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نظام جودة العمادات المساندة واإلدارات

املحتويات
مقدمة الدليل
متهيد
معايري نظام اجلودة
ارتباط معايري جودة العمادات والإدارات مع معايري الأيزو
ت�شابه معايري جودة العمادات والإدارات مع معايري مركز التقومي واالعتماد الأكادميي
العمادات والإدارات امل�شمولة بالنظام
م�ؤ�شرات قيا�س �أداء العمادات امل�ساندة والإدارات
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مقدمة الدليل

ان احلمد هلل نحمده ون�ستغفره ون�ستعني به ون�ستهديه ،ون�صلي ون�سلم على نبينا حممد � eصلوات ربي
وت�سليماته عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم �أما بعد،،،
يتم دعم العمليات التعليمية وتي�سريها خالل العديد من العمادات امل�ساندة والإدارات يف اجلامعة ،
مثل عمادة القبول والت�سجيل و عمادة املكتبات وعمادة البحث العلمي وعمادة تقنية املعلومات �إلخ.
ولكي ن�ؤكد اجلودة ال�شاملة للعملية التعليمية مت �إن�شاء نظام ومعايري جودة للعمادات امل�ساندة ة
والإدارات باجلامعة ،وي�ستلزم توكيد جودة العمادات امل�ساندة/الإدارات درا�سة جميع �أوجه و�أن�شطة
وخطوات �أن�شطة العمادة امل�ساندة/الإدارة وتقييمها بغر�ض حتقيق اجلودة يف كل منها ،وذلك يف
النهاية يحقق جودة جميع �أن�شطة اجلامعة يف حماورها التعليمية والبحثية وخدمة املحتمع ،مما
يحقق هدف احل�صول على االعتماد امل�ؤ�س�سي للجامعة وكذلك االعتماد الأكادميي لرباجمها.
وتقدم اجلامعة هذا الدليل «نظام جودة العمادات امل�ساندة والإدارات يف جامعة الق�صيم» ليكون
مر�شدا لتلك العمادات والإدارات لرتتيب خططها و�أعمالها و�أن�شطتها لتحقيق اجلودة املن�شودة،
وكذلك دليال للمقيمني �أع�ضاء فرق املراجعة الداخلية ل�ضبط عملية التقومي لتلك العمادات
والإدارات .ن�س�أل اهلل �أن ينفع بهذا الدليل ،و�أن يتقبله منا عمال خمل�صا لوجهه ،نرجو به ثوابه
�سبحانه وتعاىل.
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متهيد
توكيد جودة العملية التعليمية:
يعرف توكيد جودة العملية التعليمية ب�أنه جمموعة الأن�شطة التي يجب �أن ت�ؤدي للتعرف على
امل�صادر التي تت�سبب يف حدوث م�شاكل �أو عيوب للعملية التعليمية ،والتعامل مع هذه امل�صادر لتجنب
حدوث امل�شاكل �أو العيوب يف العملية التعليمية قبل �أن حتدث بالفعل .وذلك على عك�س مراقبة
العملية التعليمية التي تخترب خمرجات العملية التعليمية لتحديد �أوجه الق�صور فيها بعد حدوث
امل�شاكل والعيوب بالفعل.
تدعم العمليات التعليمية ويتم تي�سريها خالل العديد من العمادات امل�ساندة والإدارات يف جامعة
الق�صيم ،مثل عمادة القبول والت�سجيل و عمادة املكتبات وعمادة البحث العلمي وعمادة تقنية
املعلومات �إلخ .ولكي ن�ؤكد اجلودة ال�شاملة للعملية التعليمية مت �إن�شاء نظام ومعايري جودة للعمادات
امل�ساندة ة والإدارات باجلامعة ،وي�ستلزم توكيد جودة العمادات امل�ساندة/الإدارات درا�سة جميع
�أوجه و�أن�شطة وخطوات �أن�شطة العمادة امل�ساندة/الإدارة وحتقيق اجلودة يف كل منها .هذا يتطلب
ما يلي:
1 .1الو�ضوح وال�شفافية وتوفري معلومات وا�ضحة ودقيقة لأ�صحاب امل�صلحة (ذوي العالقة)
الداخليني واخلارجيني.
2 .2حتديد �أهداف وا�ضحة ودقيقة لتلك اجلهات والتي يجب �أن تتفق مع ر�سالتها والتي يجب �أن
تكون متفقة بدورها مع ر�سالة اجلامعة.
3 .3الت�أكد من توفر ال�شروط الالزمة لتحقيق �أهداف العمادات والإدارات بفعالية واال�ستمرار يف
املحافظة عليها.
4 .4التزام جميع من�سوبي تلك اجلهات وانخراطهم يف عمليات توكيد اجلودة ،وم�شاركتهم الفعالة
يف كافة الأن�شطة.
5 .5م�شاركة امل�ستفيدين من تلك العمادات والإدارات يف عمليات التقومي.
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معايري نظام جودة العمادات امل�ساندة والإدارات
مت تبني املعيري التالية للحكم على جودة �أداء العمادات امل�ساندة والإدارات يف جامعة الق�صيم:
1.1التخطيط اال�سرتاتيجي
2.2الإدارة وال�سلطات
�3.3إدارة �ضمان اجلودة والتح�سني
4.4دعم امل�ستفيدين
5.5البنية التحتية واملرافق
6.6ال�شركاء
7.7التخطيط والإدارة املالية
8.8املوارد الب�شرية
9.9العالقة مع املجتمع
1010النتائج
وتقييم العمادات والإدارات طبقا لتلك املعايري يتم عرب تف�صيل كل معيار �إىل عدة معايري فرعية،
ومن ثم كل معيار فرعي يجز�أ �إىل جمموعة حمكات ت�سهل عملية التقومي ،ويو�ضح اجلدول التايل
تلك التفا�صيل:
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م

