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سلسلة ثقافة التطوير والجودة
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مفاهيم ومصطلحات في الجودة

مفاهيم ومصطلحات في الجودة
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تقديــــــم
ُتعــد عمليــة نشــر وترســيخ ثقافــة التطويــر واجلــودة أحــد األعمــدة الرئيســة
الداعمــة لالســتمرار فــي تنفيــذ عمليــات التطويــر واجلــودة وقطــف ثمارهــا؛
وحتصــد املؤسســات مكتســبات عديــدة حــن يصبــح التطويــر عمليــة مســتمرة
واجلــودة نهجــ ًا ثابتــ ًا تلتــزم بــه فــي كافــة عملياتهــا ،وتســعى وكالــة اجلامعــة
للتخطيــط والتطويــر ممثلــة فــي عمــادة التطويــر واجلــودة إلــى اتخــاذ التدابيــر
التــي مــن شــأنها أن تدعــم ذلــك ،وتســتخدم الوســائل املتعــددة التــي تنشــر مــن
خاللهــا ُ
األطــر العلميــة التــي توفــر لكافــة املســتهدفني املعرفــة الالزمــة التــي
عينهــم علــى املضــي قدم ـ ًا فــي ركــب التطويــر واجلــودة ،واالســتفادة مــن نتائجهــا،
ُت ِ
ممــا ينعكــس إيجابـ ًا علــى حتســن بيئــة العمــل وجــودة كافــة مخرجاتــه ،ومــن هــذا
املنطلــق حرصــت عمــادة التطويــر واجلــودة علــى إصــدار سلســلة ثقافــة التطويــر
واجلــودة ،وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف متعــددة ،خاصــة وأن العمــادة تضطلــع بــدور
كبيــر ،حيــث تتولــى مســؤولية دعــم احلــراك التطويــري للجامعــة مــن خــال إدارتهــا
لعمليــة التطويــر واجلــودة فــي وحــدات اجلامعــة ،والتزام ـ ًا منهــا برؤيتهــا املتمثلــة
فــي قيــادة املنظومــة التعليميــة نحــو التميــز فــي األداء علــى املســتوى اإلقليمــي،
وتنفيــذ ًا لرســالتها املتمثلــة فــي تعزيــز إدارة اجلــودة والتخطيــط واملعلومــات ودعــم
إدارة األداء مــن خــال التحــول التقنــي لتحقيــق رؤيــة اجلامعــة وفــق اخلطــة
االســتراتيجية .KSU2030
وإننــي علــى ثقــة أن هــذه اجلهــود املباركــة وبرعايــة مــن معالــي مديــر اجلامعــة
األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمــن العمــر ســتدعم ســعي اجلامعــة لبلــوغ
رؤيتهــا ،ومــن ثــم تعضــد جهــود الدولــة  -وفقهــا اللــه -للمضــي بخطــوات واثقــة نحــو
تنفيــذ رؤيــة اململكــة 2030م.

أ.د .يوسف بن عبده عسريي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
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التقويــــــم الذاتــــــي
التقــومي الذاتــي عبــارة عــن جملــة مــن اجلهــود واخلطــوات التــي تقــوم بهــا املؤسســة التعليميــة
للتعــرف علــى الواقــع املتحقــق يف األداء العــام مــن الناحيــة اإلداريــة واألكادمييــة واخلدمــات املجتمعيــة
علــى املســتوى املؤسســي والبرامجــي ،ومقارنــة ذلــك بالطمــوح املنشــود مــن قبــل املؤسســة .ويــدل
التقــومي الذاتــي علــى أن املؤسســة التعليميــة ذاتهــا هــي التــي تقــوم وتبــذل تلــك اجلهــود رغبــة منهــا
يف التعــرف الوضــع الراهــن .كمــا يــدل ذلــك علــى أن التقــومي ليــس هدف ـ ًا يف حــد ذاتــه ،ولكنــه
وســيلة أساســية ورئيســة يف تطــور وتقــدم املؤسســة التعليميــة وبرامجهــا والتعــرف علــى مواطــن القــوة
والضعــف والفــرص التــي ميكــن مــن خاللهــا حتســن وتطويــر األداء بصفــة عامــة.

