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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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نـظـــــام إدارة اجلــــودة
باجلـامـعــــــــــة
يحــدد اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تضمــن جــودة النظــم اإلداريــة،
والتعليميــة ،والبحثيــة ،والشــراكة املجتمعيــة.
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مقدمــــــة
تأتــي اجلــودة ضمــن منظومــة متكاملة تســمى (نظــام إدارة اجلــودة )Quality Management System
والــذي مت تعريفــه فــي الكثيــر مــن األدبيــات ذات الصلــة باجلــودة بوجــه عــام .وقــد عرفــت املنظمــة الدوليــة
للمعاييــر  International Organization for Standardizationنظــام إدارة اجلــودة بأنــه (الهيــكل التنظيمــي،
واملســؤوليات احملــددة ،واإلجــراءات ،والعمليــات ،واملــوارد الالزمــة لتطبيــق إدارة اجلــودة -أي هــي األنشــطة
املتناســقة للتوجيــه والتحكــم فــي املؤسســة فيمــا يخــص اجلــودة -شــاملة جميــع األنشــطة التــي تســهم فــي
اجلــودة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة) [.]1
أمــا مجلــس املعاييــر بكنــدا  Standards Council of Canadaفقــد عـ ّـرف نظــام إدارة اجلــودة بأنــه
(النظــام الــذي يحــدد وينشــئ سياســة وأهــداف وعمليــات اجلــودة باملؤسســة) .وفــي قامــوس إدارة األعمــال
 ،Business Dictionaryمت تعريــف هــذا النظــام بأنــه (املنهجيــة التــي تســتخدمها املؤسســة فــي خفــض أو
القضــاء علــى حــاالت عــدم التطابــق للمواصفــات واملعايــرة وتوقعــات العمــاء ،وذلــك بأســلوب أكثــر فاعليــة
وكفــاءة) [.]2
وعرفــت اجلمعيــة األمريكيــة للجــودة  America Society for Qualityنظــام إدارة اجلــودة بأنــه
(تقنيــة إداريــة تســتخدم للتواصــل مــع املوظفــن مــن أجــل حثهــم علــى إنتــاج منتجــات وخدمــات ذات جــودة
عاليــة ،والتأثيــر علــى أنشــطة املوظفــن للقيــام مبهامهــم وفــق مواصفــات اجلــودة) .وأضافــت هــذه اجلمعيــة
أن الغــرض مــن نظــام إدارة اجلــودة هــو تكويــن رؤيــة لــدى املوظفــن ،وإعــداد معاييــر للموظفــن ،وبنــاء نظــم
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للتحفيــز داخــل املؤسســة ،وحتديــد أهــداف للموظفــن ،والتقليــل مــن مقاومــة التغييــر داخــل املؤسســة،
ـد فقــط انعكاسـ ًا ملــدى تقــدمي هــذه
واملســاعدة فــي نظــم الشــراكة فــي املؤسســة .لــذا ،فــإن جنــاح املؤسســة يعـ ّ
املؤسســة ملنتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة أكثــر مــن املنافســن وأيضــ ًا بســعر منافــس [.]3
تعتبــر اجلــودة فــي التعليــم فكــرة مقتبســة مــن الصناعــة ممــا يســمى إدارة اجلــودة الشــاملة [.]5 ,4
أمــا اجلــودة فــي التعليــم العالــي فهــي منهــج وعمليــة إداريــة الهــدف منهــا حتقيــق كفايــة التعليــم العالــي وخلــق
وإيجــاد البيئــة األكادمييــة املناســبة للطــاب إلكمــال دراســتهم [ .]6كمــا أن حتقيــق اجلــودة فــي مؤسســات
التعليــم العالــي يهــدف إلــى إقنــاع احلكومــات واملســتثمرين بــأن مؤسســات التعليــم العالــي تــؤدي عمـ ً
ـا جيــد ًا
ـاء علــى مؤشــرات مختلفــة تتضمــن حتســن وإصــاح
وتبــذل اجلهــود لضمــان جــودة التعليــم ومخرجاتــه بنـ ً
ورفــع مســتوى التدريــس والعمليــة التعليميــة وتطويــر البحــث العلمــي ورفــع كفــاءة اخلريجــن وحتديــث
معاييــر االعتمــاد وقيــاس أدائهــا مــع مؤسســات أخــرى (املقارنــة املرجعيــة) [.]7
تركــز هــذه املــادة العلميــة علــى نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة مــن حيــث بنــاء النظــام
ومعاييــره وآليــة تطبيقــه وغيــره مــن التفاصيــل ذات الصلــة.
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التعريف بنظام جامعة الملك سعود إلدارة الجودة KSU-QMS
أصبــح االعتمــاد األكادميــي مــن أهــم التحديــات فــي القــرن الواحــد والعشــرين علــى مســتوى العالــم
بوجـ ٍـه عــام ،أمــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية علــى وجــه اخلصــوص ،فــإن األمــر يتعلــق بجزئــن أساســيني
همــا :مــا الــذي ســنفعله؟ ،وكيــف ســنفعله؟ فــي ســبيل االســتجابة ملتطلبــات االعتمــاد األكادميــي .يرتبــط
االعتمــاد األكادميــي ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بنظــم ضمــان اجلــودة الداخليــة ( ،)IQAوهمــا متكامــان وال ينفصــان.
أو مبعنــى آخــر ،فــإن االعتمــاد األكادميــي يعتبــر ضمــان جــودة خارجيـ ًا ( ،)EQAولكــي حتصــل املؤسســة علــى
االعتمــاد فــإن املعادلــة  EQA = IQAالبــد أن تتحقــق.
وفــي هــذا اإلطــار ،ولتحقيــق هــذه املعادلــة ،فقــد ســلكت جامعــة امللــك ســعود منهجــن همــا (مــا)
و(كيــف) ،حيــث مت حتديــد ووصــف ذلــك بدقــة فــي نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة .KSU-QMS
ركــز املنهــج األول وهــو (مــا) علــى متطلبــات نظــام ضمــان اجلــودة الداخلــي ،فــي حــن ركــز املنهــج الثانــي وهــو
(كيــف) علــى اآلليــة التــي تســتخدمها اجلامعــة لكــي تطــور نظــام ضمــان اجلــودة الداخلــي لكــي ال يوفــي
فقــط مبتطلبــات االعتمــاد (ضمــان اجلــودة اخلارجــي) بــل يفوقــه [.]11, 10 , 8
إن املنهــج األول وهــو (مــا) يهتــم بالعمليــات وفــق املعاييــر األساســية  Standardsوالفرعيــة Criteria
والنتائــج وفــق مؤشــرات األداء الرئيســة  KPIsوطــرق التدقيــق والتقــومي ،وهــو متشــابه فــي قواعــده وأسســه
عبــر مختلــف الــدول والقــارات .هــذه املنهجيــة تــؤدي إلــى حتقيــق اجلــودة داخــل املؤسســة وجتعلهــا تفــي
بالغــرض مــن وجودهــا ،وتعمــل كذلــك علــى حتقيــق مخرجــات تعليميــة مرتكــزة علــى الطالــب ،ودعــم مصــادر
وجتهيــزات التعلــم ،وتقــدمي خدمــات مجتمعيــة مرتكــزة علــى احتياجــات العمــاء ،وحتقيــق رســالة وأهــداف
وغايــات املؤسســة ،كمــا تــؤدي أيض ـ ًا إلــى بحــث علمــي متميــز.

