وكــالة الجامعــة للتخطــيط والتطويـر

عمــــــــــادة التطويـــــــــر والجــــــــودة

املقومــــني
مجلــــس ّ
باجلامعــــــــة

سلسلة ثقافة التطوير والجودة

2

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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املقـومــــني باجلامعــــة
مجلــس
ّ
أعــدت عمــادة التطويــر واجلــودة نظام ـ ًا لضمــان جــودة األداء اجلامعــي حتــت مســمى «نظــام جامعــة
امللــك ســعود إلدارة اجلــودة» ويرمــز لــه ب ـ ( ،)KSU-QMSوهــذا «النظــام» موثــق يف دليــل متكامــل يبــن
اآلليــات واملهــام والتوقيــت الزمنــي لألنشــطة التــي تقــوم بهــا عمــادة التطويــر واجلــودة وجميــع وحــدات اجلامعــة
األخــرى لضمــان جــودة اجلوانــب التعليميــة والبحثيــة واملجتمعيــة واإلداريــة .وقــد اعتمــد هــذا «النظــام» مبوافقــة
مجلــس جامعــة امللــك ســعود .مــن منطلــق حــرص عمــادة التطويــر واجلــودة علــى التطبيــق الفعلــي لنظــام إدارة
اجلــودة باجلامعــة ،فقــد أدركــت أن إعــداد كــوادر بشــرية مدربــة لتطبيــق النظــام يعتبــر ذا أهميــة قصــوى.
ٍ
املقومــن وإنشــاء مجلــس لذلــك Board of Assessors
لــذا أعــدت خطــة تنفيذيــة لتدريــب عــدد
كاف مــن ّ

تكــون مهمتهــم هــي تقــومي أداء البرامــج األكادمييــة والكليــات وفــق معاييــر نظــام إدارة اجلــودة باجلامعــة مــن
منظــور كمــي واالطــاع علــى جميــع األدلــة والشــواهد ذات الصلــة.
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المصطلحـــــــات
نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة : KSU-QMS
ـده وتقــوم بتحديثــه عمــادة التطويــر واجلــودة ،ويعتمــد مــن مجلــس اجلامعــة ،والــذي من شــأنه
هــو نظــام تعـ ّ
أن يطبــق علــى مســتوى اجلامعــة والكليــات والبرامــج لضمــان جــودة األداء اجلامعــي فــي اجملــاالت التعليميــة
والبحثيــة واجملتمعيــة واإلداريــة ،وسيشــار إليــه هنــا باســم (النظــام) .

املقوم ()Assessor
ّ
هــو عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة امللــك ســعود اجتــاز الــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا عمــادة التطويــر
واجلــودة ،وتؤهلــه كمقـ ّـوم معتمــد لــأداء اجلامعــي وفــق (النظــام) ،ومنحتــه عمــادة التطويــر واجلــودة شــهادة
بذلــك.

املقومني ()Board of Assessors
مجلس
ّ
املقومــن املذكــورة فــي
املقومــن بجامعــة امللــك ســعود ممــن تنطبــق عليهــم شــروط ّ
هــو مجلــس يضــم جميــع ّ
التعريــف الســابق.

مقومي البرنامج ()Program BOA
جلنة ّ
جلنة مصغرة تشكل بغرض تقومي األداء السنوي للبرنامج األكادميي وفق (النظام).
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مجلس اجلودة باجلامعة ()KSU Quality Council
مجلس يشكل لتطبيق (النظام) باجلامعة.

جلنة اجلودة بالكلية ()College Quality Committee
هي جلنة تشكل لتطبيق (النظام) بالكلية.

جلنة اجلودة بالبرنامج ()Program Quality Committee
هي جلنة تشكل لتطبيق (النظام) بالبرنامج األكادميي.

م ستشار نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة ()KSU-QMS Consultant
هــو أحــد مستشــاري عمــادة التطويــر واجلــودة والــذي يســند إليــه إعــداد وتطويــر وحتديــث (النظــام) وآليــة
تطبيقــه علــى مســتوى اجلامعــة والكليــات والبرامــج.

املرشد ()Mentor
هــو أحــد مستشــاري عمــادة التطويــر واجلــودة والــذي يســند إليــه مســاعدة الكليــات والبرامــج فــي تطبيــق
(النظــام) ،باإلضافــة إلــى عملــه األساســي بالعمــادة.
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التقومي وفق نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة
هــو النشــاط الــذي يتــم القيــام بــه مــن قبــل خبــراء فــي (النظــام) مــن أجــل حتســن األداء علــى مســتوى
املؤسســة والكليــات والبرامــج.