التقويــــــــم الذاتــــــــي

3

أنـــــواع التقويــــم الذاتــــي
 .1التقومي التمهيدي : Initial Evaluation
هو الذي يسبق عملية تنفيذ البرامج أو اخلطة.

 .2التقومي البنائي Formative Evaluation
ميثل مجموع اإلجراءات واألساليب التي ترافق عملية التنفيذ بجميع مراحله.

 .3التقومي النهائي Summative Evaluation
يهتــم هــذا النــوع بتقــومي النتائــج النهائيــة ،للتعــرف علــى مــدى حتقيــق برنامــج معــن ألهدافــه احملــددة
مبجــرد االنتهــاء مــن تنفيــذه..

 .4متابعة التقومي :Follow up Evaluation
ميثــل هــذا النــوع مــن التقــومي مجموعــة اإلجــراءات واألســاليب التــي تقيــس أثــر البرنامــج ودرجــة كفايتــه
بعــد فتــرة زمنيــة مــن انتهــاء عمليــة التنفيــذ [.]8 - 1
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الهــــدف العــــام للتقويــــم الذاتــــــي
يهــدف التقــومي الذاتــي إلــى معرفــة مــا إذا كانــت البرامــج األكادمييــة حتقــق الغــرض منهــا فــي دعــم
تعلــم الطــاب وتطويــر مهاراتهــم .ويركــز التقــومي األكادميــي علــى البرامــج ومخرجاتهــا .ويعطــي معلومــات
عمــا إذا كان املنهــج مبجملــه يحقــق أهدافــه بتزويــد الطــاب باملعــارف واملهــارات واالجتاهــات والقيــم الالزمــة،
ّ
ومتكــن اخلريــج مــن أداء مهمتــه فــي احليــاة بنجــاح مبــا يتفــق مــع رســالة اجلامعــة وأهدافهــا التعليميــة [.]7 - 3

عناصــر عمليـــة التقويــم الذاتـــي
تشمــــل عملـــية التقويـــم الذاتـــي العناصـــر التاليـــــة:
•املعارف التي يجب على الطالب أن يتعلموها كاملعارف اإلدارية والهندسية والطبية.
•املهــارات الشــخصية والوظيفيــة التــي يجــب علــى الطــاب إتقانهــا ،كاملهــارات اخلطابيــة و الكتابيــة والعمــل
اجلماعــي واملهــارات الذهنية.
•االجتاهــات والقيــم واألخــاق الســلوكية واملهنيــة التــي يجــب علــى الطــاب التحلــي بهــا ،كالصــدق
واألمانــة وأســرار العمــل [.]8 - 3

مستويات التقويم الذاتي
		
 )1املؤسســـــــة

			
 )2البرامــــــــج

 )3املقـــــــــــررات []8 - 3
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األهــــداف الفرعيـــة للتقويـــم الذاتـــي
•تعزيز تعلم الطالب.
•احملافظة على املعايير األكادميية وتطويرها.
•التحقق من أن البرامج التعليمية توافق أهدافها املطروحة.
•ضمان كفاءة البرامج األكادميية.
•إعداد البرامج األكادميية لالعتماد [.]10 - 3

خطـــــوات التقويــــم الذاتــــي
•حتديد اجلهات املستفيدة من مخرجات البرنامج.
•حتديد رسالة اجلامعة (املؤسسة التعليمية) ورسالة البرنامج األكادميي املراد تقوميه.
•حتديد األهداف التعليمية للبرامج.
•حتديد اخملرجات التعليمية للبرامج.
•حتديد معايير قياس األداء.
•حتديد الوسائل املناسبة لقياس األهداف واخملرجات التعليمية.
•جمع املعلومات الالزمة وحتليلها.
•عمل التوصيات وتنفيذها [.]10 - 3
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اإلجراءات المقترحة للقيام بعملية التقويم الذاتي
تتميــز عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي التــي تبنتهــا هيئــة تقــومي التعليــم كخطــوة أساســية ضمــن
اســتراتيجيتها العامــة للخمــس ســنوات القادمــة بأنهــا عمليــة لــن تتكــرر ،إذ إن املؤسســات التعليمية ســتكون مطالبة
فــي املســتقبل بإجــراء دراســة ذاتيــة كاملــة وفــق نظــام التقــومي واالعتمــاد األكادميــي املعتمــد مــن قبــل الهيئــة،
وخلصوصيــة هــذه املرحلــة للهيئــة وللمؤسســات التعليميــة ،فقــد رأت الهيئــة أن تكتفــي فــي الوقــت الراهــن بعمليــة
التقــومي الذاتــي األوليــة التــي يؤمــل أن تعطــي املؤسســات التعليميــة فرصــة لتقــومي اجلوانــب اإلداريــة واألكادمييــة
لديهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار – بقــدر اإلمــكان -نظــام االعتمــاد األكادميــي وضمــان اجلــودة املعتمــد مــن الهيئــة.
كمــا يؤمــل أن يســهم التقــومي الذاتــي األولــي فــي إعطــاء املؤسســات التعليميــة فرصــة عمليــة للتعامــل مــع متطلبــات
الهيئــة فــي االعتمــاد األكادميــي وضمــان اجلــودة [.]9 - 3