6
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املنهــج الثانــي وهــو (كيــف) يركــز علــى كيفيــة حتقيــق ضمــان اجلــودة الداخلــي مبؤسســات التعليــم
العالــي لكــي يتوافــق مــع األســس القانونيــة ملعاييــر االعتمــاد الوطنيــة .نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك
ســعود ال يســتوفي فقــط متطلبــات هيئــة تقــومي التعليــم بــل يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك اســتناد ًا علــى مبــدأ
الـــ ( )4Asللجــودة وهــو:

Audit and Assessment leading to Assurance and later Accreditation
وهــذه هــي شــهادة اســتيفاء الغــرض مــن املؤسســة التعليميــة .وفــي هــذا اإلطــار ،قامــت جامعــة امللــك
ســعود بتطبيــق معاييــر هيئــة تقــومي التعليــم كأســاس ملعاييــر نظــام اجلــودة الداخلــي لهــا ودمجــت املعاييــر
اخلاصــة باملؤسســة والبرامــج فــي معاييــر عامــة قياســية وبســيطة قابلــة للتطبيــق علــى مســتوى اجلامعــة
والكليــات والبرامــج والوحــدات اإلداريــة .كمــا قامــت اجلامعــة باســتخدام منــوذج مالكــوم بالدريــج []14, 13
للتدقيــق وتقــومي األداء فــي جميــع العمليــات والنتائــج .وقــد صــدرت موافقــة مجلــس جامعــة امللــك ســعود
فــي عــام (1433هـــ) علــى إقــرار دليــل نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود (الطبعــة الثالثــة) باللغتــن
العربيــة واإلجنليزيــة .وفيمــا يلــي تفاصيــل لنظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود:
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ً
أوال :المعاييــــر Standards
يشــمل نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة  11معيــار ًا رئيـــــس ًا  ،Standardsوهنـــــاك معايــــير فرعــــية
 Sub standards or Criteriaوأخــرى حتــت فرعيــة  Itemsفــي كل معيــار .ومت إعــداد هــذه املعاييــر الرئيســة
بحيــث تكــون متوافقــة مــع تلــك اخلاصــة بهيئــة تقــومي التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية (.]19 - 15[ )EEC
وهــذه املعاييــر الرئيســية هــي:
1 .1الرسالة والغايات واألهداف.
2 .2السلطات واإلدارة.
3 .3إدارة ضمان اجلودة والتحسني.
4 .4التعلم والتعليم.
5 .5شؤون الطلبة واخلدمات املساندة.
6 .6مصادر التعلم.
7 .7املرافق والتجهيزات.
8 .8التخطيط واإلدارة املالية.
9 .9عمليات التوظيف.
1010البحث العلمي.
1111العالقات املؤسسية مع اجملتمع.
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ويضــم النظــام كل مجموعــة مــن املعاييــر إلــى مســمى معــن ،فمثـ ً
ـا املعايير  3 ،2 ،1تشــير إلى الســياق
املؤسســي ،بينمــا يشــير املعيــاران  11 ،10إلــى التفاعــل مــع اجملتمــع (شــكل .)1

الﻌﻤلﻴاﺕ

ﻋواﻣـــــﻞ ﺗﻤﻜـــــﻴﻦ الﺪﻋـــــﻢ

ﻣﺤتـــــوﻯ الﺒرﻧاﻣـــــﺞ فــــﻲ الﻤﺆسســـــة

دﻋﻢ ﺗﻌلﻢ الطﻼﺏ

ﺇداﺭة ﺿﻤاﻥ الجودة
والتطوير

الﻤقﻴاﺱ
7
الﻤرافﻖ والتجﻬﻴﺰاﺕ

دﻋﻢ الﺒﻨﻴة التﺤتﻴة

الﻤﻌﻴاﺭ
3

ﻣﺼادﺭ التﻌلﻢ

الﻤقﻴاﺱ
8
التﺨطﻴﻂ واﻹداﺭة الﻤالﻴة

الﻤقﻴاﺱ
9
ﻋﻤلﻴاﺕ
التوﻇﻴﻒ

الﻌﻤلﻴاﺕ

ﺟـــودة التﻌـــلﻢ والتﻌـــلﻴﻢ

السلطاﺕ
واﻹداﺭة

الﻤقﻴاﺱ
6

الﻌﻼﻗــــــة ﻣــــــﻊ الﻤجتﻤـــــــﻊ

الﻤﻌﻴاﺭ
2

ﺷﺆوﻥ الطﻼﺏ والﺨﺪﻣاﺕ
الﻤساﻧﺪة

الﻤقﻴاﺱ
4
(التﻌلﻢ والتﻌلﻴﻢ)

الﻤقﻴاﺱ
10
(الﺒﺤﺚ الﻌلﻤﻲ)

الﻤقﻴاﺱ
11

ﻧتاﺋـــــﺞ الﻤﻌايـــــﻴر اﻷﺣــــﺪ ﻋﺸــــــر

الرسالة،
والﻐاياﺕ،
واﻷﻫﺪاﻑ

الﻤقﻴاﺱ
5

ﻣساﻫﻤـاﺕ الﻤجتﻤﻊ

الﻤﻌﻴاﺭ
1

الﻨتاﺋﺞ

ﻣﺆﺷراﺕ
اﻷداء
الرﺋﻴسﻴة

الﻤﻌايﻴر
الﻤرﺟﻌﻴة

(الﻌﻼﻗاﺕ الﻤﺆسسﻴة ﻣﻊ
الﻤجتﻤﻊ)