تقرير تقومي أداء البرنامج ()QPAR
مقومي البرنامج بعد زيارتها للبرنامج ،ويعرف الحق ًا بــــــ(التقرير) [.]16 ,2 ,1
هو تقرير ّ
تعده جلنة ّ

التعريف بنظام جامعة الملك سعود إلدارة الجودة KSU-QMS
تعمـل عمـادة التطويـر واجلـودة وفـق نظـام جامعـة امللـك سـعود إلدارة اجلـودة ( )KSU-QMSالـذي
بنـاء علـى معايير ومؤشـرات أداء تقيس العمليـات والنواجت،
يقيـم أداء اجلامعـة والكليـات والبرامـج األكادمييـة
ّ
ً
بنـاء علـى مؤشـرات أداء كمية ونوعية تعتمد علـى بيانات إداريـة وتعليمية وبحثية
وذلـك مـن ( )1000نقطـة
ً
ومجتمعيـة ،حيـث تتوافـق املعاييـر فـي هـذا النظـام مـع تلـك اخلاصـة بهيئـة تقـومي التعليـم ( )EECباململكـة
بنـاء على منهجية جائزة مالكولـم بالدريج الوطنية للجودة
العربيـة السـعودية [ ،]7 - 3وتتـم عمليـة التقييم
ً
اخلاصـة بالتميـز فـي األداء ،والتـي تشـمل تقـومي العمليـات وفـق املنهجيـة ) A (Approachوالتطبيـق والنشـر
) D (Deploymentوالتعلـم ) L (Learningوالتكامـل ) . I (Integrationكمـا يتـم تقـومي النتائـج مبجموعـة
مـن املؤشـرات الكميـة والكيفيـة  KPIsالتـي تقيـس مسـتوى األداء ) Le (Levelوتتبـع األداء علـى فتـرات زمنية
متعاقبـة ) T (Trendومقارنـة األداء مـع مؤسسـات نظيـرة ).]8 ,2 ,1[ C (Comparison
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يشــمل نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة  KSU-QMSآليــات تقــومي أداء اجلامعــة (املؤسســة)
تقيــم هــذا األداء فــي جوانبــه
والكليــات والبرامــج ،كمــا تعتبــر مؤشــرات األداء الرئيســة إحــدى اآلليــات التــي ّ
املتعــددة (اإلداريــة والتعليميــة والبحثيــة واجملتمعيــة) .ويعتبــر األداء علــى املســتوى املؤسســي انعكاسـ ًا لــأداء
علــى مســتوى الكليــات والبرامــج األكادمييــة [.]15 - 9

دورات التقويـــــــم
تتــم عمليــة تقــومي واحــدة داخــل البرنامــج كل عــام وفــق نظــام إدارة اجلــودة ( ،)KSU-QMSوتتــم كل
خمــس ســنوات بصــورة تفصيليــة متهيــد ًا لعمليــة االعتمــاد وإعــادة االعتمــاد .تعتبــر دورة املراجعــة والتقــومي
أمــرا ضروريــ ًا فــي نظــام إدارة اجلــودة باجلامعــة،
الداخلــي ً KSU Internal Audit and Assessment Cycle
املقومــن  ،Board of Assessorsكمــا يجــري أيض ـ ًا
حيــث يتــم ذلــك بواســطة هيئــة مســتقلة تســمى مجلــس ّ
كل خمــس ســنوات قبــل تقــدم اجلامعــة أو الكليــة أو البرنامــج إلــى االعتمــاد األكادميي ،ويســاعد فــي االعتماد
وإعــادة االعتمــاد الوطنــي والدولــي للبرامــج األكادمييــة والكليــة علــى حــد ســواء .يعتبــر الغــرض مــن دورة
املراجعــة والتدقيــق الداخلــي هــو التأكــد مــن جاهزيــة البرنامــج والكليــة للتطويــر املســتمر ،وضمــان اجلــودة
الداخليــة ،واحلصــول علــى التغذيــة الراجعــة باســتمرار واســتخدامها فــي عمليــة التطويــر املســتمر.
خالل هذه املراجعة ،تقوم الكلية أو البرنامج بتقدمي الوثائق التالية إلى عمادة التطوير واجلودة:
1 .1التقرير السنوي للكلية أو البرنامج.
2 .2نسخة كاملة من تقرير الدراسة الذاتية.
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3 .3سجل رصد درجات األداء.
4 .4خطة العمل السنوية للكلية أو البرنامج.
5 .5تقرير تقومي أداء اجلودة.
وتقــوم عمــادة التطويــر واجلــودة بإرســال الوثائــق إلــى مجلــس املقومــن  ،Board of Assessorsوتنســق
لتحديــد موعــد مراجعــة مــع الكليــة أو البرنامــج ،ثــم يقــوم مجلــس املقومــن بإعــداد تقريــر عــن جــودة األداء
ويرســله إلــى عمــادة التطويــر واجلــودة والتــي بدورهــا ترســله مــرة أخــرى إلــى الكليــة أو البرنامــج ،ثــم تقــوم
العمــادة بعــد ذلــك بإعــداد تقريــر مجمــع عــن تقــومي أداء اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود وترفعــه إلــى مجلــس
اجلــودة مــن أجــل القيــام بنشــره وتقــدمي تقريــر إلــى اجلهــات العليــا [.]8 ,2 ,1
دوﺭة اﻻﻋتﻤاد
اﻷولﻰ