ً
أوال :االستعدادات املطلوبة للقيام بعملية التقومي الذاتي األولي
اإلعــان الرســمي عــن التقــومي :يجــب أن يقــوم صاحــب الصالحيــة بإعــام مجلــس اجلامعــة وجميــع املســؤولني
الكبــار والعاملــن فــي اجلامعــة عــن عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي فــي مرحلــة مبكــرة وحــث اجلميــع علــى التعــاون
والدقــة فــي تنفيــذ اإلجــراءات املطلوبــة منهــم واإلســهام فــي جنــاح هــذا العمــل.
1 .1الهــدف العــام للتقــومي :ينبغــي التأكيــد علــى أن الهــدف مــن عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي ليــس تصيــد
األخطــاء أو توجيــه النقــد إلــى القائمــن علــى جهــات معينــة فــي املؤسســة التعليميــة ،بــل إن الهــدف الرئيــس
هــو تقــدمي أســاس موضوعــي أو حقيقــي تنطلــق منــه املؤسســة التعليميــة فــي وضــع اســتراتيجياتها وخططهــا
املســتقبلية لتحســن اجلــودة.
التقويــــــــم الذاتــــــــي
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2 .2قيــادة الفريــق :يجــب أن يقــوم صاحــب الصالحيــة بتعيــن أحــد املســؤولني الكبــار فــي اإلدارة العليــا للجامعــة
ً
مثــا) ليقــود عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي بالتعــاون مــع اجلهــة
أو املؤسســة التعليميــة( ،أحــد الــوكالء
املســؤولة عــن اجلــودة باملؤسســة ،كذلــك يجــب أن تكــون هنــاك جلنــة رئيســة تتولــى التخطيــط ويترأســها
نفــس املســؤول الــذي أوكلــت إليــه قيــادة عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي ،مــع أهميــة أن يعطــى كامــل الصالحية
واملســؤولية لتقــدمي التوجيهــات والدعــم الــذي يكفــل جنــاح عمــل اللجنــة وحســن أدائهــا.
3 .3اســتراتيجية عمــل اللجنــة :ينبغــي علــى املســؤول الــذي يتولــى قيــادة عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي أن
يقــوم  -بالتعــاون مــع أعضــاء اللجنــة الرئيســة واالســتفادة مــن مشــورتهم -بوضــع إســتراتيجية واضحــة وآلية
عمــل مفصلــة عــن خطــوات تنفيــذ هــذه العمليــة ،مبــا فــي ذلــك حتديــد عــدد اللجــان الفرعيــة وفــرق العمــل
التــي تختــص بتنفيــذ مهــام معينــة .كمــا يجــب حتديــد املهــام واإلجــراءات الالزمــة لــكل مرحلــة ،خاصــة فــي
املؤسســات التعليميــة الكبيــرة التــي قــد تتطلــب عمليــة التقــومي تعــدد املراحــل واختــاف املهــام والوظائــف
حســب اجلهــات والوحــدات واألنشــطة املوجــودة فيهــا.
4 .4عضويــة اللجنــة :يجــب أن تتكــون اللجنــة الرئيســة مــن ممثلــن مــن جميــع الوحــدات األكادمييــة واإلداريــة
الكبيــرة فــي املؤسســة التعليميــة (مثـ ً
ـا الكليــات ،العمــادات املســاندة ،اإلدارات العامــة  ...الــخ) ،وتكــون هــذه
اللجنــة الرئيســة خاصــة بهــذه املهمــة بحيــث ينتهــي عمــل اللجنــة عنــد انتهــاء املهمــة .وميكــن االســتغناء عــن
هــذه اللجنــة – إذا رأى صاحــب الصالحيــة ذلــك -فــي حالــة وجــود جلنــة دائمــة للجــودة ،علــى أن تكــون هــذه
اللجنــة الدائمــة ممثلــة جلميــع الوحــدات الكبــرى فــي املؤسســة التعليميــة.
5 .5احلملــة اإلعالميــة :يجــب أن تســبق عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي حملــة إعالميــة عامــة ومنظمــة علــى