الﻨتاﺋﺞ

شكل ( )1مخطط لنظام إدارة اجلودة بجامعة امللك سعود يوضح املعايير الرئيسة ومجموعاتها
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ثاني ًا :المعايير الفرعية Sub-standards or Criteria
ينــدرج حتــت كل معيــار رئيــس عــدد مــن املعاييــر الفرعيــة والتــي يختلــف عددهــا مــن معيــار آلخــر،
وإجمالــي عددهــا  80معيــار ًا فرعيــ ًا .وهــذه املعاييــر الفرعيــة يتــم تقســيمها إلــى نوعــن همــا :معاييــر
فرعيــة تــدل علــى عمليــات  ،Processesومعاييــر فرعيــة تــدل علــى نتائــج  .Resultsوعلــى ســبيل املثــال،
جنــد فــي املعيــار األول اخلــاص بالرســالة والغايــات واألهــداف ،أنــه يوجــد  7معاييــر فرعيــة ،منهــا ( 5تــدل
علــى عمليــات ،و 2يــدالن علــى نتائــج) كمــا يلــي :العمليــات (مالءمــة الرســالة ،جــدوى نــص الرســالة ،تطويــر
الرســالة ،االســتفادة مــن نــص الرســالة ،العالقــة بــن الرســالة والغايــات واألهــداف) ،والنتائــج (مؤشــرات األداء
الرئيســية احملــددة للمؤسســة ،مؤشــرات األداء الرئيســية احملــددة للكليــة) [.]12 - 8

ثالث ًا :طريقة تقويم العمليات
فــي نظــام تقــومي العمليــات ،يتــم إتبــاع منهجيــة جائــزة مالكــوم بالدريــج الوطنيــة للجــودة (تومــاال
وتــاجن  ،Tummala & Tang 1994نســت  )Nist 2009اخلاصــة بالتميــز فــي األداء .وهــذا النظــام يقـ ّـوم العمليــات
ـاء علــى  4جوانــب يرمــز لهــا باحلــروف  ، ADLIحيــث يشــير احلــرف  Aإلــى النهــج  ،Approachواحلــرف D
بنـ ً
إلــى التطبيــق  ،Deploymentواحلــرف  Lإلــى التعلــم  ،Learningواحلــرف  Iإلــى التكامــل  . Integrationحيــث
يشــير النهــج إلــى األســاليب املســتخدمة مــن قبــل اجلامعــة والكليــة والبرنامــج والوحــدة اإلداريــة ملعاجلــة
متطلبــات جميــع املعاييــر واملقاييــس والبنــود .أمــا التطبيــق فيشــير إلــى مــدى تطبيــق نهــج مــا فــي معاجلــة
جميــع متطلبــات املعيــار وفروعــه ،ويتــم تقييمــه علــى أســاس اتســاع وعمــق تطبيــق النهــج فــي وحــدات العمــل
ذات الصلــة فــي جميــع أنحــاء اجلامعــة أو الكليــة أو البرنامــج أو الوحــدة اإلداريــة [.]12 - 8
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كمــا يتــم تعريــف التعلــم باملعــارف اجلديــدة أو املهــارات املكتســبة مــن خــال التقــومي والدراســة
والتجربــة واالبتــكار .أمــا التكامــل فيشــمل توافقــ ًا فــي النهــج علــى مســتوى اجلامعــة وتنســيق اخلطــط
والعمليــات واملعلومــات والقــرارات واملــوارد واإلجــراءات والنتائــج والتحليــات لدعــم األهــداف الرئيســية علــى
مســتوى اجلامعــة .يحــدد نظــام إدارة اجلــودة درجــات مــن املمارســة لــكل عمليــة ،حيــث أدناهــا يتــم تقوميــه
بــدون جنــوم أو  % 5 – 0ألنــه يخلــو مــن النهــج والتطبيــق والتعلــم والتكامــل ،أمــا أفضــل درجــة مــن املمارســة
فتحصــل علــى خمــس جنــوم أو  ، % 100 – 90ألنهــا حتتــوي علــى نهــج وتطبيــق وتعلــم وتكامــل .ويوضــح املثــال
املبــن فــي جــدول ( )1درجــات املمارســة فــي العمليــات وطريقــة تقوميهــا [.]12 - 8
جدول ( )1درجات املمارسة في العمليات وطريقة تقوميها

الدرجة

وصف الممارسة
هناك ممارسات لكن ال يتم تطبيقها إطالق ًا – اعتماد ًا على:

%5–0
أو بدون جنوم

•ال يوجد دليل على استخدام نهج ثابت.
•ال يوجد تطبيق لنهج ثابت.
•ال يوجد دليل على توجه نحو التحسن.
•ال يوجد دليل على ترتيبات على مستوى املؤسسة وتطبق املعايير بشكل فردي.

% 25 – 10
أو جنمة واحدة
% 45 – 30
أو جنمتان

هنــاك ممارســات تطبــق أحيان ـ ًا لكــن نوعيتهــا غيــر مالئمــة وليــس لهــا قيمــة (بقيــة التفاصيــل
توجــد فــي نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة ) KSU-QMS
هنــاك ممارســات عــادة مــا تطبــق ،لكــن نوعيتهــا غيــر مقنعــة (بقيــة التفاصيــل توجــد فــي نظــام
جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة ) KSU-QMS
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الدرجة
% 65 – 50
أو ثالث جنوم

% 85 – 70
أو أربع جنوم

وصف الممارسة
هنــاك ممارســات تطبــق معظــم األوقــات ،هنــاك دليــل عــل فعاليــة األنشــطة يشــير إلــى حتقيــق
معاييــر مقنعــة مــن األداء علــى الرغــم مــن وجــود مجــال للتحســن (بقيــة التفاصيــل توجــد فــي
نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة ) KSU-QMS
هنــاك ممارســات تطبــق بشــكل ثابــت .فهنــاك مؤشــرات تشــير إلــى جــودة عاليــة فــي األداء لكــن
مــع وجــود مجــال للتحســن ،ومت إعــداد خطــط للتطويــر وتطبيقهــا ،وهنــاك مراقبــة مســتمرة
وتقاريــر حــول ذلــك (بقيــة التفاصيــل توجــد فــي نظــام إدارة اجلــودة باجلامعــة ) KSU-QMS
•هنــاك ممارســات تطبــق بشــكل ثابــت وحســب مقاييــس عاليــة ،مــع وجــود دليــل مباشــر
أو تقــومي مســتقل يشــير إلــى التميــز فــي اجلــودة مقارنــة مــع مؤسســات مشــابهة .علــى الرغــم
مــن أن هنــاك دليـ ً
ـا علــى وجــود معاييــر عاليــة لــأداء ،فهنــاك خطــط تهــدف إلــى املزيــد مــن
التطويــر ،ومــن ثــم حتديــد اســتراتيجية حقيقيــة ومخطــط زمنــي لهــا

% 100 – 90
أو خمس جنوم

•هناك دليل على وجود نهج ثابت وفعال.
•النهــج يطبــق بشــكل تــام مــع عــدم وجــود خلــل أو ضعــف ذي معنــى فــي أي مــن مجــاالت
العمــل أو وحداتــه.
•التعلم يطبق عل مستوى املؤسسة ،والتحسني ،والتقومي احلقيقي واملنتظم
•هنــاك تكامــل جيــد بــن النهــج واالحتياجــات األساســية للجامعــة أو الكليــة أو البرنامــج
أو الوحــدات اإلداريــة.