دوﺭة اﻻﻋتﻤاد
الﺜاﻧﻴة

السﻨة 0

السﻨة 1

السﻨة 2

دوﺭة الﻤراﺟﻌة
والتقويﻢ الﺪاﺧلﻲ
اﻷولﻰ

السﻨة 3

السﻨة 4

دوﺭة الﻤراﺟﻌة السﻨوية

السﻨة 5
دوﺭة الﻤراﺟﻌة
والتقويﻢ
الﺪاﺧلﻲ الﺜاﻧﻴة

السﻨة 6

دوﺭة الﻤراﺟﻌة
السﻨوية

شكل ( )1دورة املراجعــة والتقويـــم الداخلــــي ودورة املراجعــــة السنويـــة فـــي نظـــام إدارة اجلـــودة
بجامعــــة املـــــلك سعــــود
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المقوميــــــن
مجلـــــس
ّ
مقومــن معتمديــن ،يتــم تكليفهــم
هنــاك فريــق مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مت تدريبهــم ليصبحــوا ّ
بتقــومي أداء البرامــج األكادمييــة بالكليــات وفــق آليــة معينــة موصفــة فــي نظــام إدارة اجلــودة .يشــكل هــؤالء
عيــن ســنوي ًا
املقومــون مــا يســمى (مجلــس املقومــن ) Board of Assessorsبجامعــة امللــك ســعود ،والــذي ُي ّ
املقومــن تعدهــا عمــادة التطويــر واجلــودة.
بقــرار مــن معالــي مديــر اجلامعــة
بنــاء علــى قائمــة بأســماء ّ
ً
املقومــن اجتيــازه لثــاث دورات تدريبيــة
يشــترط حلصــول عضــو هيئــة التدريــس علــى عضويــة مجلــس ّ
متعاقبــة بإجمالــي عــدد ( )70ســاعة تدريبيــة مــع التزامــه بالواجبــات واحلضــور واملشــاركة ،حيــث يتــدرب
علــى املوضوعــات التاليــة [:]16 ,2 ,1
•أسس نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة .KSU-QMS
•إدارة اجلودة الداخلية بجامعة امللك سعود.
•العالقة بني نظام إدارة اجلودة واالعتماد األكادميي.
•التقييم والتدقيق الداخلي.
•معايير اجلودة وتقييم األداء بجامعة امللك سعود.
•مؤشرات األداء بجامعة امللك سعود.
•عملية املتابعة الدورية للبرنامج والكلية.
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•الدورة السنوية إلدارة اجلودة والتخطيط.
املقومني.
•كود أخالقيات أعضاء مجلس ّ
•واجبات ومهام املقومني.
•كيفية إعداد تقييم كمي ألداء البرنامج والكلية.
•كيفية كتابة تقرير تقييم األداء.
•األخطاء الشائعة في عملية التقييم.

مقــــومي البرنامــــج
لجـــنة
ّ
•تقــوم الكليــة بإرســال تقريــر الدراســة الذاتيــة وبقيــة املســتندات اخلاصــة بالبرنامــج األكادميــي إلــى
بنــاء علــى (نظــام إدارة اجلــودة باجلامعــة).
عمــادة التطويــر واجلــودة بغــرض التقــومي
ً
مقومــن مــن مجلــس املقومــن لتقــومي أداء البرنامــج
•تســتعني عمــادة التطويــر واجلــودة بعــدد (ّ )4
األكادميــي وفــق (نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة  ،)KSU-QMSويتــم اختيــار رئيــس للفريــق
املقومــن.
مــن بــن هــؤالء ّ
• تســتطلع عمــادة التطويــر واجلــودة رأي الكليــة التــي يتبعهــا البرنامــج األكادميــي بشــأن أي تضــارب فــي
مقومــي البرنامــج قبــل البــدء فــي عمليــة التقــومي مــن أجــل احلفــاظ علــى
املصالــح جتــاه أعضــاء جلنــة ّ
عدالــة ونزاهــة التقــومي [.]16 ,2 ,1
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مقومي البرنامج على النحو التالي:
• ُيسنَ د العمل إلى جلنة ّ
عضو لجنة التقويم