املعيار

الأدلة وال�شواهد

املمار�سات واملتطلبات

�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
1

2

()1
التخطيط
اال�سرتاتيجي

3

4

اخلطة التنفيذية للخطة
اال�سرتاتيجية

�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ون�شرها ورق ًيا.
�إعداد اخلطة التنفيذية.
اعتماد اخلطة التنفيذية من �إدارة اجلامعة.
�إعداد اخلطة التنفيذية ون�شرها ورق ًيا.
متابعة �إجناز امل�شاريع.

مناذج من تقارير الإجناز
مل�شاريع اخلطة اال�سرتاتيجية

كتابة تقرير �إجناز لكل م�شروع ب�صفة دورية.

�إعداد دليل العمادة  /الإدارة

اعتماد التقرير من العميد.
�إعداد دليل حديث.

طباعة الدليل.
�إعداد التقرير يف نهاية كل �سنة يت�ضمن نقاط القوة وال�ضعف واملعوقات
�إعداد التقرير ال�سنوي للعمادة وتو�صيات التح�سني.
 /الإدارة
�إعداد خطة لتنفيذ تو�صيات التح�سني الواردة يف التقرير يف العام املقبل.

5
()2
6

7

اخلطة اال�سرتاتيجية

اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية من �إدارة اجلامعة.

مناذج من اجتماعات جمال�س
العمادة  /الإدارة

الإدارة
وال�سلطات

م�شاركة العن�صر الن�سائي
(للجهات التي ينطبق عليها)

8

تطبيق ال�سيا�سات واللوائح
التنظيمية

9

مناذج تقارير وكاالت و�إدارات
العمادة /الإدارة معتمدة

االحتفاظ بتقارير �آخر ثالث �سنوات ما�ضية.
ملف اجتماعات جمل�س العمادة /الإدارة.
حما�ضر االجتماعات بتوقيعات �أع�ضاء املجل�س.
مناذج من قرارات تعيني وتكليف العن�صر الن�سائي يف قيادة العمادة.
مناذج من قرارات تعيني وتكليف العن�صر الن�سائي يف جلان العمادة .
�إعداد دليل �إجرائي لل�سيا�سات واللوائح التنظيمية اخلا�صة بالعمادة.
ما يدل على تطبيق اللوائح والأنظمة.
�إعداد التقرير يف نهاية كل �سنة يت�ضمن نقاط القوة وال�ضعف واملعوقات
وتو�صيات التح�سني.
�إعداد خطة لتنفيذ تو�صيات التح�سني.
االحتفاظ بتقارير �آخر ثالث �سنوات ما�ضية.
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املعيار

الأدلة وال�شواهد

املمار�سات واملتطلبات
قرار �إن�شاء الوحدة.