رابع ًا :طريقة تقويم النتائج
النتائــج يعبــر عنهــا بقيــم مؤشــرات األداء الرئيســية ،وهــي نوعــان :األول كمــي ،والثانــي نوعــي .يبلــغ عــدد
هــذه املؤشــرات فــي نظــام إدارة اجلــودة  56مؤشــراً ،منهــا  42كمي ـ ًا ،و 14نوعي ـ ًا .وتتــوزع هــذه املؤشــرات علــى
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املعاييــر الرئيســية األحــد عشــر .فعلــى ســبيل املثــال ،فــي املعيــار األول اخلــاص بالرســالة والغايــات
واألهــداف ،هنــاك ثالثــة مؤشــرات ،منهــا اثنــان نوعيــان والثالــث كمــي ،علــى النحــو التالــي:
1 .1تقــومي تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية (معــدل املتوســطات احلســابية واملســتوى الــذي حتقــق علــى أســاس
املســح) – نوعــي.
2 .2تقــومي مــدى توافــق اخلطــة االســتراتيجية مــع اخلطــة الوطنيــة لتطويــر التعليــم العالــي (معــدل أو
مســتوى املتوســطات احلســابية التــي حتققــت اســتناد ًا إلــى املســح) – نوعــي.
3 .3النسبة املئوية لألهداف االستراتيجية التي حتققت ( %واملستوى الذي حتقق) – كمي.

أ) تقويم المؤشرات الكمية:
يتــم حســاب املؤشــرات الكميــة  Quantitative KPIsعــن طريــق صيغــة رياضيــة خاصــة بــكل مؤشــر [،]12 - 10
فعلــى ســبيل املثــال ،املؤشــر الثالــث فــي املثــال الســابق يتــم حســابه كمــا يلــي:

النسبة المئوية لألهداف االستراتيجية التي تحققت =

عدد األهداف والمؤشرات في خطة العمل السنوية التي تحققت

× 100

عـدد األهـداف والمؤشرات في خطة العمل السنوية الموضوعــة
ويتــم تقــومي قيمــة كل مؤشــر كمــي أو نوعــي حســب مقيــاس األداء اخلــاص بــه ،ففــي املثــال الســابق ،فــإن
مســتويات األداء هــي:
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الم ستوى

اإلنجــــــاز

املستوى ()1

من  % 0إلى أقل من % 15

املستوى ()2

من  % 15إلى أقل من % 30

املستوى ()3

من  % 30إلى أقل من % 45

املستوى ()4

من  % 45إلى أقل من % 60

املستوى ()5

من  % 60إلى أقل من % 80

املستوى ()6

من  % 80إلى أقل من % 100

ب) تقويم المؤشرات النوعية
يتــم حســاب املؤشــرات النوعيــة  Qualitative KPIsعــن طريــق املســوحات ،ويتــم تفســيرها وتقوميهــا
وكتابتهــا فــي تقريــر الدراســة الذاتيــة للجامعــة أو الكليــة أو البرنامــج أو الوحــدة اإلداريــة .ويتــم التقــومي
مــن ناحيتــن ،األولــى هــي اســتخدام نظــام  ،LeTCIحيــث يشيـــــر الرمــز  Leإلــى مستـــــوى األداء،Level
 Tإلــى االجتــاه  C ،Trendإلــى املقارنــة I ،Comparisonإلــى التكامــل .Integrationكمــا يتــم األخــذ في االعتبار
دورة التحســن ( ،)PDCAحيــث  Pهــي خطــط  D، Planهــي نفــذ C ،Doهــي راقــب  A ،Checkهــي عــدل Act
].[12 - 10
وينطبــق ذلــك أيضـ ًا علــى قيــم مؤشــرات األداء الكميــة .ومســتوى األداء يشــير إلــى معلومــات رقميــة
تضــع نتائــج وأداء املؤسســة علــى مقيــاس ذي مغــزى .ويشــير االجتــاه إلــى معلومــات رقميــة توضــح اجتــاه
ومعــدل التغيــر لنتائــج املؤسســة ،أمــا املقارنــة فتشــير إلــى كيفيــة مقارنــة نتائــج اجلامعــة والكليــة والبرنامــج
ـاء عــل درجــة املمارســة ،يتــم
والوحــدة اإلداريــة مــع نتائــج مؤسســات أخــرى .وبعــد تقــومي مؤشــرات النتائــج بنـ ً
حتويلهــا إلــى نســب مئويــة لــأداء علــى النحــو املبــن فــي جــدول (.)2
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جــــدول ( )2تقويـــــم النتائــــــج ودرجاتهــــــا

وصف الممارسة

الدرجة

•ال يوجد تقارير عن نتائج األداء ،أو توجد نتائج متدنية.
•ال يوجد معلومات عن االجتاهات ،أو هناك نتائج سلبية.
%5–0

•ال يوجد تقارير عن معلومات ملقارنة النتائج
•ال يوجــد تقاريــر عــن نتائــج تدعــم املعاييــر واملقاييــس والبنــود واجملــاالت املهمــة للجامعــة أو
الكليــة أو البرنامــج أو الوحــدة اإلداريــة

% 25 – 10

(توجد التفاصيل في نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة ) KSU-QMS

% 40 – 30

(توجد التفاصيل في نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة ) KSU-QMS

% 65 – 50

(توجد التفاصيل في نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة ) KSU-QMS

% 85 – 70

(توجد التفاصيل في نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة ) KSU-QMS
•مســتويات اإلجنــاز احلاليــة ممتــازة فــي معظــم املعاييــر واملقاييــس والبنــود وفــي معظــم
اجملــاالت املهمــة .
•هنــاك تقاريــر عــن حتســن ممتــاز بشــكل مســتمر فــي االجتاهــات و/أو مســتويات األداء