المهمة الفرعية

المهمة الرئيسة*
•إدارة فريق التقومي.
• التواصل والتنسيق مع عمادة التطوير اجلودة.
•تقومي املعيارين 2 ،1

رئيس الفريق

•إعــداد تقريــر تقــومي أداء البرنامــج ( )QPARبالتشــاور مــع
املقومــن.
ّ

ال يوجد

املقومني.
•تقومي أداء ّ
•تنفيــذ آليــة التقــومي املبينــة فــي نظــام إدارة اجلــودة (KSU-
.)QMS
مقوم 1
ّ

تقومي املعايير 10 ,4 ,2

مقوم 2
ّ

تقومي املعايير 11 ,9 ,3 ,1

مقوم 3
ّ

تقومي املعايير 8 ،7 ،6 ،5

إعادة تقومي املعايير ،3 ،1
11 ،9
إعادة تقومي املعايير ،5
8 ،7 ،6
اعادة تقومي املعايير ،2
10 ،4

*يقصــد باملعاييــر الــواردة فــي املهمــة الرئيســة املعاييــر املعتمــدة واخلاصــة بنظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة
اجلــودة ( )KSU-QMSوعددهــا ( )11معيــاراً.
التقومي.
املقومون على إقرار االلتزام بضوابط عملية
ّ
•يوقع ّ
مجلــــس المقوّ ميــــن بالجامعـــة
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مقومـــي البرنامـــج األكادميـــــي
تفاصــــيل آلـــية عمــــل جلنــــة ّ
المرحلة

الفترة

النشاط

الزمنية

•تســتقبل اللجنــة الدراســة الذاتيــة للبرنامــج وكذلــك درجــات األداء
واألدلــة مــن عمــادة التطويــر واجلــودة.
•يدعــو رئيــس اللجنــة بقيــة األعضــاء إلــى اجتمــاع لتوزيــع املهــام وإعــداد
جــدول زمنــي لالنتهــاء مــن املراجعــة خــال  3شــهور.
قبل التدقيق
والتقومي

شهر

•يقــوم كل مقــوم مبراجعــة وتقــومي املعاييــر األساســية املكلــف بهــا عــاوة
علــى مهامــه الفرعيــة فــي مراجعــة معاييــر أخــرى.
•تعقــد اللجنــة اجتماعـ ًا لالنتهــاء مــن عمليــة التدقيــق وإعطــاء درجــات
لــأداء ،وحتديــد القضايــا الرئيســة التــي حتتــاج إلــى توضيــح أثنــاء
الزيــارة امليدانيــة للبرنامــج.
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المرحلة

الفترة

النشاط

الزمنية

•تعقد اللجنة اجتماع ًا إلعداد خطة للزيارة امليدانية ،وإعداد األسئلة
التي ستطرح ،وآليات العمل ويتم توزيع املهام على األعضاء.
•تنسق عمادة التطوير واجلودة مع الكلية بشأن الزيارة امليدانية

