيها.

ر�سالة الوكالة:
تبني املبادرات التطويرية باجلامعة برفع م�ستوى جودة العمليات الإدارية والأكادميية وبث �ضمان
اجلودة يف �أنظمتها ،وتطوير مهارات من�سوبي اجلامعة وحتقيق االعتمادات الأكادميية واملهنية
الوطنية والعاملية.
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الأهداف الإ�سرتاتيجية للوكالة:
 .1تبني التخطيط ب�شكله العام والتخطيط اال�سرتاتيجي ب�شكله اخلا�ص يف اجلامعة ومتابعة
تنفيذه.
 .2العمل على حتقيق �أهداف اجلامعة املتعلقة بتحقيق اجلودة واالعتماد الأكادميي.
 .3و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية للجامعة ومتابعة تنفيذها والعمل على حتديثها كلما تغريت
الظروف املحيطة باجلامعة.
 .4و�ضع ا�سرتاتيجيات عامة لتقومي الأداء و�ضمان اجلودة يف اجلامعة وامل�ساعدة يف تطبيقها.
 .5امل�ساهمة الفعالة يف تعزيز اجلهود لرفع ت�صنيف اجلامعة الأكادميي واملهني من خالل امل�ساهمة
يف تطوير الربامج واخلطط الأكادميية مبا يحقق امل�ستوى التعليمي املطلوب.
 .6و�ضع معايري وم�ؤ�شرات الأداء الأكادميي والإداري من اجلامعة ومتابعة تنفيذها.
 .7متابعة تنفيذ ال�سيا�سات العامة وقواعد العمل التي تنظم جهود التطوير ال�شامل باجلامعة.
 .8توحيد م�سار التطوير داخل اجلامعة و�إيجاد تن�سيق كامل بني القنوات اجلامعية ذات العالقة
بتطوير اجلامعة يف املجاالت التعليمية والبحثية.
� .9ضمان جودة خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعة من خالل التطوير امل�ستمر للربامج
الأكادميية والإدارية وتطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني باجلامعة يف جماالت
التعليم والتعلم والبحث العلمي.
 .10تقدمي امل�شورة العلمية وتطوير احللول العملية و�إجراء الدرا�سات البحثية التي تعزز
اجلانب الأكادميي للجامعة.
 .11تبني البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية التي تقوم على االهتمام بالتخطيط والتطوير
امل�ستقبلي ور�صد التغريات املحلية والإقليمية خا�صة ما يتعلق منها بالتعليم العايل.
 .12تنمية وتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.
 .13العمل على تطوير الأداء الإداري واملايل يف اجلامعة.
 .14العمل على توفري البيانات الإح�صائية واملعلومات عن اجلامعة لتلبية احتياجات متخذي
القرار يف اجلامعة �أو اجلهات الأخرى من هذه املعلومات.
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عمادة التطوير واجلودة

ر�ؤية العمادة:
عمادة متميزة وطني ًا يف جمال التطوير واجلودة واالعتماد يف جامعة الق�صيم

ر�سالة العمادة:
قيادة وحدات اجلامعة ل�ضمان حتقيق متطلبات اجلودة واالعتماد ،وتقدمي الدعم الفعال والتطوير
والتدريب والتح�سني امل�ستمر جلودة �أن�شطتها ،وامل�ساهمة يف ح�صولها على االعتماد الأكادميي الوطني
والدويل.

�أهداف عمادة التطوير واجلودة

:

ت�سعى العمادة �إىل بناء ثقافة اجلودة املالئمة للجامعة وتطويرها وذلك بتحقيق االلتزام الكامل مبنظومة
القيم ذات ال�صلة باجلودة التي يتم تبنيها وتفعيلها ب�شكل م�شرتك من �أجل تطوير قدرة اجلامعة على
و�ضع �أنظمة و�سيا�سات ومعايري متطورة للجودة وفق منظور ا�سرتاتيجي يقوم على مبد�أ املبادرة يف اقتنا�ص
الفر�ص وتعظيم االيجابيات ونقاط القوة وجتنب التهديدات ونقاط ال�ضعف يف بيئة عمل حمفزة و�سياق
تنظيمي يقود العاملني �إىل التميز يف الأداء وتر�سيخ روح االبتكار والعمل اجلماعي .ومن هذه القيم :الإميان
بالتح�سني امل�ستمر للجودة  -اعتبار اجلودة عاملاً ا�سرتاتيج ًيا لأعمال امل�ؤ�س�سة � -إعطاء اجلودة االهتمام
الأكرب يف التخطيط والتنظيم والتنفيذ  -توفري البنية التحتية الفنية الداعمة للجودة .وتهدف العمادة
ب�شكل رئي�س �إىل:
1 .1الإ�سهام يف �صياغة الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة يف جماالت التطوير واجلودة واالعتماد
الأكادميي.
2 .2حتقيق ر�سالة اجلامعة «بتوفري تعليم متطور ومعتمد” وفق �أ�ساليب و�آليات متطورة.
3 .3تقدمي دعم ا�ست�شاري ف ّعال لوحدات وبرامج اجلامعة يف جماالت التطوير اجلودة واالعتماد.
4 .4بناء عالقات تعاون و�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املرموقة يف جماالت التطوير واجلودة واالعتماد مبا يحقق
منافع ا�سرتاتيجية للجامعة.
5 .5العمل امل�ستمر من �أجل التح�سني ورفع اجلودة للعمليات التعليمية والإدارية ،والتقليل من الهدر.
6 .6بناء خربات متميزة وتراكمية يف جماالت التطوير واجلودة والتقومي واالعتماد الأكادميي يف التعليم
اجلامعي.
7 .7تدعيم اجلهود املبذولة لرفع ت�صنيف اجلامعة �أكادمي ًيا ومهن ًيا.
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8 .8ن�شر ثقافة اجلودة بني من�سوبي اجلامعة وت�شجيع القيام بالدرا�سات التطويرية وعقد الفعاليات يف
جمال اجلودة واالعتماد الأكادميي.
9 .9الو�صول بكافة برامج اجلامعة الأكادميية لتكون برامج معتمدة من هيئات االعتماد الوطنية والدولية.