% 100 – 90

احلاليــة فــي معظــم املعاييــر واملقاييــس والبنــود أو اجملــاالت .
•هنــاك دليــل علــى التميــز والريــادة فــي القطــاع التعليمــي فــي الكثيــر مــن املعاييــر واملقاييــس
والبنــود أو اجملــاالت .
•نتائــج األداء للجامعــة أو الكليــة أو البرنامــج أو الوحــدة اإلداريــة تلبــي بشــكل كبيــر املتطلبــات
األساســية للطــاب واملســتفيدين والتشــغيل وخطــة العمــل.
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خامس ًا :األداء الكلي للجامعة أو الكلية أو البرنامج أو الوحدة اإلدارية
يتــم قيــاس األداء الكلــي للجامعــة أو الكليــة أو البرنامــج أو الوحــدة اإلداريــة مــن ( )1000نقطــة موزعــة علــى
املعاييــر األحــد عشــر ،حســب أهميتهــا ،علــى النحــو املبــن فــي جــدول (.]12 ,9 ,8[ )3
جدول ( )3توزيع نقاط تقومي األداء على املعايير الرئيسية

رقم المعيار الرئي سي
1

الرسالة والغايات واألهداف

40

2

السلطات واإلدارة

50

3

إدارة ضمان اجلودة والتطوير

70

4

التعلم والتعليم

250

5

شؤون الطالب واخلدمات املساندة

70

6

مصادر التعلم

60

7

املرافق والتجهيزات

60

8

التخطيط واإلدارة املالية

40

9

عمليات التوظيف

80

10

البحث العلمي

200

11

العالقات املؤسسية مع اجملتمع

80

مجموع النقاط

16

المعيار الرئي سي

عدد النقاط

 11معياراً ،ومقاييس ذات  80عملية ،و  22نتيجة
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1000

اجلديــر بالذكــر أن تقــومي كل معيــار رئيســي عبــارة عــن حصيلــة تقــومي العمليــات والنتائــج اخلاصــة باملعاييــر الفرعيــة
التــي تنــدرج حتــت هــذا املعيــار الرئيســي ،واملثــال املبــن فــي جــدول ( )4يوضــح ذلــك.
جدول ( )4مثال على تقومي األداء (املعيار  :1الرسالة والغايات واألهداف)
العمود
1

العمود 2

العمود
3

العمود
4

العمود
5

العمود
6

العمود 7

العمود 8

العمود 9

العمود
10

سجل رصد األداء في
نظام إدارة الجودة
بجامعة الملك سعود

النقاط

الدرجة
()%

الدرجة
المستحقة

األهداف
الموضوعة

األهداف
المتحققة

مقدار
التقدم

الفعالية

األداء
السابق

األداء الكلي

الدرجة الكلية
للجامعة /الكلية/
البرنامج

1000

35%

350

املعيار  :1الرسالة
والغايات واألهداف

40

52%

20,8

316,14

10,6

16,14

1.1مالءمة الرسالة

6

60%

3,6

0,5

0,6

1

1

1,6

3,6

 1.2جدوى عبارة
الرسالة

4

60%

2,4

0,6

0,6

1

1

1,8

24

 1.3حتديث الرسالة
ومراجعتها

4

50%

2

0,5

0,5

1

1

1,6

2,0

 1.4االستفادة من
عبارة الرسالة

6

60%

3,6

0,5

0,6

1

1

2,1

3,6

 1.5العالقة بني
الرسالة والغايات
واألهداف

10

30%

3

0,5

0,3

0

0

2,5

2,9

 1.6مؤشرات األداء
الرئيسية للجامعة

6

30%

1,8

0,5

0,3

0

0

1

1,64

 1.7مؤشرات األداء
الرئيسية احملددة
للكلية

4

0%

0

0,5

0

0

0

0

0
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بخصــوص الفعاليــة املبينــة فــي اجلــدول الســابق ،يتــم مقارنــة األداء الفعلــي مــع األداء اخملطــط لــه فــي
األهــداف ،وإذا كان هنــاك تطــور إيجابــي ،فهنــاك فعاليــة وعندهــا يتــم رصــد ( ،)1وإذا كان هنــاك تطــور
ســلبي (إشــارة إلــى عــدم حتقيــق األداء املســتهدف) فليــس هنــاك أي فعاليــة حيــث يتــم رصــد ( .)0وتتــم
عمليــة املراجعــة والتقييــم مــن خــال دورة املراجعــة املبينــة فــي الفقــرات التاليــة:

دورة المراجعة والتقويم في نظام جامعة الملك سعود إلدارة الجودة
يشــمل نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة نوعــن مــن دورات وعمليــات املراجعــة همــا :املراجعــة والتقومي
الداخلي ،ودورة املراجعة الســنوية (شــكل .]12 ,9 ,8[ )2

أ.دورة املراجعة والتقومي الداخلي KSU Internal Audit and Assessment Cycle
تعتبــر دورة املراجعــة والتقــومي الداخلــي أمــر ًا ضروري ـ ًا فــي نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة ألنــه
يســتجيب لشــروط هيئــة تقــومي التعليــم .يوفــر نظــام إدارة اجلــودة األساســيات واآلليــات الالزمــة لهــذا النــوع
مــن التقــومي الــذي يتــم بواســطة هيئــة مســتقلة ،ويجــري كل خمــس ســنوات ،قبــل أن تقــدم اجلامعــة أو
الكليــة أو البرنامــج إلــى االعتمــاد األكادميــي ،ويســاعد فــي االعتمــاد وإعــادة االعتمــاد الوطنــي والدولــي
للبرامــج األكادمييــة والكليــة علــى حــد ســواء ،ويتخلــل هــذه املراجعــة مراجعــة ســنوية .وتتبــع دورة املراجعــة
الداخليــة دورة االعتمــاد مــن أجــل حتقيــق مــا يلــي:
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•االســتعداد الكامــل للكليــة أو البرنامــج إلعــداد تقريــر الدراســة الذاتيــة املطلوبــة لالعتمــاد حســب
متطلبــات هيئــة تقــومي التعليــم.
•التأكــد مــن أن ضمــان اجلــودة الداخليــة للكليــة أو البرنامــج ،وفــق نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة
اجلــودة ،يوفــر مجموعــة مــن التقوميــات التكوينيــة واخلتاميــة الدوريــة ألداء الكليــة أو البرنامــج علــى
فتــرات زمنيــة تــؤدي إلــى احلصــول علــى االعتمــاد ،كمــا يــؤدي ذلــك إلــى توفيــر مجموعــة مــن األدلــة أو
البيانــات التــي تظهــر حتســينات مســتمرة علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن ممــا يســاعد فــي احلصــول علــى
االعتمــاد األكادميــي.
•توفيــر أســلوب منهجــي للتحكــم فــي التغذيــة الراجعــة واســتخدامها فــي التحســن واالبتــكار املســتمر
علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن ممــا يســاعد فــي احلصــول علــى االعتمــاد األكادميــي.
ولهــذه املراجعــة ،يتــم تعيــن فريــق كامــل مــن املستشــارين إلجــراء عمليــة مراجعــة وتقــومي للكليــة أو
البرنامــج وفــق نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة .وتســفر هــذه املراجعــة عــن قيــام الكليــة أو البرنامــج
بتقــدمي الوثائــق التاليــة إلــى عمــادة التطويــر واجلــودة:
1 .1التقرير السنوي للكلية أو البرنامج.
2 .2نسخة كاملة من تقرير الدراسة الذاتية.
3 .3سجل رصد درجات األداء.
4 .4خطة العمل السنوية للكلية أو البرنامج.
5 .5تقرير تقومي أداء اجلودة.
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وتقــوم عمــادة التطويــر واجلــودة بإرســال الوثائــق إلــى مجلــس املقومــن ،Board of Assessors
وتنســق 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.