التدقيق
والتقومي

شهر

بعد التدقيق
والتقومي

شهر

للبرنامج من قبل اللجنة.
•تقوم اللجنة بزيارة ميدانية للبرنامج تستغرق  3أيام.
•تعقــد اللجنــة اجتماع ـ ًا ملناقشــة نتائــج الزيــارة واالتفــاق علــى طريقــة
االنتهــاء مــن إعــداد تقريــر تقــومي أداء البرنامــج (.)QPAR
•يقــوم كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة بإعــادة مراجعــة مــا مت كتابتــه
بخصــوص املعاييــر املكلــف بهــا.
•يدعــو رئيــس اللجنــة األعضــاء إلــى اجتمــاع يســتغرق  3أيــام ملراجعــة
كل معيــار علــى حــده واالتفــاق علــى القضايــا الرئيســة التــي تخــص
البرنامــج.
•تقــوم اللجنــة بالصياغــة النهائيــة لتقريــر تقــومي أداء البرنامــج
( .)QPAR
•ترسل اللجنة التقرير إلى عمادة التطوير واجلودة.
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المقومين
الضوابط الحاكمة لعمل مجلس
ّ
املقومــن املعتمديــن لــدى عمــادة التطويــر واجلــودة إذا اعتــذر
•يتــم حــذف
املقــوم مــن قائمــة مجلــس ّ
ّ
مرتــن متتاليتــن عــن عمليــة التقــومي.
املقومــن املعتمديــن لــدى عمــادة التطويــر واجلــودة إذا
•يتــم إلغــاء عضويــة
املقــوم مــن قائمــة مجلــس ّ
ّ
صــدر عنــه ســلوك ال يتناســب مــع األعــراف اجلامعيــة أثنــاء عمليــة التقــومي.
املقــوم ليــس لديــه املهــارة العمليــة فــي عمليــة التقــومي ،فلعمــادة التطويــر واجلــودة إلغــاء
•إذا ثبــت أن
ّ
عضويتــه أو إعــادة تأهيلــه حســب مــا تقتضيــه احلاجــة.
املقومــن إفشــاء تفاصيــل عمليــة التقــومي ألي طــرف (مبــا فــي ذلــك اجلهــة
•ال يجــوز ألعضــاء مجلــس ّ
محــل التقــومي) قبــل اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس املقومــن ،كمــا ال يجــوز لهــم إرســال أي تقاريــر إلــى
اجلهــة محــل التقــومي مباشــرة ،ويعتبــر دورهــم قــد انتهــى متامـ ًا مبجــرد تســليم التقاريــر النهائيــة لعمــادة
التطويــر واجلــودة.
املقومــن ومنســوبي عمــادة التطويــر واجلــودة اعتبــار أن مــا مت االطــاع عليــه
•علــى أعضــاء مجلــس
ّ
أثنــاء تقــومي أداء املؤسســة أو الكليــة أو البرنامــج أســرار ًا ال يجــوز تداولهــا فــي أي محفــل عــام أو خــاص أو
اتخاذهــا مثـ ً
ـاال فــي أي تدريــب إال بالتعريــض ودون ذكــر اســم تلــك اجلهــة [.]16 ,2 ,1
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لجنــــة الجـــودة بالكليــــة
يتشــكل بــكل كليــة جلنــة تســمى (جلنــة اجلــودة بالكليــة) بإشــراف عميــد الكليــة ورئاســة وكيــل
الكليــة للتطويــر واجلــودة وعضويــة وكالء الكليــة ورؤســاء األقســام األكادمييــة (فقــط األقســام التــي تقــدم
برامــج أكادمييــة) ،ورئيــس جلنــة اجلــودة بالكليــة ،وأعضــاء آخريــن حســب احلاجــة وبنــاء علــى املبــررات
التــي تقدمهــا الكليــة .وفــي الكليــات التــي ليــس بهــا إال برنامــج أكادميــي واحــد ،يتــم إدراج املســؤول املباشــر
عــن البرنامــج ضمــن هــذه اللجنــة ،أمــا بقيــة رؤســاء األقســام فــا يشــترط إدراجهــم فــي اللجنــة ويتــم إدراج
بعضهــم حســب رأي عميــد الكليــة .تكــون مهمــة هــذه اللجنــة إعــداد خطــة للجــودة بالكليــة ،موضح ـ ًا بهــا
األهــداف الرئيســة واملســتهدفات علــى املــدى االســتراتيجي والتشــغيليُ ،
وت َّعــن هــذه اللجنــة مــن قبــل عميــد
ـاء علــى ترشــيح مــن وكيــل الكليــة للتطويــر واجلــودة .حيــث تعمــل هــذه اللجنــة وفــق اآلليــات املبينــة
الكليــة بنـ ً
فــي نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة (.]61 ,2 ,1[ )KSU-QMS

المهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة الجودة بالكلية
•إيجــاد بيئــة مناســبة للتطبيــق واإلدارة الناجحــة لضمــان اجلــودة فــي الكليــة والبرامــج بنــاء علــى
(النظــام).
•صياغــة وتوثيــق آليــات نظــام إدارة اجلــودة بالكليــة مبــا يضمــن أن كل وحــدة داخــل الكليــة علــى درايــة
تامــة مبســؤولياتها وفــق مقاييــس (النظــام).
•إشراك اجلميع مبا يضمن أنهم يعملون على حتقيق معايير اجلودة املطلوبة من قبل اجلامعة.
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•ضمان أن البرامج التي بالكلية تعمل على حتقيق معايير اجلودة اخلاصة باجلامعة.
•رصــد جميــع األنشــطة اخلاصــة بتخطيــط وإدارة وتطبيــق وحتســن اجلــودة علــى مســتوى الكليــة
والبرامــج ،ورفــع تقاريــر إلــى عمــادة التطويــر واجلــودة بذلــك.
•إعــداد الوثائــق الالزمــة وكذلــك االنخــراط فــي عمليــة التدقيــق والتقــومي الســنوي الداخلــي للبرنامــج
(البرامــج).
•التأكــد مــن اســتجابة البرنامــج (البرامــج) لتوصيــات جلنــة التقــومي ،وأنهــا أعــدت خطــة تنفيذيــة
للتطويــر.
ـاء علــى أولويــات التطويــر ،كمــا
•التأكــد مــن أن الكليــة والبرنامــج (البرامــج) تقــوم بتحديــد األهــداف بنـ ً
تقــوم مبتابعتهــا خــال العــام.
•التأكــد مــن أن الكليــة والبرنامــج (البرامــج) تقــوم بتحديــث تقريــر الدراســة الذاتيــة وتقدمــه إلــى عمــادة
التطويــر واجلــودة اســتعداد ًا للتدقيــق والتقــومي الســنوي.
بنــاء علــى تقريــر تقــومي األداء اخلــاص
•مراجعــة اخملرجــات اخلاصــة بالتدقيــق والتقــومي الســنوي،
ً
بالكليــة أو البرنامــج (البرامــج) املعــد مــن قبــل جلنــة التقــومي .كمــا تقــوم بإعــداد خطــة حتســن ألداء
الكليــة والبرنامــج (البرامــج) وتدمجهــا فــي التقريــر الســنوي للكليــة.
•التأكــد مــن أنهــم ممثلــون ويلعبــون دور ًا نشــط ًا فــي إدارة اجلــودة علــى مســتوى الكليــة والبرنامــج (البرامج)،
خاصــة فيمــا يخــص خطة التحســن.
•استخدام اإلرشاد والدعم املقدم من عمادة التطوير واجلودة.
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لجنــــة الجـــودة بالبرنامـــج األكاديمــــي
تشــكل بــكل برنامــج أكادميــي جلنــة تســمى (جلنــة اجلــودة بالبرنامــج) تتكــون مــن رئيــس البرنامــج،
ورئيــس جلنــة اجلــودة بالبرنامــج ،و 4-2أعضــاء بنــاء علــى املبــررات التــي يقدمهــا البرنامــج.
تكــون مهمــة هــذه اللجنــة إعــداد خطــة للجــودة بالبرنامــج موضحــ ًا بهــا األهــداف الرئيســة
واملســتهدفات علــى املــدى االســتراتيجي والتشــغيليُ ،
ـاء علــى
وت َع ّيــن هــذه اللجنــة مــن قبــل عميــد الكليــة بنـ ً
ترشــيح مــن رئيــس القســم (أو البرنامــج) .تعمــل هــذه اللجنــة وفــق اآلليــات املبينــة فــي نظــام جامعــة امللــك
ســعود إلدارة اجلــودة (.]61 ,2 ,1[ )KSU-QMS

المهــام والمسؤولـــيات الرئيســة للجنــة الجــودة بالبرنامــج
بناء على (النظام).
•إيجاد بيئة مناسبة للتطبيق واإلدارة الناجحة لضمان اجلودة في البرنامج ً
•صياغــة وتوثيــق آليــات نظــام إدارة اجلــودة بالبرنامــج مبــا يضمــن أن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى
درايــة تامــة مبســؤولياتها وفــق مقاييــس (النظــام).
•إشراك اجلميع مبا يضمن أنهم يعملون على حتقيق معايير اجلودة املطلوبة من قبل اجلامعة.
•ضمــان أن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالبرنامــج يعملــون علــى حتقيــق معاييــر اجلــودة اخلاصــة
باجلامعــة.
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•رصــد جميــع األنشــطة اخلاصــة بتخطيــط وإدارة وتطبيــق وحتســن اجلــودة علــى مســتوى البرنامــج،
ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى الكليــة وعمــادة التطويــر واجلــودة.
•إعداد الوثائق الالزمة وكذلك االنخراط في عملية التدقيق والتقومي السنوي الداخلي للبرنامج.
•التأكد من استجابة البرنامج لتوصيات جلنة التقومي ،وأنها أعدت خطة تنفيذية للتطوير.
بنــاء علــى أولويــات التطويــر ،كمــا تقــوم مبتابعتهــا
•التأكــد مــن أن البرنامــج يقــوم بتحديــد األهــداف
ً
خــال العــام.
•التأكــد مــن أن البرنامــج يقــوم بتحديــث تقريــر الدراســة الذاتيــة ويقدمــه إلــى عمــادة التطويــر واجلــودة
اســتعداد ًا للتدقيــق والتقــومي الســنوي.
بنــاء علــى تقريــر تقــومي األداء اخلــاص
•مراجعــة اخملرجــات اخلاصــة بالتدقيــق والتقــومي الســنوي،
ً
بالبرنامــج املعــد مــن قبــل جلنــة التقــومي .كمــا تقــوم بإعــداد خطــة حتســن ألداء البرنامــج وتدمجهــا فــي
التقريــر الســنوي للبرنامــج.
•التأكــد مــن أنهــم ممثلــون ويلعبــون دور ًا نشــط ًا فــي إدارة اجلــودة علــى مســتوى البرنامــج ،خاصــة فيمــا
يخــص خطــة التحســن.
•استخدام اإلرشاد والدعم املقدم من عمادة التطوير واجلودة.
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تفاصيل آلية عمل جلان اجلودة على مستويي الكلية والبرنامج
المرحلة