مهام العمادة وم�س�ؤولياتها:
ت�شمل مهام العمادة وم�س�ؤولياتها الأ�سا�سية ما يلي:
1)1تنفيذ م�شاريع اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ذات العالقة باجلودة واالعتماد وتقييمها وفق
اخلطط التنفيذية.
2)2و�ضع �أنظمة اجلودة والتقومي الذاتي امل�ستمر لأداء اجلامعة ووحداتها الأكادميية والإدارية
وو�ضع الإجراءات التنظيمية الالزمة ل�ضمان التح�سني املت�سمر.
3)3التحقق من تطبيق نظام اجلودة يف الكليات والربامج الأكادميية والعمادات امل�ساندة والإدارات
وفق ًا للإجراءات وال�سيا�سات املن�صو�ص عليها يف هذا الدليل وكذلك الأدلة التي ت�ؤطر لنظام
اجلودة الداخلي يف اجلامعة كدليل “نظام جودة الربامج الأكادميية يف اجلامعة” ودليل
“م�ؤ�شرات الأداء” ودليل “املقارنة املرجعية” ،و�إجراء الدرا�سات التقوميية والتحقق من
�إن�شاء وحدات اجلودة املختلفة وفق الهيكلة املعتمدة على كل امل�ستويات.
4)4ت�شكيل اللجان والفرق الالزمة لعمليات التقومي الذاتي واملراجعة الداخلية ال�سنوية
 internal auditللربامج الأكادميية (دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ،دكتوراه) وكذلك
العمادات امل�ساندة والوحدات الإدارية.
5)5متثيل اجلامعة لدى اجلهات اخلارجية ذات العالقة بالتقومي والتطوير واجلودة التي ت�ساعد
يف حتديد نقاط القوة وفر�ص التطوير يف وحدات اجلامعة و�أن�شطتها من �أجل اتخاذ القرارات
املنا�سبة والتح�سني امل�ستمر.
6)6التن�سيق بني وحدات اجلامعة املختلفة مع الهيئات وجهات االعتماد اخلارجية.
7)7قيا�س م�ؤ�شرات الأداء واملقارنات املرجعية واال�ستبانات ال�سنوية على م�ستوى اجلامعة و�إعداد
تقارير حتليل الأداء وفق ًا لها وخماطبة اجلهات ذات العالقة بنتائج هذه التقارير.
8)8امل�ساهمة يف تنمية معارف ومهارات امل�ستفيدين من �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني يف جمال
جودة العملية التعليمية واالعتماد الأكادميي ،من خالل خطط تدريبية مبنية على نتائج
تقارير التقومي الذاتي.
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9)9تقدمي الدعم وامل�شورة لكافة الوحدات الأكادميية والإدارية فيما يتعلق ب�ش�ؤون اجلودة
واالعتماد و�أولويات التح�سني وامل�ساهمة يف ن�شر ثقافة اجلودة واملعلومات املتعلقة بها.
1010مراجعة وثائق وطلبات ا�ستحداث الربامج الأكادميية فيما يتعلق مبعايري اجلودة،
وخ�صائ�ص اخلريجني وات�ساق خمرجات التعلم مع حاجة �سوق العمل ،واملعايري املهنية
ومتطلبات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت ،ثم تقدمي التو�صيات املتعلقة بها للجنة الدائمة للخطط
الدرا�سية.
1111مراجعة جودة تقارير الف�صل ال�صيفي وملفات املقررات التي تقدم فيه وتقدمي التو�صيات
املتعلقة بها للجان املخت�صة باجلامعة.
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الهيكل الإداري لعمادة التطوير واجلودة
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وميكن الرجوع للدليل التنظيمي جلامعة الق�صيم حول تو�صيف مهام وم�س�ؤوليات عميد التطوير واجلودة ،ووكاالت
عمادة التطوير واجلودة املختلفة ،وكذلك وكاالت اجلودة يف العمادات امل�ساندة.
اللجنة الدائمة للجودة

يتم ت�شكيل اللجنة الدائمة للجودة �سنوي ًا بقرار من معايل مدير اجلامعة وفق متقرح الع�ضوية
املقدم من عمادة التطوير واجلودة .وي�ستند مقرتح ع�ضوية اللجنة الدائمة للجودة على ما يلي:
1.1متثيل معظم الكليات والفروع يف ع�ضوية اللجنة (مث ًال الكليات الطبية ،الكليات
العلمية ،الكليات الأدبية وال�شرعية ،كليات الفرعني اجلنوبي والغربي).
2.2متثيل متوازن بني الذكور والإناث.
3.3توافر اخلربة الالزمة يف الع�ضو املقرتح (مث ًال :مدراء وحدات اجلودة يف الكليات،
وكالء التطوير واجلودة يف الكليات ،عمداء لكليات ح�صلت براجمها على االعتماد الوطني،
م�ست�شارون �سابقون جلهات االعتماد)
4.4عالقة اجلهة التي ميثلها الع�ضو باملعايري الرباجمية �أو امل�ؤ�س�سية (مث ًال :عميد �أو
وكيل عمادة البحث العلمي ،عميد �أو وكيل الدرا�سات العليا ،عميد �أو وكيل خدمة املجتمع)
متثل اللجنة الدائمة للجودة دور اجلهة اال�ست�شارية لعمادة التطوير واجلودة وهو دور م�شابهه �إىل
حد كبري ملجال�س العمادات امل�ساندة .وتخت�ص اللجنة بو�ضع ومراجعة ال�سيا�سات العامة لأن�شطة
التطوير واجلودة واالعتماد الأكادميي يف اجلامعة ،وت�صميم برنامج املراجعة الداخلية للربامج
الأكادميية والعمادات امل�ساندة والإدارات ،واقرتاح خطط التدريب ملن�سوبي اجلامعة وفق املهام
الآتية:
•و�ضع ومراجعة ال�سيا�سات العامة والإجراءات املتعلقة باجلودة واالعتماد الأكادميي يف
اجلامعة.
•ت�صميم وتنفيذ خطط املراجعة الداخلية ال�سنوية للربامج الأكادميية والعمادات امل�ساندة
والإدارات يف اجلامعة (.)internal audit
•امل�شاركة يف متابعة �أداء كافة اجلهات الأكادميية والإدارية يف اجلامعة يف جمال تنفيذ
وتطبيق خطط اجلودة وحت�سني الأداء.
•درا�سة طلبات االعتماد الرباجمي الوطني والدويل و�إقرارها.
•اال�ستعانة مبن تراه من ذوي الكفاءات من من�سوبي اجلامعة.
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الهيكل التنظيمي للجودة يف الكليات
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مهام وم�س�ؤوليات مكونات هيكل اجلودة بالكليات
اللجنة العليا للجودة يف الكلية (�أو جمل�س اجلودة بالكلية)
العالقة التنظيمية:
ترتبط هذه اللجنة (�أو املجل�س) بعميد الكلية

الهدف العام للجنة:
جمل�س اجلودة بالكلية يعمل على تخطيط ومتابعة �أداء وحدة اجلودة بالكلية وجلان اجلودة
بالأق�سام وعليه تقدمي امل�شورة والتو�صيات املنا�سبة يف خمتلف املوا�ضيع والق�ضايا املرتبطة بتوكيد
اجلودة يف الكلية� ،إ�ضافة �إىل قيامه بالدور القيادي يف تبني مبادرات وبرامج �ضمان اجلودة و
االعتماد الأكادميي يف الكلية.
ُي�شكل جمل�س اجلودة بالكلية علي النحو التايل:
							