ب .دورة املراجعة السنوية Annual Monitoring Cycles
تتــم هــذه املراجعــة ســنوي ًا مــن أجــل احلصــول علــى تغذيــة راجعــة تســاعد فــي التحســن املســتمر واســتدامته
ً
كامــا ولكنهــا عمليــة رصــد ســنوي
داخــل كل دورة اعتمــاد .وال تعتبــر هــذه املراجعــة الســنوية تقوميــ ًا
للتحســينات التــي أدخلــت وفــق اخلطــط فــي كل عــام دراســي .ويقــوم فريــق مــن املستشــارين بهــذه املراجعــة
الســنوية ،وتقــوم الكليــة أو البرنامــج برفــع عــدد مــن الوثائــق إلــى عمــادة التطويــر واجلــودة تشــمل:
1 .1التقرير السنوي للكلية أو البرنامج.
2 .2نسخة كاملة من تقرير الدراسة الذاتية.
3 .3سجل رصد درجات األداء.
4 .4خطة العمل السنوية للكلية أو البرنامج.
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تقريــر تقــومي أداء اجلــودة ويقصــد بعمليــة الرصــد القيــام بجمــع أدلــة مــن مصــادر متنوعــة لكــي يتــم التأكيد
علــى فعاليــة البرنامــج والتــي مــن أهمها:
•بيانات االلتحاق واملتقدمني.
•التغذية الراجعة من الطالب.
•االستبيانات املتعلقة بالكلية أو البرنامج أو املقررات ،واستبيانات عن خبرات الطالب.
•أداء الطالب في املقررات أو في السنة الدراسية أو طوال البرنامج.
•تقارير املراجعة اخلارجية.
•تقارير الهيئات املهنية.
•التغذية الراجعة من اختبارات حتديد املستوى وأرباب العمل.
•األنشطة املهنية والتعليمية والبحثية للموظفني وتطوير قدراتهم التي تسهم في تطوير البرنامج.
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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 6

السﻨة 5
دوﺭة الﻤراﺟﻌة
والتقويﻢ
الﺪاﺧلﻲ الﺜاﻧﻴة

دوﺭة الﻤراﺟﻌة
السﻨوية

شكل ( )2دورة املراجعــة والتقويـــم الداخلــــي ودورة املراجعــــة السنويـــة فـــي نظـــام إدارة اجلـــودة
بجامعــــة املـــــلك سعــــود

سادس ًا :نظام الوثائق والمعلومات واإلحصاءات بنظام إدارة الجودة بجامعة
الملك سعود KSU-SID
يحــدد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود تفاصيــل تخــص الوثائــق  ،Documentsواملعلومــات
 ،Informationواإلحصــاءات  Statisticsالتــي يجــب جمعهــا فــي كل معيــار مــن معاييــر التقــومي األحــد عشــر.
واملثــال املبــن فــي جــدول ( )5يوضــح أنــواع هــذه اإلحصــاءات واملعلومــات والوثائــق املطلــوب توافرهــا فــي املعيــار
الثانــي (الســلطات واإلدارة) ســواء علــى مســتوى اجلامعــة أو الكليــة أو البرنامــج [.]12 - 10

22

نظــــام إدارة الجـــــــودة بالجامعــــة

جدول ( )5مـــثال عـــلى أنـــواع اإلحصـــــاءات واملعلومـــات والوثائـــق الواجـــب توافـــرها لتقويـــم املعـــيار
الثانـــــي (السلطــــــات واإلدارة)
المعــــيار  :2السلطــــــات واإلدارة
الجامعــــــة

الكلــــية أو البرنامـــــج

مجلــس اجلامعــة :تقــدم اجلامعــة اللوائــح أو الوثائق األساســية
ممــا يــدل عــل مســؤولية اجلامعــة القانونيــة واملســاءلة،
ومدونــة الســلوك املهنــي واألكادميــي ألعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب.

قوانــن الكليــة الفرعيــة :تقــدم الكليــة اللوائــح أو الوثائــق
األساســية ممــا يــدل عــل مســؤولية الكليــة القانونيــة
واملســاءلة ،ومدونــة الســلوك املهنــي واألكادميــي ألعضــاء
هيئــة التدريــس والطــاب.

مجلــس اجلامعــة :توفيــر وثائــق عــن تركيــب وهيــكل الســلطة
واســتقاللية مجلــس اجلامعــة ،والتركيــب الداخلــي ،والتمثيــل
اخلارجــي ،والسياســات ،واإلجــراءات ،واملبــادئ التوجيهيــة
جمللــس اجلامعــة ،واللجــان التــي جــاءت مــن خــال دليــل
ومحاضــر وممارســات مجلــس اجلامعــة ،واملمارســات التنظيميــة
فــي مراجعــة السياســات اجلامعيــة األكادمييــة واإلداريــة.

مجلــس الكليــة :توفيــر وثائــق عــن تركيــب وهيــكل الســلطة
واســتقاللية مجلــس الكليــة ،والتركيــب الداخلــي ،والتمثيــل
اخلارجــي ،والسياســات ،واإلجــراءات ،واملبــادئ التوجيهيــة
جمللــس الكليــة ،واللجــان التــي جــاءت مــن خــال دليــل ومحاضر
وممارســات مجلــس الكليــة ،واملمارســات التنظيميــة فــي
مراجعــة السياســات األكادمييــة واإلداريــة اخلاصــة بالكليــة.