مســتوى املؤسســة التعليميــة ،يتــم مــن خاللهــا إعــام جميــع املنتمــن إلــى املؤسســة التعليميــة( :املســؤولون،
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أعضــاء هيئــة التدريــس ،والطــاب ،واملوظفــون) ،وأصحــاب املصلحــة املهمــون أو األساســيون (مثــل جهــات
التوظيــف الكبــرى واجلهــات املهنيــة وأوليــاء أمــور الطلبــة املســجلني فــي املؤسســة التعليميــة) بــأن املؤسســة
التعليميــة ســتقوم بعمليــة تقــومي ذاتــي أولــي للجــودة ،مــع إطالعهــم علــى بعــض جوانــب عمليــة التقــومي
الذاتــي األولــي وفترتــه وأهدافــه ومتطلباتــه ،وخطواتــه ومراحلــه ،واألدوار املناطــة بــكل فئــة أو جهــة داخــل
اجلامعــة ،باإلضافــة إلــى ذكــر بعــض الفوائــد املتوقعــة منــه (منهــا مثـ ًـل مــا يتعلــق بالفوائــد التــي تعــود علــى
الطلبــة واألســاتذة داخــل املؤسســة التعليميــة ،أو الفوائــد التــي ســتنعكس علــى عمليــة التنميــة فــي البلــد
بصفــة خاصــة أو علــى اجملتمــع بصفــة عامــة).
6 .6مشــاركات األفــراد :يجــب أن يبــن اإلعــان أنــواع الفــرص وأســاليب املشــاركة التــي ميكــن لألفــراد ،ســواء مــن
داخــل املؤسســة التعليميــة أو مــن خارجهــا ،اإلســهام مــن خاللهــا بتقــدمي اقتراحاتهــم ومالحظاتهــم البنــاءة
لنجــاح عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي .كذلــك يجــب التأكيــد هنــا علــى أن عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي
ســتكون عمليــة كبيــرة تتطلــب جهــد وتعــاون عــدد كبيــر مــن املســؤولني والعاملــن فــي املؤسســة التعليميــة،
وهــذا األمــر يجعــل مهمــة تنفيــذ خطــة العمــل تقــع علــى أفــراد كثيريــن ،ممــا مينــع أن ينســب النجــاح فــي
هــذا العمــل إلــى فــرد واحــد أو مجموعــة واحــدة فــي املؤسســة التعليميــة ،كمــا أنــه يتيــح الفرصــة أمــام جميــع
األشــخاص والوحــدات فــي املؤسســة التعليميــة للمشــاركة بصــورة كبيــرة وفاعلــة فــي هــذا العمــل املهــم.
7 .7أســس عمليــة التقــومي :توصــي الهيئــة بــأن تتــم عمليــات التقــومي الذاتــي وفقـ ًا للمعاييــر األحــد عشــر التــي
حددتهــا الهيئــة كمعاييــر لضمــان اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي ،بحيــث يســند لــكل جلنــة فرعيــة أو فريــق
عمــل مهمــة تقــومي الوضــع القائــم املرتبــط مبعيــار أو أكثــر مــن املعاييــر األحــد عشــر .ومــن اإلجــراءات العامــة
والفاعلــة التــي ُيوصــى بهــا عنــد القيــام بهــذه العمليــة أن يتــم تكويــن جلــان فرعيــة وفــرق عمــل تختــص
بتقــومي أنشــطة محــددة وكتابــة تقاريــر عنهــا ،وتســلم لرئيــس اللجنــة الرئيســة ،وفــي هــذا اإلطــار ،ميكــن
التقويــــــــم الذاتــــــــي
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لبعــض اللجــان الفرعيــة أن تقــوم بتقــومي الوضــع املرتبــط بعــدد مــن املعاييــر املتشــابهة ،وخاصــة املعاييــر
املرتبطــة بالتقــومي املؤسســي .أمــا علــى مســتوى التقــومي البرامجــي فيمكــن أن تكــون هنــاك جلنــة واحــدة أو
اثنتــان تتولــى تقــومي كل قســم أو برنامــج علمــي بصــورة كاملــة.