•عميد الكلية

رئي�س ًا

				
•وكيل الكلية للتخطيط والتطوير واجلودة

نائب ًا

					
•وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية

ع�ضو ًا

					
•وكيلة الكلية ل�شطر الطالبات

ع�ضو ًا

						
•مدير وحدة اجلودة

�أمين ًا

					
•مدير مركز البحوث بالكلية

ع�ضو ًا

		
•عدد (� )2أع�ضاء هيئة تدري�س يتم اختيارهم من قبل العميد

ع�ضو ًا

					
•مدير ال�ش�ؤون الإدارية بالكلية

ع�ضو ًا
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مهام جمل�س اجلودة:
-1ر�سم �سيا�سة اجلودة واالعتماد يف الكلية واعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية لوحدة �ضمان اجلودة
يف الكلية.
-2اعتماد خطة ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي بالكلية ومتابعة الأن�شطة الداعمة لها.
-3اعتماد اخلطط التنفيذية لوحدة اجلودة بالكلية وجلان اجلودة بالأق�سام ،ودعمها يف كافة
اجلوانب.
-4اعتماد خطط التطوير والتدريب لأع�ضاء هيئة التدري�س والتي ت�سهم يف تطبيق �آليات اجلودة
الداخلية حتقيقا للنمو املهني لهيئة التدري�س.
-5مناق�شة التقارير التي تقدمها وحدة اجلودة ب�شكل دوري عن مراحل عملها.
-6مراجعة واعتماد خطط اجلودة للأق�سام والوحدات الإدارية ،و�إيجاد احللول للم�شكالت
واملعوقات التي تواجهها.
-7تقدمي التو�صيات واملقرتحات الالزمة لتوكيد اجلودة ال�شاملة واالعتماد لأق�سام الكلية
ووحداتها.
-8متابعة جلان اجلودة يف الأق�سام الأكادميية وم�ساعدتها على القيام مبهامها.
-9التوا�صل الفعال مع الهيئات املعنية باجلودة والتقومي واالعتماد الأكادميي علي امل�ستويني الوطني
والدويل لتبادل اخلربات.
-10التخطيط لزيارة املراجعني الداخليني واخلارجيني.
-11اعتماد تقارير اجلودة التي ت�صدرها وحدة اجلودة ورفعة �إىل عمادة التطوير واجلودة.
 -12تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل.
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معايري قيا�س وتقييم الأداء:
1 .1فعالية متابعة اخلطط التنفيذية لوحدة اجلودة بالكلية وجلان اجلودة
بالأق�سام.
2 .2اجلودة يف مراجعة خطط اجلودة للأق�سام والوحدات الإدارية ،وفعالية ما
يقدم من حلول للم�شكالت واملعوقات التي تواجهها.
3 .3فعالية ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي بالكلية ،والدقة يف متابعة
الأن�شطة الداعمة لها.
.4

4فعالية متابعة جلان اجلودة يف الأق�سام الأكادميية وم�ساعدتها على القيام
مبهامها.

5 .5جودة ما يقدم من التو�صيات واملقرتحات الالزمة لتوكيد اجلودة ال�شاملة
واالعتماد لأق�سام الكلية ووحداتها.
6 .6الدقة عند مناق�شة واعتماد التقارير التي تقدمها وحدة اجلودة ب�شكل دوري
عن مراحل عملها.
7 .7الدقة يف متابعة اخلربات التدريبية وامل�شروعات التطويرية والتي ت�سهم يف
تطبيق �آليات اجلودة الداخلية حتقيقا للنمو املهني لهيئة التدري�س.
8 .8فعالية التوا�صل مع الهيئات املعنية باجلودة والتقومي واالعتماد الأكادميي على
امل�ستويني الوطني والدويل.
9 .9دقة التخطيط لزيارة املراجعني الداخليني واخلارجيني.

1010اكتمال ودقة التقرير ال�سنوي للجودة والذي ت�صدره وحدة اجلودة وتوقيت
رفعه لعمادة التطوير واجلودة �أو وكالة اجلامعة للتطوير والتخطيط
واجلودة.

23

سياسة ونظام الجودة

وكيل الكلية للتخطيط والتطوير واجلودة
العالقة التنظيمية:
يكون وكيل الكلية للتخطيط والتطوير واجلودة م�س�ؤوال �أمام عميد الكلية. يكون وكيل الكلية للتخطيط والتطوير واجلودة م�س�ؤو ًال عن:وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي واللجان الفرعية املنبثقة منها.

الهدف العام:
تر�سيخ هويتها
امل�ساهمة يف متكني الكلية من حتقيق ر�سالتها و�أهدافها من خالل الإ�شراف املبا�شر على ّ
العلمية والبحثية؛ وتعزيز �إمكانياتها وقدراتها وتنمية مواردها الذاتية للح�صول على االعتماد
الأكادميي واملحافظة عليه يف كافة �أق�سامها العلمية؛ وتطبيق �أعلى معايري اجلودة املحلية والدولية
يف املجاالت العلمية والبحثية والتعليمية والإدارية والتنظيمية والتقنية.

املهام التف�صيلية:
.1

1امل�شاركة يف �إعداد و�صياغة الر�ؤية اال�سرتاتيجية للكلية ،والعمل على حتقيقها بعد
اعتمادها يف حدود اخت�صا�صه.

.2

2امل�شاركة يف �إعداد اخلطط وبرامج العمل واملوازنات التخطيطية على م�ستوى الكلية،
وتنفيذها بعد اعتمادها يف حدود اخت�صا�صاته.

.3

3الإ�شراف املبا�شر على تنفيذ اخلطة اخلم�سية للكلية و�إعداد تقارير دورية
رفعها لعميد وت�ضمينها للمقرتحات والتو�صيات الالزمة وذلك وفق الآلية
املعتمدة

.4

�4إعداد برامج العمل التنفيذية التف�صيلية لتنفيذ امل�شاريع الواردة باخلطة اخلم�سية للكلية
يف جمال الدرا�سات والتطوير.

.5

5الإ�شراف املبا�شر على عملية تطوير الربامج وامل�سارات التعليمية يف الأق�سام العلمية
بالكلية وفق الآلية املعتمدة.

.6

6الإ�شراف املبا�شر على كافة الأعمال املتعلقة ب�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي وتوفري
مقومات املحافظة عليه يف الأق�سام العلمية بالكلية وفق الآلية املعتمدة.

.7

7الإ�شراف املبا�شر على كافة الأعمال املتعلقة بقيا�س الأداء يف الكلية وتوفري مقومات
االنتفاع من ذلك يف تطوير الربامج واخلدمات يف الكلية وفق الآلية املعتمدة.
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.8

8الإ�شراف على عملية م�شاركة الكلية يف املعار�ض العلمية واملهنية وفق الآلية املقرة.

.9

�9إعداد م�شروع التقرير ال�سنوي للكلية و�ضمان جودة �أعمال التن�سيق بني الوحدات التعليمية
والإدارية ب�ش�أن احل�صول على كافة البيانات واملعلومات املطلوبة بدقة وي�سر ورفع امل�سودة
للعميد لالطالع واالعتماد وفق الآلية املعتمدة.

1010التتبع ملا ين�شر يف موا�ضيع ذات العالقة بالتخطيط والتطوير واجلودة ،ودرا�ستها وحتليلها،
وحتديد جماالت انعكا�ساتها وت�أثريها على ر�سالة الكلية وخطتها الإ�سرتاتيجية وبراجمها
التعليمية وتنفيذها بعد اعتمادها.
1111التعاون مع وكيل الكلية لل�شئون التعليمية ب�ش�أن اجلوانب التطويرية ذات العالقة
1212بالربامج وال�شئون التعليمية ،مبا ي�ضمن تكامل جهود التطوير والتحديث يف الكلية.
1313متابعة التزام الوحدات الإدارية بالوكالة بالتعليمات والقرارات واللوائح والت�أكد من
جودة وفعالية تطبيقها.
1414متابعة وحتليل املمار�سات الإدارية ملديري الوحدات الإدارية بالوكالة والت�أكد من توافقها
مع �أهداف ومكونات التنظيم الإداري املعتمد للكلية.
�1515إعداد التقارير الدورية واال�ستثنائية عن �أعمال الوكالة وت�ضمينها االقرتاحات
التطويرية ورفعها لعميد الكلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
1616التقييم الدوري لأداء واجنازات الوحدات الإدارية بالوكالة ومقارنتها ب�أهدافها وخططها
املعتمدة ،والعمل على حت�سني الأداء وحت�سني اجنازاتها.
1717القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها عميد الكلية وتقع يف نطاق عمله..