الفترة
الزمنية

•تعقــد عمــادة التطويــر واجلــودة اجتماعـ ًا اســتراتيجي ًا مــع مســؤولي الكليــة

املرحلة  :1قبل
إعداد تقرير

النشاط

شهر

الدراسة الذاتية

لعقــد (شــراكة اســتراتيجية) و(برنامــج إرشــادي).
•يعقــد اجتمــاع تكتيكــي مــع جلنــة اجلــودة بالبرنامــج لالتفــاق علــى خطــة
تطبيــق (النظــام) بالبرنامــج.
• ُت َوجــه جلنــة اجلــودة بالبرنامــج مــن قبــل (مرشــد) تعينــه عمــادة التطويــر

املرحلة :2
حتديث تقرير

واجلــودة مــن أجــل التوجيــه فيمــا يخــص حتديــث تقريــر الدراســة الذاتيــة،
 4شهور

الدراسة الذاتية

جمــع البيانــات واإلحصائيــات واألدلــة.
•يتــم إعــداد تقاريــر شــهرية ونصــف شــهرية عــن األنشــطة التــي متــت وترســل
نســخة منهــا إلــى الكليــة.
•يتم اإلعداد لزيارة ميدانية للجنة املراجعة للبرنامج.

التدقيق والتقومي
الداخلي

•يتم القيام بزيارة ميدانية للبرنامج تستغرق  3أيام.
شهر

•تقــوم جلنــة املراجعــة للبرنامــج بإعــداد تقريــر عــن نتائــج تقــومي أداء
البرنامــج ( )QPARويرســل إلــى عمــادة التطويــر واجلــودة والتــي بدورهــا
سترســله إلــى البرنامــج.
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المرحلة

الفترة

النشاط

الزمنية

ـاء علــى تقريــر عــن نتائــج تقــومي أداء البرنامــج ( ،)QPARســيعد البرنامج
•بنـ ً
مرحلة التطوير

شهر

خطــة حتســن لالســتجابة لتوصيــات جلنــة التقومي.
•ســتجاز اخلطــة التنفيذيــة للتحســن مــن قبــل عميــد الكليــة وتنفــذ
بواســطة جلنتــي اجلــودة بالكليــة والبرنامــج.
•ســيتولى البرنامــج مســؤولية تنفيــذ خطــة التحســن بالتعــاون مــع جلنــة

تنفيذ خطة
التطوير

 10شهور

اجلــودة بالكليــة واملرشــد.
•يتــم إعــداد تقاريــر شــهرية ونصــف شــهرية عــن األنشــطة التــي متــت وترســل
نســخة منهــا إلــى الكليــة.
•تقــوم جلنــة اجلــودة بالبرنامــج بالتعــاون مــع املرشــد بالتأكــد مــن تنفيــذ

التخطيط لدورة
التدقيق والتقومي

شهران

الداخلي القادمة
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اخلطــة التنفيذيــة للتحســن مــع وجــود أدلــة داعمــة.
•تقــوم جلنــة اجلــودة بالبرنامــج بالتعــاون مــع جلنــة اجلــودة بالكليــة لإلعــداد
لــدورة التدقيــق والتقــومي الداخلــي الثانية.