ثاني ًا :طريقــة تنفيــذ التقويــم الذاتـــي األولـــي
1 .1اســتخدام مقاييــس التقــومي :أعــدت الهيئــة وثيقــة مقاييــس التقــومي الذاتــي اخلاصــة مبعاييــر اجلــودة
األحــد عشــر الســتخدامها فــي التقــومي املؤسســي والتقــومي البرامجــي بغــرض االعتمــاد األكادميــي ملؤسســات
التعليــم العالــي .وتــدرك الهيئــة أنــه مــن غيــر املتوقــع حاليــ ًا أن تتمكــن كثيــر مــن اجلامعــات ومؤسســات
التعليــم األخــرى مــن حتقيــق متطلبــات جميــع املعاييــر األحــد عشــر املعتمــدة مــن قبــل الهيئــة بصــورة كاملــة.
تؤكــد الهيئــة علــى أهميــة اســتخدام جميــع مقاييــس التقــومي الذاتــي املعتمــدة فــي وثائقهــا فــي عمليــة
التقــومي الذاتــي األولــي كمقاييــس إرشــادية للقضايــا أو اجلوانــب التــي يجــب مراعاتهــا أو التركيــز عليهــا ألنهــا
ســتكون األســاس فــي عمليــة التقــومي احلقيقــي للجــودة فيمــا بعــد.
2 .2اعتمــاد اخلطــط واآلليــات :يجــب أن تكــون جميــع اخلطــط واآلليــات التــي توضــع لتنفيــذ جوانــب محــددة
مــن التقــومي الذاتــي األولــي مــن قبــل فــرق العمــل واللجــان الفرعيــة معتمــدة وموافقـ ًا عليهــا مــن قبــل رئيــس
اللجنــة الرئيســة أو مــن قبــل اللجنــة ككل قبــل أن يتــم البــدء فــي تنفيذهــا ،وذلــك مــن أجــل ضمــان دقــة
التنفيــذ والتناســق فــي أســاليب التقــومي املســتخدمة بــن اللجــان الفرعيــة اخملتلفــة فــي املؤسســة التعليميــة.
3 .3إســهام املســؤولني فــي املؤسســة التعليميــة فــي التقــومي الذاتــي :يجــب أن حتــرص اللجنــة الرئيســة علــى أن
يكــون لألفــراد املســؤولني بشــكل مباشــر عــن اإلدارات والوحــدات واألنشــطة العلميــة واإلداريــة فــي املؤسســة
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التعليميــة دور مباشــر فــي عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي لهــذه األنشــطة ،كمــا يجــب أن تؤخــذ اقتراحاتهــم
وتوجيهاتهــم املفيــدة فــي االعتبــار.
4 .4إســهام املســتفيدين بصــورة مباشــرة مــن أنشــطة املؤسســة التعليميــة فــي التقــومي الذاتــي :يجــب االســتفادة
مــن مشــاركات األفــراد املطلعــن واملســتفيدين بصــورة مباشــرة مــن أنشــطة املؤسســة التعليميــة ،مبــا فــي ذلــك
الطلبــة وغيرهــم مــن أربــاب العمــل وأصحــاب املصلحــة ،وكذلــك جملتمــع اجلامعــة الذيــن ليــس لهــم عالقــة
مباشــرة بعمليــة التقــومي الذاتــي األولــي ،وذلــك لتحقيــق قــدر كبيــر مــن احلياديــة واملوضوعيــة فــي احلكــم
علــى أداء املؤسســة .كمــا ينبغــي أن تتيــح عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي االســتفادة مــن مالحظــات ونصائــح
الشــرائح اخملتلفــة مــن املســتفيدين مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة التعليميــة (األســاتذة والطــاب
واملوظفــون) ،واالســتفادة أيضـ ًا مــن جميــع اآلراء أو الشــواهد املتاحــة فــي الوحــدات العلميــة واإلداريــة داخــل
املؤسســة التعليميــة حــول مــدى توفــر اجلــودة لديهــا ،أمــا فــي حالــة عــدم وجــود أدلــة وشــواهد علــى اجلــودة
فــي أنشــطة املؤسســة التعليميــة أو بعــض وحداتهــا ،فــإن هــذا األمــر يعــد بحــد ذاتــه مــن قضايــا اجلــودة التــي
يجــب التحــدث عنهــا بصراحــة فــي تقريــر التقــومي الذاتــي األولــي.