عضــو مجلــس اجلامعــة :تقــدمي قائمــة أعضــاء اجمللــس ســواء
مــن داخــل اجلامعــة أو مــن خارجهــا ،تتضمــن أســماءهم ورتبهــم
ووظائفهــم ومهنهــم ومرتباتهــم.

عضــو مجلــس الكليــة :تقــدمي قائمــة أعضــاء اجمللــس ســواء
مــن داخــل الكليــة أو مــن خارجهــا ،تتضمــن أســماءهم ورتبهــم
ووظائفهــم ومهنهــم ومرتباتهــم.

اللجــان اإلداريــة وأعضاؤهــا فــي اجلامعــة :تقــدمي قائمــة
بأعضــاء اللجــان اإلداريــة اخملتلفــة فــي اجلامعــة ســواء مــن
داخــل اجلامعــة أو مــن خارجهــا تتضمــن أســماءهم ورتبهــم
ووظائفهــم ومهنهــم ومرتباتهــم .وهــذه اللجــان تقوم باإلشــراف
علــى السياســات اإلداريــة األساســية اخملتلفــة فــي اجلامعــة.

اللجــان اإلداريــة وأعضاؤهــا فــي الكليــة :تقــدمي قائمــة
بأعضــاء اللجــان اإلداريــة اخملتلفــة فــي الكليــة ســواء مــن داخل
الكليــة أو مــن خارجهــا تتضمــن أســماءهم ورتبهــم ووظائفهــم
ومهنهــم ومرتباتهــم .وهــذه اللجــان تقــوم باإلشــراف علــى
السياســات اإلداريــة األساســية اخملتلفــة فــي الكليــة.
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة يوضــح تفاصيــل تخــص اإلحصــاءات
والبيانــات الالزمــة حلســاب مؤشــرات األداء الكميــة والنوعيــة مــن حيــث البيانــات املطلوبــة ،ومصــدر البيانــات،
وتكــرار احلســاب ،والصيغــة الرياضيــة ،ومســتوى احلســاب ،وخطــوات احلســاب ،واجلهــة املســؤولة ،ومســتوى
االســتخدام ،وخطــوات تطبيــق العمليــة ،والنمــوذج املســتخدم .ويوضــح املثــال التالــي هــذه التفاصيــل.

املؤشــر :النســبة املئويــة للنفقــات النقديــة والعينيــة التــي تصرفهــا اجلامعــة فــي التطويــر،
واحلفــــــاظ علـــــى ،وتعزيـــز الفــن والهويــــة والثقافــة نسبــة إلــى إجــــمالي ميزانيـــة اجلامعة
( %واملســتوى الــذي حتقــق).
البيانات المطلوبة

النفقات النقدية
والعينية التي تصرفها
اجلامعة في التطوير،
واحلفاظ على ،وتعزيز
الفن والهوية والثقافة

مصدر
البيانات

سنوي ًا في
مارس
اإلدارة
املالية

إجمالي ميزانية
اجلامعة
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تكرار
الح ساب
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سنوي ًا في
مارس