معايري قيا�س وتقييم الأداء:
•جودة اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلم�سية للكلية.
•جودة وفعالية تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلم�سية للكلية.
•جودة عمليات تطوير الربامج وامل�سارات التعليمية.
•اجلودة يف ا�ستحداث وتطوير برامج وم�سارات تعليمية جديدة يف �ضوء احتياجات ال�سوق.
•ح�صول الأق�سام العلمية بالكلية على االعتماد الأكادميي من جهات االعتماد املرموقة.
•الفعالية يف توفري مقومات املحافظة على االعتماد الأكادميي.
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•جودة وفعالية عمليات قيا�س �إجناز الوحدات التعليمية يف الكلية.
•جودة وفعالية عمليات قيا�س �إجناز الوحدات الإدارية يف الكلية..
•جودة وفعالية التن�سيق بني وحدات الوكالة.
•جودة وتوقيت التقرير ال�سنوي للكلية.
•جودة وتوقيت التقارير املرفوعة عن الدرا�سات والتطوير.

وحدة اجلودة يف الكلية
العالقة التنظيمية:
ترتبط وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي بعميد الكلية �أو �أحد وكالء الكلية.

الهدف العام للوحدة:
امل�ساهمة يف متكني الكلية من حتقيق ر�سالتها و�أهدافها من خالل �ضمان اجلودة وتوفري مقومات
ومتطلبات احل�صول على االعتماد الأكادميي لرباجمها الأكادميية املختلفة واملحافظة عليه وفق
�أعلى معايري اجلودة املحلية والعاملية يف املجاالت التعليمية والإدارية والتنظيمية والتقنية مبا
يعزز قدرات الكلية لتحقيق مزايا تناف�سية م�ستدامة وفق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية.
ُت�شكل وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي بالكلية على النحو التايل:

•مدير الوحدة ويتم اختياره من قبل العميد من الأ�ساتذة ذوى اخلربة يف جمال
�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
•مديرو الربامج الأكادميية بالكلية.
•ممثل عن ال�ش�ؤون الإدارية يف الكلية.

املهام التف�صيلية للوحدة:
-1امل�شاركة يف تقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة لإعداد وتطوير وتقومي اخلطط والربامج يف
الكلية.
-2امل�شاركة يف �إعداد وتطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية.
26

عمادة التطوير والجودة

-3تطبيق �أنظمة و�ضوابط و�إجراءات ومعايري احل�صول على االعتماد الأكادميي ومتابعة ا�ستمرارية
تنفيذها يف الكلية.
-4التحقق من تطبيق �أنظمة و�ضوابط ومعايري �ضمان اجلودة يف املجاالت التعليمية والإدارية
والتنظيمية والتقنية ومتابعة ا�ستمرارية تنفيذها يف الكلية.
�-5إعداد دليل متكامل ل�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي يف الكلية يف �ضوء التجارب املحلية
والدولية الرائدة مبا ي�ضمن ح�صول الكلية على االعتماد الأكادميي واملحافظة عليه وتطبيق معايري
ومتطلبات اجلودة يف املجاالت التعليمية والإدارية والتنظيمية والتقنية.
-6الر�صد والتتبع امل�ستمر للتجارب املميزة يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي مبا يف
ذلك ال�سيا�سات والأنظمة وال�ضوابط واملعايري والأدوات والتقنيات امل�ستخدمة و�إعداد تقارير مع
ت�ضمينها لالقرتاحات التطويرية يف الكلية.
-7اقرتاح �أ�سماء امل�ؤ�س�سات واجلامعات والكليات التي ميكن التعاون والتحالف وال�شراكة معها يف
جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
-8اقرتاح �أ�سماء املراكز املتخ�ص�صة يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي التي ميكن
اال�ستفادة من خرباتها وخدماتها حل�صول الكلية على االعتماد الأكادميي.
-9اقرتاح هيئات االعتماد الأكادميي املالئمة للكلية بعد الدرا�سة امل�ستفي�ضة واملوازنة بني كافة
البدائل املتاحة يف �ضوء ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية.
-10اقرتاح معايري و�أدوات و�آليات تقييم وقيا�س �أداء الوحدات التعليمية والإدارية بالكلية يف
جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي ومتابعة اعتمادها.
-11املتابعة امل�ستمرة لأداء الوحدات التعليمية والإدارية يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد
الأكادميي و�إعداد التقارير وت�ضمينها للمقرتحات التطويرية.
-12بناء قاعدة بيانات متكاملة ل�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي و�إدخال البيانات الالزمة
ومعاجلتها وحتديثها ب�شكل م�ستمر.
�-13إعداد وتنفيذ برامج ن�شر ثقافة اجلودة يف الكلية.
-14الرفع بتقارير ن�صف �سنوية لعمادة �ضمان اجلودة واالعتماد عن جميع �أن�شطة و�إجنازات الكلية
يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
-15تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل.
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معايري قيا�س وتقييم الأداء للوحدة:
1.1الفعالية يف تطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية.
2.2نوعية ودرجة اال�ستفادة من التجارب املميزة يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
3.3احل�صول على االعتماد الأكادميي حملي ًا ودولي ًا واملحافظة عليه.
4.4جودة واكتمال الدليل اخلا�ص ب�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
5.5جودة جهات االعتماد املقرتح احل�صول على االعتماد الأكادميي منها.
6.6جودة اال�ست�شارات واخلدمات التي حت�صل عليها الكلية يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد
الأكادميي.
7.7جودة معايري و�أدوات تقييم وقيا�س �أداء الوحدات التعليمية والإدارية بالكلية يف جمال
�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
8.8جودة وانتظام تقومي �أداء الوحدات التعليمية والإدارية يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد
الأكادميي.
9.9جودة املقرتحات املقدمة حلو�سبة الأعمال اخلا�صة ب�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
1010جودة واكتمال قواعد البيانات اخلا�صة ب�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
1111الفعالية يف تطوير معايري و�أدوات و�آليات تقييم الأداء وقيا�س الإجنازات للوحدات
التعليمية والإدارية يف الكلية.
1212الفعالية يف ن�شر ثقافة اجلودة يف الكلية.
1313جودة التن�سيق والتفاعل مع عمادة �ضمان اجلودة واالعتماد يف اجلامعة.
1414جودة التقارير ودوريتها.
1515دقة واكتمال املعلومات عن الوحدة يف موقع الكلية.
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مدير وحدة اجلودة يف الكلية
العالقة التنظيمية:
يرتبط مدير وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي بعميد الكلية �أو �أحد وكالء الكلية.