10

قرار ت�شكيل وحدة اجلودة

11

�إعداد دليل وحدة �ضمان
اجلودة

12

�إعداد خطة �سنوية لوحدة
�ضمان اجلودة
()3

13

�إدارة �ضمان
اجلودة
والتح�سني

�إعداد خطة ن�شر ثقافة
اجلودة

14

وثائق ت�ؤكد ن�شر ثقافة اجلودة

15

�إعداد مقايي�س جلودة عمليات
العمادة  /الإدارة

16

�إعداد �آليات التح�سني امل�ستمر
لأن�شطة العمادة /الإدارة

17

املحافظة على البيئة وال�سالمة
ال�صحية واملهنية بالعمادة/
الإدارة

18

�سجالت امل�ستفيدين

19

حتديد متطلبات العالقة مع
امل�ستفيدين

قرار تكليف م�شرف لها.
قرار ت�شكيل جلنة اجلودة بالعمادة  /الإدارة.
حتديد مهام لكل ما �سبق.
�إعداد الدليل.
طباعة الدليل ون�شره ورقيا يف موقع العمادة .
�إعداد اخلطة ال�سنوية التنفيذية.
طباعة اخلطة ون�شرها ورقيا يف موقع العمادة  /الإدارة.
متابعة تنفيذها مع وكاالت العمادة
�إعداد خطة ن�شر ثقافة اجلودة.
ما يفيد بن�شر ثقافة اجلودة ( .حما�ضرات او ور�ش عمل)
طباعة اخلطة ون�شرها ورقيا والكرتونيا يف العمادة/الإدارة.
متابعة تنفيذها يف �شطري العمادة .
توثيق تنفيذ خطة ن�شر ثقافة اجلودة.
حفظ مناذج من و�سائل ن�شر ثقافة اجلودة.
و�ضع نقاط م�ستهدفة لكل وكالة و�إدارة.
و�ضع م�ؤ�شرات �أداء لأعمال العمادة/الإدارة.
و�ضع خطط لتو�صيات التح�سني الواردة يف التقارير ال�سنوية.
عمل مقارنة مرجعية مع عمادات�/إدارات مماثلة.
التن�سيق مع �إدارة ال�سالمة باجلامعة للت�أكد من متطلبات ال�سالمة
و�إعداد تقرير بذلك (مكافحة العدوى ـ خمارج الطوارئ ـ و�سائل
ال�سالمة من احلريق ـ مراعاة ذوي االحتياجات اخلا�صة ـ �سالمة
الأجهزة والتو�صيالت).
و�ضع خطة تنفيذ تو�صيات التح�سني املذكورة يف التقرير.
�إقرار خطة لل�سالمة والإخالء من العمادة  /الإدارة.
حتديد امل�ستفيدين من خدمات العمادة  /الإدارة.

20

21

22

()4
دعم امل�ستفيدين

�إجراءات التعامل مع اقرتاحات
امل�ستفيدين

قيا�س ر�ضا امل�ستفيدين

خطط حتقيق ر�ضا امل�ستفيدين

فتح ملفات للم�ستفيدين من خدمات العمادة  /الإدارة.
حفظ وثائق ومناذج من اخلدمات املقدمة.
قرارات جلان.
حتديد من هم امل�ستفيدين.
حتليل نتائج املقابالت �أو اال�ستبانات.
و�ضع خطة لتو�صيات التح�سني املقرتحة.
عمل مقابالت ع�شوائية للم�ستفيدين.
�إعداد ا�ستبيان ر�ضا امل�ستفيدين.
تطبيق اال�ستبيان ب�صفة دورية.
حتليل اال�ستبيان ملعرفة مواطن القوة وال�ضعف.
�إعداد خطة التح�سني امل�ستفادة من �آراء امل�ستفيدين (املقابالت �أو
اال�ستبيان) وما يفيد التنفيذ.
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م