ثالث ًا :إعـــداد التقريـــر النهائـــي للتقويـــم الذاتـــي األولـــي
1 .1عناصــر التقريــر :يجــب أن تنتهــي عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي بإعــداد تقريــر مفصــل عــن نتائــج عمليــة
التقــومي يتضمــن موجــز ًا تنفيذيـ ًا؛ ثــم عرضـ ًا للخلفيــة التــي بنــي عليهــا التقريــر ثــم وصفـ ًا للخطــوات التــي
مت إتباعهــا فــي تنفيــذ عمليــات التقــومي املتنوعــة ،يلــي ذلــك عــرض للنتائــج التــي مت التوصــل إليهــا مــن خالل
عمليــات التقــومي اخملتلفــة علــى املســتويني املؤسســي والبرامجــي فــي اجلامعــة املعنيــة (وفــق املقاييــس املشــار
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إليهــا ســابق ًا) ،كذلــك حتديــد جوانــب القــوة التــي ينبغــي احملافظــة عليهــا وتطويرهــا وجوانــب القصــور التــي
حتتــاج إلــى مزيــد مــن العنايــة مــن قبــل املســؤولني فــي اجلامعــة ،مــع تقــدمي ملخــص عــن البراهــن واألدلــة
التــي تدعــم النتائــج التــي ذكــرت فــي التقريــر .كذلــك يجــب إرفــاق جميــع تقاريــر فــرق العمــل واللجــان
الفرعيــة مــع التقريــر الكلــي علــى أن يرفــق بهــا ملخــص تنفيــذي يحــدد اخلطــوات التــي اتبعــت والنتائــج التــي
مت التوصــل إليهــا خــال عمليــة إعــداد هــذه التقاريــر.
2 .2تقــومي األقســام والبرامــج العلميــة :علــى الرغــم مــن أن عمليــة التقــومي الذاتــي األولــي تهــدف بالدرجــة
األولــى إلــى تقــومي أداء اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة األخــرى ووحداتهــا وأنشــطتها ،إال أنــه مــن الضــروري
أن تتضمــن هــذه العمليــة أيضــ ًا تقــومي اجلــودة علــى املســتوى البرامجــي لألقســام والبرامــج العلميــة فيهــا
ألنهــا (أي األقســام أو البرامــج) تعــد مرتكــز االهتمــام فــي أيــة مؤسســة تعليميــة .ولكــن مبــا أن املؤسســات
التعليميــة الكبيــرة (مثــل غالبيــة اجلامعــات) يوجــد بهــا عــدد كبيــر مــن األقســام العلميــة ،فــإن مهمــة
التقــومي البرامجــي لألقســام أو البرامــج العلميــة قــد تكــون ضخمــة ومجهــدة إلــى حــد مــا .ولكــي يتــم التغلــب
علــى هــذه املعضلــة فــإن الهيئــة توصــي بــأن يتــم تقــومي جميــع األقســام والبرامــج العلميــة فــي كل كليــة علــى
حــدة( ،كمــا ســيأتي توضيــح ذلــك فــي الفقــرة التاليــة) ،علــى أن يتــم التنســيق علــى مســتوى الكليــة بحيــث
تقــوم الكليــة بتكويــن جلنــة رئيســة إلعــداد تقريــر نهائــي موحــد يتضمــن تقومي ـ ًا لــكل األقســام العلميــة
لديهــا .وفــي حالــة اجلامعــات ،يكــون اجلــزء اخلــاص بالتقــومي البرامجــي فــي تقريــر اجلامعــة النهائــي حــول
األقســام والبرامــج العلميــة مبني ـ ًا علــى مــا فــي تقاريــر الكليــات حــول األقســام والبرامــج العلميــة فيهــا.