مهام مدير الوحدة:
ي�شرف مدير وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي على جميع الإعمال الإدارية اخلا�صة
بالوحدة ويتابع تنفيذ قرارات جلنة اجلودة بالكلية .ومهامه تف�صيليا كما يلي:
-1الت�أكد من �أن �سيا�سات و�إجراءات نظام �ضمان اجلودة مطبقة وحمافظ معايري وفعالة
ومكتملة.
-2متابعة تنفيذ قرارات جلنة اجلودة بالكلية مع مديري الربامج ب�ش�أن تطبيق اجلودة
ونظام توكيد اجلودة للربامج الأكادميية باجلامعة.
-3و�ضع التنظيم الإداري لوحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي املحدد الخت�صا�صاتها
وتوزيع املهام وامل�سئوليات على الأع�ضاء.
-4متثيل جلان اجلودة بالأق�سام يف جمل�س اجلودة بالكلية.
-5الإ�شراف العام على �أعمال وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
-6التن�سيق بني �أق�سام الكلية املختلفة و�إدارتها يف كل ما يتعلق ب�أعمال اجلودة.
-7التن�سيق من خالل العميد مع عمادة �ضمان اجلودة واالعتماد يف كل ما من �شانه متكني
الكلية من حتقيق م�ستويات عالية يف جمال �ضمان اجلودة واعتماد الأكادميي.
-8تنفيذ �أي مهام �أخرى يف نطاق العمل.

معايري قيا�س وتقييم الأداء ملدير الوحدة:
1.1دقة الت�أكد من �أن معايري اجلودة و�إجراءات نظام توكيد اجلودة للربامج الأكادميية مطبقة
وحمافظ عليها وفعالة ومكتملة.
2.2فعالية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الرئي�سية للجودة بالكلية مع مديري الربامج ب�ش�أن تطبيق
معايري اجلودة ونظام توكيد اجلودة للربامج الأكادميية باجلامعة.
3.3جودة التنظيم الإداري لوحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي املحدد الخت�صا�صاتها
والدقة يف توزيع املهام وامل�سئوليات على الأع�ضاء.
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4.4فعالية متثيل جلان اجلودة بالأق�سام يف جمل�س اجلودة بالكلية.
5.5فعالية الإ�شراف على �أعمال وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي بالكلية.
6.6جودة التن�سيق بني �أق�سام الكلية املختلفة و�إدارتها يف كل ما يتعلق ب�أعمال اجلودة.
7.7فعالية التن�سيق مع عمادة �ضمان اجلودة واالعتماد يف كل ما من �شانه متكني الكلية من حتقيق
م�ستويات عالية يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.

مديرو الربامج الأكادميية
العالقة التنظيمية:
يرتبط مدير الربنامج برئي�س الق�سم الذي يتبعه الربنامج ،ويتوىل �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالق�سم م�سئولية مدير الربنامج ويكون له املهام التالية �أثناء قيامه بواجبات هذا العمل.

مهام مديرو الربامج:
-1امل�شاركة يف �إعداد تو�صيف الربنامج واملقررات وفق ًا لنماذج الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي ورفع هذه التو�صيفات �إىل (جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية)
للمراجعة واالعتماد .وتوزيع التو�صيف املوحد واملعتمد من قبل (جمل�س الق�سم /اللجنة
املرجعية) على �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم.
-2مراجعة م�ؤ�شرات الأداء ( )KPIsاخلا�صة بالربنامج والت�أكد من اعتمادها من (جمل�س
الق�سم /اللجنة املرجعية) والعمل على جمعها �سنوي ًا و�إعداد تقرير م�ؤ�شرات الأداء
وتو�صيات التح�سني.
-3امل�شاركة يف �إعداد تقرير املقارنات املرجعية للربنامج وتو�صيات التح�سني.
-4الت�أكد من �إعداد تقارير حتليل اال�ستبانات اخلا�صة بالربنامج وتو�صيات التح�سني
الالزمة ،وتوزيعها على �أع�ضاء هيئة التدري�س.
-5العمل على جتميع تقارير املقررات اخلا�صة بالربنامج ومتابعة مراجعتها مع اللجان
املخت�صة بالق�سم واعتمادها ورفعها �إىل (جمل�س الق�سم /اللجنة املرجعية للربنامج)
ومتابعة �إعداد التقرير املوحد لكل مقرر.
-6حفظ جميع التطورات والتح�سينات التي تنتج من �أعمال املراجعة الدورية من خالل
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تقارير املقررات والربنامج الدورية يف منوذج التطورات للربنامج (يحتفظ فيه كدليل على
التطور امل�ستمر للربنامج).
-7الت�أكد من متابعة تنفيذ تو�صيات التح�سني للمقررات والربنامج.
-8امل�شاركة يف �إعداد تقرير الدرا�سة الذاتية للربنامج.
-9تنفيذ �أي مهام �أخرى يف نطاق العمل.

معايري قيا�س وتقييم الأداء:
1 .1فعالية امل�شاركة يف �إعداد تو�صيف الربنامج و املقررات ومتابعة ورفع هذه التو�صيفات �إىل(جمل�س
الق�سم /اللجنة املرجعية) للمراجعة واالعتماد.
2 .2دقة متابعة توزيع التو�صيف املوحد واملعتمد من قبل (جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية) على
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم.
3 .3جودة مراجعة تقارير م�ؤ�شرات الأداء ( )sKPIاخلا�صة بالربنامج يف جميع الأق�سام امل�شاركة
يف تدري�س الربنامج ومتابعة تنفيذ تو�صيات التح�سني.
4 .4جودة ودقة تقارير املقارنات املرجعية الواردة من الأق�سام وال�شفافية يف �إعداد تقرير املقارنة
املرجعية املوحد للربنامج ومتابعة تنفيذ تو�صيات التح�سني.
5 .5دقة متابعة تنفيذ تو�صيات التح�سني الواردة من تقارير املقررات والربامج.
6 .6دقة متابعة حفظ جميع التطورات والتح�سينات التي تنتج من �أعمال املراجعة الدورية من
خالل تقارير املقررات والربنامج الدورية يف منوذج التطورات للربنامج.
7 .7فعالية امل�شاركة يف �إعداد تقرير الدرا�سة الذاتية للربنامج.
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جلان اجلودة بالربامج
العالقة التنظيمية:
ترتبط جلنة اجلودة بالربنامج برئي�س الق�سم.

الهدف العام للجنة اجلودة بالربنامج:
تت�شكل جلنة اجلودة بالربنامج من بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وير�أ�س هذه اللجنة مدير الربنامج
الذي يتبع الق�سم .وتعمل هذه اللجنة على �ضبط خمرجات التعلم بالربنامج و�ضمان تنفيذ معايري
اجلودة ال�صادرة عن الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي وكذلك نظام توكيد اجلودة
الرباجمية ال�صادر عن اجلامعة .ويف حال تعدد الربامج داخل الق�سم الواحد ت�شكل جلنة لكل
برنامج يتبع الق�سم ويجب �أن تمُ ثل امل�سارات الرئي�سة بالربنامج يف هذه اللجنة.