23

24

املعيار

()5
البنية التحتية
واملرافق

27

()6
ال�شركاء

28

29

30

وجود متعاونني مع العمادة/
الإدارة وا�شرتاكهم يف جمال�سها
وجلانها
�شراكة العمادة  /الإدارة
وتن�سيقها مع اجلهات الأخرى
داخل العمادة وخارجها
�إعداد اخلطة املالية وامليزانية

()7
التخطيط
والإدارة املالية

31
32

�إجراءات �إدارة املخاطر

�إجراءات التدقيق املايل
�إجراءات و�سيا�سات العمل

�إجراءات التوظيف والتعاقد
التدريب النوعي ملن�سوبي

33
()8
34

رفع االحتياجات ال�سنوية
للعمادة
�إن�شاء وحدة تقنية املعلومات
والدعم الفني

25

26

املمار�سات واملتطلبات

�إعداد تقرير �سنوي عن مدى
مالئمة التجهيزات

املوارد الب�شرية

العمادة  /الإدارة
التطوير ال�شخ�صي والوظيفي
ملن�سوبي العمادة

الأدلة وال�شواهد
التن�سيق مع �إدارة امل�شاريع وال�صيانة باجلامعة للت�أكد من مدى
مالئمة التجهــــــــــيزات ملكان العمل و�إعداد تقرير بذلك (املرافق
ـ الأجهزة)
التن�سيق مع �إدارة اخلدمات باجلامعة للت�أكد من مدى مالئمة
التجهــــــــــيزات ملكان العمل و�إعداد تقرير بذلك (املرافق ـ
الأجهزة)
و�ضع خطة لتنفيذ تو�صيات التح�سني املذكورة يف التقرير.
�إعداد خطاب رفع االحتياجات ال�سنوية.
قرار �إن�شاء الوحدة.
قرار تكليف موظف لها.
حتديد مهام لكل ما �سبق.
مناذج من قرارات التعيني والتكليف يف جلان العمادة  /الإدارة
لأع�ضاء من خارج العمادة /الإدارة.
مناذج من اخلطابات ال�صادرة للعمادات امل�ساندة والكليات والإدارات
يف اجلامعة.
مناذج من اخلطابات ال�صادرة للجهات خارج اجلامعة.
ن�سخة من اخلطة املالية للعمادة .
مناذج من عرو�ض الأ�سعار.
مناذج من الفواتري.
مناذج ك�شوف احل�سابات.
مناذج من �صور ال�شيكات و�سندات اال�ستالم.
مناذج من �صور ال�شيكات والفواتري.
مناذج من �سندات ال�صرف والقب�ض والعهد وحما�ضر اال�ستهالك.
ن�شر �أدلة لوائح و�سيا�سات العمادة/الإدارة ورقيا والكرتونيا يف
موقع العمادة.
مناذج من التكليفات واملبا�شرة.
مناذج من رفع الرتقيات واال�ستقطاب وندب املوظفني واملوظفات.
مناذج من طلبات التدريب ملن�سوبي العمادة  /الإدارة.
مناذج من طلبات التدريب ملن�سوبي العمادة /الإدارة.
مناذج من �إتاحة الفر�صة ملن�سوبي العمادة /الإدارة لإكمال
درا�ستهم.
مناذج من دبلومات �إ�ضافية ح�صل عليها من�سوبي العمادة
�إعداد ا�ستبيان ر�ضا املوظفني.

35

قيا�س ر�ضا املوظفني

36

الإجراءات الت�أديبية
للموظفني

8

تطبيق اال�ستبيان.
حتليل اال�ستبيان.
ما يفيد بتنفيذ تو�صيات التح�سني.
ن�شر وتطبيق اللوائح الت�أديبية املعتمدة يف عمادة �ش�ؤون املوظفني
واخلدمة املدنية.
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م

املعيار

املمار�سات واملتطلبات

()9

حتديد �أن�شطة العمادة /
الإدارة يف خدمة املجتمع

الأدلة وال�شواهد
قرار �إن�شاء وحدة خدمة املجتمع.