الخاتمـــــــة

تعتبــر جتربــة إعــداد مجلــس املقومــن بجامعــة امللــك ســعود رائــدة ،حيــث تركــز علــى
العنصــر البشــري الــذي يقــوم بعمليــة التقــومي والتدقيــق الداخلــي وفــق نظــام جامعة امللك ســعود
إلدارة اجلــودة ( .)KSU-QMSإن اإلعــداد اجليــد وااللتــزام بكــود األخالقيــات اخلــاص بعمليــة
التقــومي مــن أهــم عوامــل املهنيــة التــي يتميــز بهــا مقومو اجلــودة باجلامعة .كمــا أن عمليــة اختيار
املتدربــن ليصبحــوا مقومــن ،باإلضافــة إلــى عمليــة إجازتهــم لذلــك الغــرض ،واحلــزم والشــفافية
فــي ذلــك مــن أهــم مقومــات جنــاح التجربــة .إن إنشــاء عــدة دوائــر تتعــاون مــع بعضهــا البعــض فــي
إجنــاز عمليــة التقــومي وهــي جلنــة اجلــودة بالكليــة وجلنــة اجلــودة بالبرنامــج ،باإلضافــة إلــى
مقومــي البرنامــج وعمــادة التطويــر واجلــودة تــؤدي إلــى املشــاركة فــي املســؤولية والتطويــر
جلنــة ّ
بالصــورة التــي تنعكــس إيجاب ـ ًا علــى منظومــة التطويــر واجلــودة باجلامعــة وكلياتهــا وبرامجهــا.
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الدولــي الرابــع لضمــان جــودة التعليــم العالــي ،األردن ،الزرقــاء 3-1 ،أبريــل 2014م ،ص .715-704
[[[9عــكاوي ،أحمــد؛ القرنــي ،عــوض (2010م) :دور مؤشــرات األداء فــي تقــومي وحتســن التعلــم القائــم
علــى النــواجت :منــوذج مــن عمــادة اجلــودة ،جامعــة امللــك ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية ،مؤمتــر
مخرجــات التعليــم العالــي وســوق العمــل فــي الــدول العربيــة االســتراتيجيات – السياســات – اآلليــات،
املنامــة ،البحريــن ،أكتوبــر 2010م.
[[1[1القرنــي ،عــوض؛ عــكاوي ،أحمــد (2010م) :أهميــة العالمــات املرجعيــة فــي حتقيــق قيــم مؤشــرات
األداء :مثــال مــن عمــادة اجلــودة ،جامعــة امللــك ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية ،مؤمتــر تطبيــق
املؤشــرات اإلقليميــة والعامليــة للجــودة فــي االعتمــاد األكادميــي فــي جامعــات العالــم اإلســامي ،نحــو
التميــز وســيلة الغايــة ،جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة ،الريــاض ،ديســمبر 2010م.

مجلــــس المقوّ ميــــن بالجامعـــة

23

[[1[1القرنــي ،عــوض؛ عــكاوي ،أحمــد (2011م) :مؤشــرات األداء املاليــة للجامعــات :مثــال مــن جامعــة
امللــك ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية .مؤمتــر تقييــم وقيــاس جــودة األداء اجلامعــي ،بيــروت ،لبنــان،
ســبتمبر 2011م.
[[1[1القرنــي ،عــوض؛ عــكاوي ،أحمــد؛ الــداود ،إبراهيــم ( :)2013جتربــة جامعــة امللــك ســعود فــي بنــاء
نظــام للمقارنــات املرجعيــة .املؤمتــر العربــي الدولــي الثالــث لضمــان جــودة التعليــم العالــي ،األردن ،عمــان،
 4-2أبريــل 2013م ،ص .437-427
[[1[1املهيــدب ،عبــد اللــه؛ قاضــي ،عدنــان؛ عــكاوي ،أحمــد ( :)2015جتربــة إنشــاء نظــام داخلــي ملقارنــة
أداء البرامــج األكادمييــة بجامعــة امللــك ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية .املؤمتــر العربــي الدولــي
اخلامــس لضمــان جــودة التعليــم العالــي ،اإلمــارات ،الشــارقة 5-3 ،مــارس 2015م ،ص .48-38
KSU-QMS Work Book (1st ed., May 2009): King Saud University Quality management

][14

system, 78p.
)KSU-QMS Handbook2 (3rd ed., May 2012): SID (Statistics, Information and Documents

][15

System for Practitioners, 119p.
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[[1[1عــكاوي ،أحمــد ( :)2017جتربــة إعــداد مجلــس املقومــن بعمــادة التطويــر واجلــودة ،جامعــة امللــك
ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية .املؤمتــر العربــي الدولــي الســابع لضمــان جــودة التعليــم العالــي.
( ،)IACQA2017جامعــة أســيوط 22-20 ،فبرايــر2017م ،ص.294-188
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وكــالة الجامعــة للتخطــيط والتطويـر

عمــــــــــادة التطويـــــــــر والجــــــــودة