مهام جلان اجلودة بالأق�سام:
-1مراجعة الأهداف التعليمية و خمرجات التعليم اخلا�صة بالربنامج يف �ضوء متطلبات
تقرير املقارنة املرجعية للخطة و �سوق العمل والهيئات املهنية وما ت�صدره اجلامعة والهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي بالتن�سيق مع(جمل�س الق�سم /اللجنة املرجعية
للربنامج ) وجلنة اخلطط يف الربنامج.
-2اعتماد و�سائل و�أدوات التقومي املبا�شر وغري املبا�شر للمقررات والربامج.
-3امل�شاركة يف �إعداد �سلم تقييم الإعمال الطالبية ( )Rubricsملختلف مقررات الربنامج
وعر�ضها على (جمل�س الق�سم /اللجنة املرجعية) للمراجعة واالعتماد وتوزيعها على
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم.
-4امل�شاركة يف �إعداد تو�صيف الربنامج وفق ًا لنماذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي ورفعه �إىل(جمل�س الق�سم /اللجنة املرجعية) للمراجعة واالعتماد.
-5امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة تقرير الربنامج ال�سنوي واعتماده من (جمل�س الق�سم/
اللجنة املرجعية للربنامج) ومتابعة �إعداد التقرير املوحد للربنامج واحل�صول عليه.
-6امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بالربنامج ( )KPIsواعتمادها
من (جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية) و�إعداد تقرير م�ؤ�شرات الأداء وتو�صيات التح�سني.
-7امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة املقارنات املرجعية ( )Benchmarkingاخلا�صة
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بالربنامج واعتمادها من (جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية).
�-8إعداد قائمة بتو�صيات التح�سني الواردة من تقارير املقررات والربنامج ورفعها �إىل
(جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية) ومتابعة اعتماد هذه التو�صيات و�أخطار الق�سم بتلك
التو�صيات.
-9امل�شاركة يف �إعداد الدرا�سة الذاتية للربنامج ( )SSR-Pوفق ًا لنماذج الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي.
 -10تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل.

معايري قيا�س وتقييم الأداء:
1 .1دقة مراجعة جودة الأهداف التعليمية وخمرجات التعليم ومنا�سبتها لر�سالة و�أهداف
الربنامج يف �ضوء متطلبات �سوق العمل والهيئات املهنية وما ت�صدره اجلامعة والهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي.
2 .2فعالية متابعة تطبيق و�سائل و�أدوات التقومي املبا�شر وغري املبا�شر للمقررات الربنامج.
3 .3دقة مراجعة جودة وفعالية �سلم تقييم الإعمال الطالبية ( )Rubricsملختلف مقررات
الربنامج ومتابعة نتائج تلك الأدوات.
4 .4دقة مراجعة تو�صيف الربنامج املوحد وفق ًا لنماذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
5 .5الدقة يف مراجعة و�إقرار تقارير الربنامج ال�سنوية للق�سم ورفعة ملجل�س الق�سم لالعتماد.
 6 .الدقة يف �إعداد قائمة بتو�صيات التح�سني الواردة من تقارير املقررات والربامج و�سرعة رفعها
�إىل (جمل�س الق�سم /اللجنة املرجعية) لالعتماد ومتابعة تنفيذها.
7 .7فعالية متابعة اعتماد تو�صيات التح�سني و�سرعة �أخطار الق�سم بتلك التو�صيات.
8 .8فعالية امل�شاركة يف �إعداد الدرا�سة الذاتية للربنامج ( ) SSRطبق ًا لنماذج الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي.
9 .9فعالية امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بالربنامج(  )KPIsو�سرعة
رفعها �إيل (جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية) لالعتماد.
1010فعالية امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة املقارنات املرجعية ( )Benchmarkingاخلا�صة
بالربنامج و�سرعة رفعها �إىل (جمل�س الق�سم/اللجنة املرجعية) لالعتماد.
1111جودة واكتمال ودقة مراجعة تقرير الدرا�سة الذاتية للربنامج (.)SSR
33

سياسة ونظام الجودة

دورة القيا�س والتقومي واملراجعة يف جامعة الق�صيم
تت�ألف دورة القيا�س والتقومي واملراجعة يف جامعة الق�صيم من ثالثة �أجزاء رئي�سية يتم تنفيذها
يف كافة م�ستويات الهيكل التنظيمي للجودة يف اجلامعة على النحو الآتي:
1 .1دورة توكيد اجلودة على م�ستوى الربنامج الأكادميي.
2 .2دورة توكيد اجلودة على م�ستوى الكلية.
3 .3دورة توكيد اجلودة على م�ستوى اجلامعة.

دورة توكيد اجلودة على م�ستوى الربنامج الأكادميي
يقوم الربنامج الأكادميي بعملية تقومي م�ستمرة للمقررات وقيا�س �سنوي ملخرجات التعلم ،وم�ؤ�شرات
الأداء الأ�سا�سية ،وا�ستطالعات �آراء امل�ستفيدين و�إعداد تقارير �سنوية حولها تت�ضمن نقاط القوة
وفر�ص التح�سني ،والتي ينبثق منها خطط حت�سينية ثم يف نهاية الدورة يقوم الربنامج بعملية
تقومي ذاتي �شاملة و�إعداد تقرير الدرا�سة الذاتية الرباجمية .ومت و�صف هذه الدورة و�إجراءاتها
بالتف�صيل يف دليل «نظام جودة الربامج الأكادميية يف جامعة الق�صيم» والأدلة املتعلقة به كدليل
«م�ؤ�شرات الأداء» ودليل «الدرا�سة الذاتية الرباجمية».

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ

)ﻛﻝ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ(
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺗﻭﺻﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺍﺕ
ﻭﻣﺧﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

)ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﺩﺭﺍﺳﻲ(

ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ

34

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ

)ﺳﻧﻭﻳﺎ ً(

ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
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عمادة التطوير والجودة

دورة توكيد اجلودة على م�ستوى الكلية
تقوم وكالة الكلية للتخطيط والتطوير واجلودة بو�ضع خطة �سنوية للجودة تكون فيها خمرجات
اخلطة ال�سابقة ونتائجها مدخالت لها ويتم تقومي هذه اخلطة من خالل وحدة اجلودة ومتابعة ملدى
حتقيقها من خالل قيا�س م�ستويات اجلودة يف براجمها الأكادميية والقيا�س ال�سنوي مل�ؤ�شرات الأداء
الأ�سا�سية على م�ستوى الكلية وكذلك ا�ستطالعات �آراء امل�ستفيدين و�إعداد التقرير ال�سنوي للجودة
مت�ضمن ًا نقاط القوة وفر�ص التح�سني ومتابعة تنفيذ الربامج الأكادميية داخل الكلية للتو�صيات
املنبثقة منه ومن تقارير املراجعة الداخلية وفق اخلطط املرفوعة لعمادة التطوير واجلودة من
تلك الربامج.

دورة توكيد اجلودة على م�ستوى اجلامعة
ترتبط دورة توكيد اجلودة على م�ستوى اجلامعة ارتباط ًا وثيق ًا ب�أهداف عمادة التطوير واجلودة
(املذكورة �أعاله) واملرتبطة بدورها ب�أهداف اجلودة اال�سرتاتيجية يف خطة اجلامعة .وتت�ألف دورة
توكيد اجلودة على م�ستوى اجلامعة من العنا�صر الأ�سا�سية لنظم �إدارة اجلودة  QMSكدورة دمينق
 Deming Cycleمن خالل مراقبة الأداء ،والتخطيط ،والتنفيذ والتح�سني امل�ستمر .وترتكز
دورة توكيد اجلودة على م�ستوى اجلامعة ب�شكل �أ�سا�س على �سيا�سات ووثائق ومعايري املركز الوطني
للتقومي واالعتماد.
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وتعتمد هذه الدورة على نتائج ثالثة �أدوات رئي�سة يف كل مراحلها وهي:
1 .1م�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية.
2 .2ا�ستطالعات �آراء امل�ستفيدين.
3 .3املراجعة الداخلية ال�سنوية  annual internal auditللكليات والربامج
الأكادميية ،والعمادات والإدارات واملراكز وخمتلف الوحدات الإدارية يف اجلامعة.

م�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية
تقوم الربامج الأكادميية �سنوي ًا ب�إعداد تقرير يت�ضمن نتائج قيا�س م�ؤ�شرات الأداء الرباجمية
املطورة وعددها  17م�ؤ�شر �أداء ،وفق ًا لدليل «م�ؤ�شرات الأداء» ثم �إر�سال هذه التقارير �إىل عمادة
التطوير واجلودة بالإ�ضافة �إىل رفع هذه التقارير على ق�سم الربنامج الأكادميي يف من�صة «�ضمان»
التابعة للمركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي .وبناء على هذه التقارير تقوم عمادة
التطوير واجلودة بح�ساب م�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية امل�ؤ�س�سية وعددها  23م�ؤ�شر وذلك �إما
ب�أخذ متو�سط قيم امل�ؤ�شر من خالل ما يقابله من امل�ؤ�شرات الرباجمية (مث ًال امل�ؤ�شرات 03-KPI-I
و � ،)05-KPI-Iأو مبا�شرة من خالل بيانات اجلهة ذات العالقة (مث ًال امل�ؤ�شر  20-KPI-Iو
 .)21-KPI-Iثم تقوم العمادة ب�إعداد تقرير م�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية بحيث يت�ضمن
ما يلي:
1 .1حتليل امل�ؤ�شر وفق ًا لعنا�صره (الفروع والأ�شطر) ووفق ًا لقيم امل�ؤ�شر التاريخية (املقارنة
املرجعية الداخلية  )internal benchmarksوقيم امل�ؤ�شر يف جامعات مناظرة
(املقارنة املرجعية اخلارجية.) external benchmarks
2 .2حتديد �أبرز نقاط القوة وفر�ص التح�سني.
3 .3تو�صيات التح�سني.
ثم بعد عر�ض التقرير على اللجان العليا للجودة (كاللجنة الدائمة للجودة) واعتماد ماورد فيه،
يتم خماطبة اجلهات ذات العالقة بنتائج هذا التقرير مع تو�صيات التح�سني ،والتي بدورها تقوم
ب�إعداد خطة لتنفيذ التو�صيات ثم �إر�سالها للعمادة .يتم يف دورة القيا�س القادمة متابعة مدى حتقق
التو�صيات مع اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذها واحلكم على جودة التنفيذ من خالل قيا�س امل�ؤ�شرات يف
ال�سنة التي تليها.
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ا�ستطالعات �آراء امل�ستفيدين
تقوم الربامج الأكادميية �سنويا برفع نتائج اال�ستبانات الدورية اخلم�سة التالية واخلا�صة باملركز
الوطني للتقومي واالعتماد على �أق�سامها يف من�صة «�ضمان» التابعة للمركز الوطني:
1.1ا�ستبانة تقومي املقرر

)Course Evaluation Surveys (CES

2.2ا�ستبانة تقومي الربنامج )Program Evaluation Survey (PES
3.3ا�ستبانة خربة الطالب )Student Experience Survey (SES
4.4ا�ستبانة جهات التوظيف )Employer Evaluation Survey (EES
5.5ا�ستبانة اخلريجني )Alumni Evaluation Survey (AES