37

38

العالقة مع
املجتمع

39

وثائق �أن�شطة العمادة /
الإدارة يف خدمة املجتمع
جوائز وخطابات ال�شكر
للعمادة /الإدارة

40

تقومي �أعمال العمادة /الإدارة
وعمليات املراجعة

41

وثائق نتائج التخطيط املايل
ال�سليم

42

عدد املتدربني من من�سوبي
العمادة  /الإدارة

43
44
45

()10
النتائج

مناذج من اجلوائز وخطابات
ال�شكر للعمادة /الإدارة
حتديد م�ستوى ر�ضا العاملني
التعاون مع ال�شركاء داخل
اجلامعة وخارجها

46

ا�ستخدام التقنية والدعم
الفني يف العمادة  /الإدارة

47

�أن�شطة العمادة  /الإدارة يف
خدمة املجتمع ونتائجها

قرار تكليف م�شرف لها.
حتديد مهام لكل ما �سبق.
خطة وحدة خدمة املجتمع بالعمادة.
�صور ومناذج من �أن�شطة وم�شاريع وحدة خدمة املجتمع بالعمادة
مناذج من جوائز وخطابات ال�شكر من خارج اجلامعة.
و�ضع م�ؤ�شرات �أداء لأعمال وكاالت و�إدارات ووحدات العمادة /
الإدارة.
منوذج تقومي ذاتي.
عمل مقارنة مرجعية مع عمادات�/إدارات مماثلة.
تقارير خمال�صات مالية.
تقرير املراجعة املالية.
قوائم املتدربني من من�سوبي العمادة  /الإدارة
مناذج من ال�شهادات التدريبية ملن�سوبي العمادة  /الإدارة
مناذج من جوائز وخطابات ال�شكر من داخل اجلامعة وخارجها.
تقرير يو�ضح نتائج وت�أثري ا�ستبيان قيا�س م�ستوى ر�ضا املوظفني بعد
تطبيقه يف ممار�سة رقم ()35
مناذج من معامالت ال�شراكة داخل اجلامعة وخارجها ومامت ب�ش�أنها
وحتليل نتائجها .يف ممار�سة رقم (.)27
العناية مبوقع العمادة /الإدارة وحتديثه.
ا�ستخدام التقنية يف التوا�صل (املرا�سل االلكرتوين ـ الر�سائل
الن�صية ـ الربيد االلكرتوين ـ مواقع التوا�صل االجتماعي).
تقرير وحدة خدمة املجتمع عن �أن�شطة العمادة /الإدارة
املجتمعية يف ممار�سة
.)39-38-37(
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ارتباط معايري جودة العمادات والإدارات مع معايري الأيزو
�أيزو  9001حتدد متطلبات اعتماد نظام �إدارة جودة بوا�سطة هيئة م�ستقلة .املعايري تعرف عبارة
«منتجات وخدمات» على �أنها تنطبق على اخلدمات واملواد املعاملة والأجهزة والربجميات املقدمة
للعميل .وبخالف الغر�ض من املعايري واملراجع والتعريفات يوجد �سبعة معايري لللأيزو  9001تتعلق
بالأن�شطة التي يجب اعتبارها عند تنفيذ نظام جودة الإدارة:
 -1الغر�ض
 -2املرجع
 -3تعريفات
 -4م�ساق الهيئة
 -5القيادة
 -6التخطيط
 -7الدعم
 -8العمليات
 -9تقييم الأداء
 -10التح�سني
ومبقارنة معايري العمادات/الإدارات بتلك املطبقة يف �أيزو  9001جند ارتباطا يو�ضحه اجلدول
التايل:

معايري العمادات/الإدارات
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ت�شابه معايري جودة العمادات والإدارات مع معايري مركز
التقومي واالعتماد الأكادميي
�إن معايري جودة العمادات امل�ساندة والإدارات تهدف عند مراعاتها لتح�سني �أعمال و�إجنازات جامعة
الق�صيم وجامعات اململكة �إذا مت تبنيها .و�أي�ضا ت�ساعد اجلامعة يف احل�صول على االعتماد امل�ؤ�س�سي.
تلك املعايري تع�ضد وتت�شابه مع معايري اجلودة امل�ؤ�س�سية املو�ضوعة بوا�سطة مركز التقومي واالعتماد
الأكادميي كما هو مبني يف اجلدول التايل:
معايري مركز التقومي واالعتماد الأكادميي
الر�سالة والر�ؤية والتخطيط اال�سرتاتيجي
احلوكمة والقيادة والإدارة
التعليم والتعلم
الطالب
هيئة التدري�س واملوظفون
املوارد امل�ؤ�س�سية
البحث العلمي واالبتكار
ال�شراكة املجتمعية
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معايري العمادات امل�ساندة والإدارات
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معيار «الر�سالة والر�ؤية والتخطيط الإ�سرتاتيجي» ي�شابه معيار «التخطيط اال�سرتاتيجي» يف نظام
جودة العمادات امل�ساندة والإدارات .معيار «احلوكمة والقيادة والإدارة» يف معايري مركز التقومي
والإعتماد الأكادميي ي�شابه معياري «الإدارة وال�سلطات» و «�إدارة �ضمان اجلودة» .يف نظام جودة
العمادات امل�ساندة والإدارات .معيار «التعليم والتعلم» ي�شمل خمرجات العملية التعليمية وكيفية
حت�سينها ،ولذا فهو يت�شابه مع معايري «دعم امل�ستفيدين» و «�إدارة �ضمان اجلودة» و «ال�شركاء» و «
النتائج»  .معيار «الطلبة» ي�شابه «دعم امل�ستفيدين» حيث �أن الطلبة هم امل�ستهدفون من العملية
التعليمية واملتعاملني (امل�ستفيدين) مع العمادات والإدارات هم امل�ستهدفون .معيار «�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفون» يفح�ص و�ضع املوارد الب�شرية يف اجلامعة  ،ولذا ي�شابه معيار «املوارد الي�شرية»
يف نظام جودة العمادات امل�ساندة والإدارات ،بينما يت�شابه معيار «املوارد امل�ؤ�س�سية» مع معياري
« البنية التحتية واملرافق» و « التخطيط والإدارة املالية» باعتبارهما يفح�صان املوارد املادية.
معيار «البحث والإبتكار» ي�شابه معياري «دعم امل�ستفيدين» و «النتائج» باعتبار الأول ناجت الأن�شطة
اجلامعية والأخرين ناجت عمل العمادات امل�ساندة والإدارات .معيار «ال�شراكة املجتمعية» ي�شابه
وميلثل معيار «العالقة مع املجتمع» يف نظام جودة العمادات امل�ساندة والإدارات.
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العمادات والإدارات امل�شمولة بالنظام
تخ�ضع جميع العمادات امل�ساندة يف جامعة الق�صيم لنظام اجلودة بها وبيان العمادات كالتايل:
 عمادة القبول والت�سجيل عمادة �ش�ؤون الطلبة عمادة البحث العلمي عمادة �ش�ؤون املكتبات عمادة الدرا�سات العليا عمادة خدمة املجتمع عمادة اخلدمات التعليمية عمادة تقنية املعلومات عمادة التطوير واجلودة عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني عمادة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد عمادة الدرا�سات واخلدمات اال�ست�شاريةكما تخ�ضع الإدارات الرئي�سية �أي�ضا للنظام ومنها
 �إدارة ال�ش�ؤون القانونية الإدارة املالية الإدارة العامة للم�شاريع وال�صيانة �إدارة احلركة والنقل �إدارة العقود وامل�شرتيات مركز تنمية القيادات والقدرات �إدارة العالقات العامة والإعالم اجلامعي� -إدارة الأمن وال�سالمة
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م�ؤ�شرات قيا�س �أداء العمادات امل�ساندة والإدارات
مفهوم امل�ؤ�شرات
تعد م�ؤ�شرات الأداء من �أهم الأدوات لتقييم جودة الأداء الأكادميي و�أي�ضا الإداري ،ومن �أبرز
املمار�سات التي ت�سهم يف دعم �صناعة القرار وعمليات املتابعة والتطوير والتح�سني امل�ستمر.
وا�ستكماال جلهود التقومي والتح�سني للعمادات امل�ساندة والإدارات مت اقرتاح جمموعة �أ�سا�سية من
امل�ؤ�شرات ميكن ا�ستخداهم لقيا�س الأداء يف عمادات و�إدارات جامعة الق�صيم.
و�سوف نقدم �شرح ًا مف�ص ًال للم�ؤ�شرات املقرتحة يف نظام اجلودة الداخلي يف جامعة الق�صيم ،وفق ًا
جلداول زمنية حمددة تو�ضح دورات القيا�س ،بالإ�ضافة �إىل �آلية موحدة لتحديد القيم امل�ستهدفة
على �ضوء م�ستهدفات اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة.
هناك مدى وا�سع من الأدلة املتنوعة ميكن ا�ستخدامها ،ولكن لكي ميكن ا�ستخدام جزء كبري من
الأدلة البد من اتخاذ قرارات بالن�سبة لبنود من املعلومات والتي ميكن التعبري عنها ب�شكل كمي
وت�ستعمل كم�ؤ�شرات على الأداء .تلك امل�ؤ�شرات يجب حتديدها مقدما كجزء من عمليات التخطيط.
وعلى �سبيل املثال عند و�ضع �أهداف و�أغرا�ض �أ�سا�سية ف�إن م�ؤ�شرات معينة يجب تعيينها بحيث ميكن
مراقبة حتقق تلك الأهداف والأغرا�ض ب�صورة م�ستمرة .و�أي�ضا من املهم للعمادات والإدارات تعيني
م�ؤ�شرات �أداء لتطبيقها يف �أق�سامها املختلفة ملراقبة وتتبع عملياتها و�أدائها ،ولعمل مقارنات بني
العمادات والإدارات املختلفة مبا ي�سمح للجان امل�ؤ�س�سة وقياداتها الإدارية بالتحكم ومراقبة جودة
الأداء يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل .ويجب جتميع بيانات متعلقة بهذه امل�ؤ�شرات ب�شكل م�ؤطر
قيا�سي وحفظها يف قاعدة بيانات مركزية.
يتطلب اال�ستخدام واالعتماد على تلك امل�ؤ�شرات التقومي الدائم لتلك امل�ؤ�شرات وحتديد مدى
منا�سبتها ،ومالئمة وفاعلية جتميع وحفظ البيانات الالزمة حل�ساب تلك امل�ؤ�شرات ،ومن ثم ا�ستعمالها
للحكم على جودة �أداء امل�ؤ�س�سة ،والتخطيط امل�ستقبلي.