3 .3عناصــر تقاريــر التقــومي البرامجــي :يجــب أن يتضمــن التقريــر النهائــي لــكل كليــة العناصــر ذات العالقــة ممــا
ذكــر أعــاه ،كمــا يجــب أن تعتمــد املعلومــات التــي يتكــون منهــا تقريــر الكليــة علــى وثيقــة مقاييــس التقــومي
الذاتــي اخلاصــة مبعاييــر اجلــودة األحــد عشــر الــواردة فــي التقــومي البرامجــي ،والتــي يجــب تعبئتهــا مــن
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قبــل األقســام العلميــة التــي يجــب أن تقــوم بإعــداد تقاريــر خــاص بهــا ترفــع بصــورة مســتقلة مــع املقاييــس
التــي متــت تعبئتهــا إلــى الكليــة .ثــم تقــوم الكليــة بعــد ذلــك مــن خــال اللجنــة املوحــدة بإعــداد تقريــر شــامل
حــول اجلــودة فــي الكليــة وأقســامها العلميــة .وينبغــي أال يكــون هــذا التقريــر مجــرد تقريــر وصفــي ملتوســط
إجابــات األقســام العلميــة حــول اجلــودة فــي اجلوانــب العلميــة واألنشــطة األخــرى فيهــا ،بــل يجــب أن يكــون
تقريــر ًا تقوميي ـ ًا ونقدي ـ ًا واضح ـ ًا يحــدد نقــاط القــوة والضعــف املشــتركة بــن األقســام العلميــة ،كمــا يحــدد
اجلوانــب أو النقــاط التــي تتمايــز فيهــا األقســام والوحــدات اخملتلفــة فــي الكليــة .وهــذا األســلوب يجــب أن
يتبــع كذلــك فــي تقــومي الفــروق بــن أقســام الطــاب والطالبــات فــي نفــس اجلامعــة ،أي أن التقريــر يجــب أن
يقــدم معلومــات شــاملة عمــا يجــري فــي اجلانبــن ،كمــا يبــرز أيــة فــروق مهمــة حتتــاج إلــى عنايــة خاصــة بــن
أقســام الطــاب والطالبــات.
4 .4توصيــات التقريــر النهائــي :يجــب أن يتضمــن تقريــر التقــومي النهائــي للمؤسســة التعليميــة توصيــات صريحة
ومحــددة حــول األداء واجلــودة فــي جميــع اجلوانــب واألنشــطة اإلداريــة والعلميــة ،مبــا فــي ذلــك اإلدارة
العليــا واجملالــس واللجــان واجلهــات املســؤولة عــن البحــوث والدراســات وخدمــة اجملتمــع واملرافــق واخلدمــات
واجلمعيــات العلميــة .كذلــك يجــب أن يتضمــن التقريــر توصيــات للتعامــل مــع اجلوانــب واألنشــطة التــي
ال يوجــد لــدى املؤسســة التعليميــة أدلــة أو شــواهد تبــن مــدى توفــر اجلــودة فيهــا ،كمــا يجــب أن يتضمــن
التقريــر توصيــات محــددة حــول اخلطــوات الفعليــة التــي يجــب اتخاذهــا لتوفيــر مثــل تلــك البراهــن واألدلــة
الالزمــة ملتابعــة قضايــا اجلــودة بصفــة مســتمرة تتيــح القيــام بعمليــات التقــومي املســتقبلية بصــورة صحيحــة،
وأخيــراً ،يجــب أن يتضمــن التقريــر النهائــي توصيــات محــددة حــول أبــرز اجلوانــب والقضايــا التــي يجــب أن
تضعهــا املؤسســة التعليميــة ضمــن األولويــات املهمــة فــي خطتهــا اإلســتراتيجية لتحســن اجلــودة.
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