وعند اكتمال تقارير اال�ستبانات �أعاله لربامج اجلامعة (ما ال يقل عن  %70من الربامج) تقوم
العمادة ب�إعداد تقرير �شامل لكل ا�ستبانة مبني على متو�سطات نتائج تلك اال�ستبانات على م�ستوى
كافة برامج اجلامعة بحيث يت�ضمن كل تقرير ما يلي:
1.1حتليل كل عن�صر من عنا�صر اال�ستبانة وفق ًا لفئات امل�ستفيدين (مث ًال :ذكور� ،إناث).
1.1حتديد �أبرز نقاط القوة وفر�ص التح�سني.
1.1تو�صيات التح�سني.
وحيث �أن معايري اجلودة امل�ؤ�س�سية املطورة قد تتطلب ا�ستطالع �آراء امل�ستفيدين يف جوانب ال تغطيها
اال�ستبانات �أعاله ب�شكل كامل ،تقوم العمادة ب�إعداد تقارير ال�ستبانات �إ�ضافية عددها  22ا�ستبانة
على النحو الآتي:
1.1ا�ستبانة تقييم الإر�شاد املهني والأكادميي.
2.2ا�ستبانة تقييم ال�شراكة املجتمعية.
3.3ا�ستبانة تقييم �إتاحة اجلامعة للمعلومات ال�ضرورية للم�ستفيدين.
4.4ا�ستبانة تقييم �إدارات اجلامعة والهيكل التنظيمي.
5.5ا�ستبانة تقييم جمال�س اجلامعة.
6.6ا�ستبانة تقييم ر�سالة اجلامعة.
7.7ا�ستبانة تقييم ر�ؤية اجلامعة.
8.8ا�ستبانة تقييم قيم اجلامعة.
9.9ا�ستبانة تقييم الأن�شطة الغري �صفية.
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1010ا�ستبانة تقييم التدريب امليداين.
1111ا�ستبانة تقييم اخلدمات التي تقدم لهيئة التدري�س.
1212ا�ستبانة تقييم اخلدمات التي تقدم لذوي االحتياجات اخلا�صة.
1313ا�ستبانة تقييم اخلدمات التي تقدم للطلبة الدوليني.
1414ا�ستبانة تقييم املرافق والتجهيزات.
1515ا�ستبانة تقييم امل�شاركة يف عمليات اجلودة.
1616ا�ستبانة تقييم تقنية املعلومات.
1717ا�ستبانة تقييم توفري احتياجات الكليات والربامج.
1818ا�ستبانة تقييم خدمات النظام الأكادميي والقبول والت�سجيل.
1919ا�ستبانة تقييم لوائح احلقوق والواجبات.
2020ا�ستبانة تقييم التخطيط لأعداد املقبولني من الطلبة.
2121ا�ستبانة تقييم م�صادر التعلم واخلدمات املكتبية.
2222ا�ستبانة تقييم و�ضوح �أهداف وطرق التقومي للطلبة.
بعد ذلك يتم �إعداد تقارير �إح�صائية لكافة اال�ستبانات �أعاله (وعددها  27ا�ستبانة) تت�ضمن
حتديد �أبرز نقاط القوة وفر�ص التح�سني وعدد ًا من التو�صيات التنفيذية ،يتم عر�ضها على اللجان
العليا للجودة (كاللجنة الدائمة للجودة) واعتماد ماورد فيه .ثم خماطبة اجلهات ذات العالقة
بنتائج هذه التقارير مع تو�صيات التح�سني الواردة فيها ،والتي بدورها تقوم ب�إعداد خطة لتنفيذ
التو�صيات الواردة فيها و�إر�سالها للعمادة .يتم يف دورة القيا�س القادمة متابعة مدى حتقق التو�صيات
مع اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذها واحلكم على جودة التنفيذ من خالل �إعادة قيا�س اال�ستبانات يف
ال�سنة التي تليها.
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املراجعة الداخلية ال�سنوية
تعترب املراجعة الداخلية ال�سنوية  annual internal auditمن �أهم الأدوات يف دورة توكيد
اجلودة على م�ستوى اجلامعة .وقد مرت عملية املراجعة ال�سنوية عرب ال�سنوات املا�ضية للتح�سني
والتطوير امل�ستمر وفق ًا للتغريات الداخلية واخلارجية التي مرت بها اجلامعة ،ووفق ًا لتحديث
�سيا�سات جهات االعتماد كهيئة تقومي التعليم والتدريب ،ولكنها حافظت على جوهرها باعتبارها
الأداة الأ�سا�سية لنظام �ضمان وتوكيد اجلودة يف كافة وحدات اجلامعة والو�سيلة املثلى لتقومي
�أدائها وحت�سني مدخالتها ،وعملياتها وخمرجاتها.
وتبد�أ عملية املراجعة الداخلية ال�سنوية بو�ضع خطة زمنية يتم �إعدادها من قبل عمادة التطوير
واجلودة وعر�ضها على اللجنة الدائمة للجودة .وتت�ضمن هذه اخلطة على عنا�صر عديده من
�أبرزها:
1.1ح�صر اجلهات والوحدات الأكادميية والإدارية داخل اجلامعة والتي تخ�ضع لعملية
املراجعة.
2.2ت�شكيل فرق املراجعة وت�ضمني �أع�ضاء جدد �سنوي ًا ك�أع�ضاء م�ساندين.
�3.3إعداد اجلداول الزمنية للمراجعة الإلكرتونية للوثائق ولزيارات التحقق امليدانية.
�4.4إعداد مناذج املراجعة الإلكرتونية وفق ًا ملعايري املركز الوطني بالن�سبة للربامج
الأكادميية ،ووفق ًا للمعايري الإدارية اخلا�صة بالن�سبة للعمادات امل�ساندة والإدارات
واملراكز.
�5.5إعداد مناذج زيارة التحقق امليدانية والتي يتم فيها حتديد الأ�سئلة والعنا�صر التي
حتتاج �إىل حتقق وفق ًا لفئات امل�ستفيدين التي �ستقابلها فرق املراجعة الداخلية.
6.6تدريب الأع�ضاء اجلدد يف فرق املراجعة على عملية املراجعة الداخلية من خالل
ور�ش عمل.
ثم يتم تنفيذ عمليات املراجعة لفرتة ت�ستغرق من � 4إىل � 6أ�سابيع .وبعد اكتمال تقارير التقومي
الناجتة عن عملية املراجعة يتم تدقيقها من قبل م�ست�شارين العمادة ثم �إعادتها لفرق املراجعة
مف�صل لكل برنامج �أكادميي �أو وحدة
لتعديلها عند احلاجة لذلك .بعد ذلك ،يتم �إر�سال تقرير ّ
�إدارية متت مراجعتها يت�ضمن نتائج تقييمها وفق ًا للمعايري واملحكات بالإ�ضافة �إىل عدد من تو�صيات
التح�سني .ويقوم الربنامج/الوحدة الإدارية بالرد على التو�صيات �إما بقبولها وو�ضع خطة تنفيذية
لها� ،أو بتعديلها مع ذكر املربرات.
بعد ذلك يتم �إعداد تقرير �شامل للمراجعة الداخلية يت�ضمن حتلي ًال لأداء كافة الربامج والعمادات
والإدارات وفق ًا للمعايري واملحكات مع حتديد �أبرز نقاط القوة وفر�ص التح�سني على م�ستوى اجلامعة.
ويتم اال�ستناد على هذا التقرير يف تكرمي الكليات والربامج الأكادميية يف حفل اجلودة ال�سنوي
و�إطالع �إدارة اجلامعة و�أع�ضاء جمل�س اجلامعة على فر�ص التح�سني الواردة فيه .كما تقوم العمادة
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مبتابعة مدى حتقيق تلك التو�صيات يف املراجعة الداخلية يف ال�سنة التالية.
مراحل دورة توكيد اجلودة على م�ستوى اجلامعة
تت�ألف دورة توكيد اجلودة (على م�ستوى اجلامعة) من مرحلتني:
1.1مرحلة ق�صرية الأمد (�سنوية).
2.2مرحلة طويلة الأمد (كل � 7سنوات)
املرحلة ق�صرية الأمد:

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ

ﻣﺪﺧﻼﺕ

تنطلق الدورة ق�صرية الأمد يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين من كل عام وتبد�أ بو�ضع اخلطط
للمراجعة الداخلية ولقيا�س م�ؤ�شرات الأداء وال�ستطالعات �آراء امل�ستفيدين وذلك ا�ستناد ًا على
�أهداف عمادة التطوير واجلودة و�أهداف اجلودة اال�سرتاتيجية للجامعة .ثم يليها تنفيذ هذه
اخلطط وقيا�س الأداء وتنفيذ عمليات املراجعة الداخلية ،ثم جمع النتائج وحتليلها واخلروج
بتو�صيات حت�سني وفق ًا لها .ثم تنتهي مبخاطبة اجلهات املعنية بهذه التو�صيات (مث ًال :الربامج
الأكادميية ،العمادات امل�ساندة) والتي بدورها ت�ضع خطط ًا لتنفيذها .وتعد هذه اخلطط التح�سينية
املخرجات الأ�سا�سية لهذه املرحلة واملدخالت الأ�سا�سية ملرحلة ال�سنة القادمة.
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مرحلة طويلة الأمد (كل � 7-6سنوات)

ﻣﺪﺧﻼﺕ

ﻣﺪﺧﻼﺕ

تتكرر هذه املرحلة كل � 6أو � 7سنوات مع بداية ونهاية دورات االعتماد امل�ؤ�س�سي .وتت�ضمن مدخالت
هذه املرحلة العديد من العنا�صر من �أبرزها:
1.1نتائج املراحل ق�صرية الأمد (نتائج م�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية،
نتائج ا�ستطالعات الر�أي ،نتائج املراجعة الداخلية) ملدة � 5سنوات على
الأقل.
2.2نتائج تنفيذ الأهداف اال�سرتاتيجية ومنها الأهداف املتعلقة باجلودة
واالعتماد.
3.3نتائج االعتماد امل�ؤ�س�سي ال�سابق وما تبعه من خطط تطويرية ومدى
تنفيذها.
4.4نتائج التقييم الأويل لأداء اجلامعة وفق ًا ملعايري املركز الوطني امل�ؤ�س�سية.
ثم يتم تقييم كافة وحدات اجلامعة الأكادميية والإدارية وفق ًا ملعايري املركز الوطني امل�ؤ�س�سية (8
معايري) وتوثيق ذلك يف مقايي�س التقومي الذاتي .وتعر�ض نتائج هذا التقومي على ر�أي م�ستقل من
خارج اجلامعة ليعد تقرير ًا يتم فيه تقييم �أداء اجلامعة ب�شكل عام وفق املعايري امل�ؤ�س�سية .ثم تنتهي
هذه املرحلة ب�إعداد تقرير الدرا�سة الذاتية امل�ؤ�س�سية مع خطط حت�سينية وتطويرية لتنفيذ
التو�صيات الناجتة من عمليات التقومي الذاتية وتقارير الر�أي امل�ستقل .وت�ستمر هذه املرحلة
مبتابعة تنفيذ اخلطط التح�سينية والتطويرية لت�صبح خمرجات هذه املرحلة املدخالت الأ�سا�سية
لها يف دورة القيا�س القادمة.
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