م�ؤ�شرات �أ�سا�سية مقرتحة
هناك جمموعة مقرتحة من امل�ؤ�شرات يو�صى بتطبيقها دوريا لقيا�س وتقومي �أداء العمادات امل�ساندة
والإدارات يف اجلامعة وهي كالتايل:
 -1مدى مالئمة ر�سالة العمادة امل�ساندة/الإدارة لطبيعة عملها
 -2مدى ات�ساق ر�سالة العمادة امل�ساندة/الإدارة مع ر�سالة اجلامعة
 -3مدى ر�ضا املتعاملني مع العمادة امل�ساندة/الإدارة على تعامالتها
 -4مدى الر�ضا الوظيفي ملن�سوبي العمادة امل�ساندة/الإدارة
 -5معدل �إنهاء معامالت امل�ستفيدين واملتعاملني مع العمادة امل�ساندة/الإدارة
13
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 -6جودة نظام �أر�شفة ملعامالت امل�ستفيدين واملتعاملني مع العمادة امل�ساندة/الإدارة
 -7ن�سبة �أعداد املتعاملني مع العمادة/الإدارة �إىل القوة الب�شرية يف العمادة/الإدارة
ويعتمد زمن قيا�س ومعدل التطبيق الدوري على طبيعة عمل العمادة امل�ساندة والإدارة.
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