م ستوى الح ساب
والجهة الم سؤولة

م ستوى االستخدام

على مستوى اجلامعة
من قبل عمادة
التطوير واجلودة

رصد اجلامعة للمستويات
واالجتاهات واملقارنة والتكامل
( )LeTCIللمراجعة السنوية

على مستوى الكلية من
قبل عمادة التطوير
واجلودة

رصد الكلية للمستويات
واالجتاهات واملقارنة والتكامل
( )LeTCIللمراجعة السنوية

على مستوى البرنامج،
على مستوى عمادة
التطوير واجلودة

رصد البرنامج للمستويات
واالجتاهات واملقارنة والتكامل
( )LeTCIللمراجعة السنوية

ويشــمل نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة التفاصيــل اخلاصــة بخطــوات تطبيــق هــذه
العمليــة والصيــغ وحتديــد مســتوى األداء واملســؤولني عــن ذلــك وغيرهــا مــن التفاصيــل .وبالنســبة
للمؤشــرات النوعيــة ،يوضــح نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة التفاصيــل املتعلقــة بتصميــم أداة
املســح (االســتبيانات) واحملــاور الرئيســية التــي يجــب أن تشــملها االســتبيانات حســب كل فئــة مســتهدفة.
كمــا يوضــح النظــام طريقــة التحليــل واســتخدام النتائــج وغيرهــا مــن التفاصيــل إلــى أن يتــم حتويلهــا إلــى
أرقــام تســاهم فــي تقــومي األداء ســواء علــى مســتوى اجلامعــة أو الكليــة أو البرنامــج.
ومــن أجــل إعــداد االســتبيانات الالزمــة لنظــام إدارة اجلــودة باجلامعــة ،قامــت عمــادة التطويــر
واجلــودة بإعــداد حزمــة متكاملــة مــن االســتبيانات املوحــدة املبنيــة علــى أفضــل املمارســات العامليــة لتفيــد
فــي تقــومي أداء اجلامعــة فيمــا يخــص الطــاب ،واخلريجــن ،وجهــات التوظيــف ،وأعضــاء هيئــة التدريــس،
واملوظفــن .حيــث مت إعــداد عــدد ( )9اســتبيانات هــي :اســتبانة الطلبــة اجلــدد  -اســتبانة تقــومي البرنامــج
الدراســي  -اســتبانة تقــومي خبــرة الطالــب  -اســتبانة تقــومي املقــرر الدراســي  -اســتبانة تقــومي خبــرات طــاب
الدراســات العليــا البحثيــة واملهنيــة  -اســتبانة اخلريجــن  -اســتبانة قطــاع األعمــال (جهــات التوظيــف) -
اســتبانة أعضــاء هيئــة التدريــس  -اســتبانة املوظفــن .وقامــت عمــادة التطويــر واجلــودة باســتطالع رأي
الكليــات فــي االســتبيانات التــي مت إعدادهــا ،ومت االســتجابة للمقترحــات املتفــق عليهــا واملبنيــة علــى
الضوابــط العلميــة لبنــاء االســتبيانات .ومت إرســال اإلســتبيانات الــى ( )8محكمــن خارجيــن واألخــذ
مبالحظاتهــم حتــى مت إخــراج هــذه اإلســتبيانات بالصــورة املالئمــة.
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سابع ًا :دورة إدارة التخطيط والجودة بجامعة الملك سعود (السنوية واالستراتيجية)
)KSU Planning and Quality Management (Annual and Strategic
يعمــل نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة علــى ربــط األنشــطة اليوميــة والشــهرية والســنوية
باألهــداف االســتراتيجية للجامعــة ،بحيــث ال يكــون هنــاك انفصــال بــن اجلــودة والتخطيــط االســتراتيجي،
وتعتبــر دورة التخطيــط واجلــودة باجلامعــة هــي دورة ســنوية يتــم خاللهــا التأكــد مــن أن كل األنشــطة التــي
تتــم حتقــق أمريــن ،األول هــو ضمــان اجلــودة ،والثانــي هــو مســاهمة هــذه األنشــطة فــي حتقيــق األهــداف
االســتراتيجية للجامعــة .ويتــم خــال ذلــك عقــد عــدة ورش عمــل وفــق جــدول زمنــي معــن تســتهدف املعنيني
مــن مديــر اجلامعــة ووكالئــه ،وعمــداء العمــادات املســاندة ،وعمــداء الكليــات ،ومديــري اإلدارات ،واللجنــة
االستشــارية للجــودة ،ومديــري البرامــج األكادمييــة والتطويريــة .كمــا تشــمل هــذه الــدورة إعــداد خطــط
عمــل وموازنــات ســنوية ومراجعــات وتقوميـ ًا لــأداء .وفــي نهايــة هــذه األنشــطة يتــم إعــداد تقريــر عــن تقــومي
أداء اجلامعــة ،وخطــة التطويــر للعــام الدراســي ،ويرفــع ذلــك إلــى وزارة التعليــم وهيئــة تقــومي التعليــم.
تبــدأ هــذه الــدورة فــي شــهر مايــو مــن كل عــام وتنتهــي فــي فبرايــر مــن العــام الــذي يليــه .كمــا
يتــم ربــط ذلــك كلــه بالتخطيــط وإدارة نظــم املعلومــات علــى مســتوى اجلامعــة لتحقيــق التحســن املســتمر
واإلبــداع .وقــد صــدرت موافقــة مجلــس جامعــة امللــك ســعود بالقــرار رقــم  23/8/59الصــادر بجلســته الثامنــة
للعــام اجلامعــي 1433/1432هـــ ,واملنعقــدة بتاريــخ 1433/6/30هـــ ،علــى إقــرار نظــام جامعــة امللــك ســعود
إلدارة اجلــودة (الطبعــة الثالثــة) وباللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة [.]11 - 8
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ثامن ًا :أنـواع التقارير بنظام جامعة الملك سعود إلدارة الجودة KSU- QMS Reports
ينتج عن تطبيق نظام جامعة امللك سعود إلدارة اجلودة عدد من التقارير من أهمها:
 )1تقرير الدراسة الذاتية )Self-Study Report (SSR
هــذا التقريــر مقتبــس مــن هيئــة تقــومي التعليــم ،ويشــمل بيانــات أساســية عــن اجلامعــة أو الكليــة
أو البرنامــج ،ثــم تقــومي للمعاييــر اإلحــد عشــر مــن الناحيتــن الوصفيــة والكميــة ،ونقــاط القــوة ،ونقــاط
التحســن ،مــع تقــدمي األدلــة واإلحصــاءات الدالــة علــى ذلــك وإرفاقهــا كملحقــات ،مــع إعــداد خطــة للتحســن
للعــام اجلامعــي القــادم ،وإيضــاح مــا مت تنفيــذه فــي اخلطــط الســابقة [.]12 ,9 ,8
املقومني ()QPAR
 )2تقرير تقومي أداء اجلودة املعد من قبل مجلس ّ
يشــمل هــذا التقريــر بيانــات عــن العــام اجلامعــي الــذي مت فيــه التقــومي ،واســم اجلهــة التــي مت
ً
جــدوال يحــوي
تقوميهــا ،ورئيــس وأعضــاء فريــق املقومــن الذيــن قامــوا باملراجعــة .كمــا يشــمل التقريــر
املعاييــر الرئيســية ،والفرعيــة ،والتحــت فرعيــة ،ومؤشــرات األداء الرئيســة ،والنقــاط اخلاصــة بهــا ،والدرجــة
التوافقيــة للفريــق الــذي قــام بالتقــومي ،والدرجــة التوافقيــة للجهــة التــي مت تقوميهــا ،والفــارق بــن
التقوميــن .كمــا يحــوي التقريــر مناقشــة لــأداء العــام للجهــة التــي مت تقــومي أدائهــا مــن منظــور العمليــات
والنتائــج .كمــا يوضــح التقريــر نقــاط القــوة أو اإلجنــازات ،وأيضـ ًا فــرص التحســن أو االبتــكارات ومناقشــتها.
كمــا يتــم أيض ـ ًا إرفــاق قائمــة مــن اإلحصــاءات واملعلومــات والوثائــق الداعمــة لتقــومي األداء كمالحــق لهــذا
التقريــر .كمــا يذيــل التقريــر بتوقيــع أعضــاء مجلــس املقومــن ومســؤولي اجلــودة بالوحــدة التــي مت تقــومي
أدائهــا ويعتمــد مــن عميد/مديــر هــذه الوحــدة [.]12 ,9 ,8
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الدروس المستفادة من إنشاء نظام جامعة الملك سعود إلدارة الجودة
•دعم اإلدارة العليا هو األساس في إنشاء نظم للجودة باجلامعات.
•يعــد التخطيــط الســليم وتنــوع اخلبــرات وااللتــزام وجتانــس فــرق العمــل ذا أهميــة بالغــة فــي
بنــاء وتطبيــق نظــم اجلــودة.
•يعتبــر تقريــر الدراســة الذاتيــة مــن أهــم مخرجــات نظــام إدارة اجلــودة ،وهــذا التقريــر هــو وثيقــة
مؤسســية يجــب العنايــة بهــا شـ ً
ـكال ومضمونـ ًا.
•الكوادر البشرية املدربة الالزمة لتشغيل األنظمة ال تقل أهمية عن إنشاء األنظمة نفسها.
•التوعية أساس مهم لبناء وتشغيل نظم اجلودة ،حيث ال ميكن أن يتجاوب من ال يدرك.
•يعتبــر قيــاس األداء مــن خــال حزمــة ذات بنــاء جيــد مــن مؤشــرات األداء أساسـ ًا مهمـ ًا للتطويــر
والتحســن املســتمر.
•يعتبــر التعــرف علــى جتــارب اآلخريــن وأفضــل املمارســات واملقارنــات املرجعيــة مــن أهــم أدوات بنــاء
نظــم إدارة اجلودة.
•ال ميكــن أن يتــم تطويــر بــدون قواعــد بيانــات متاحــة وحديثــة ،ومــن ثــم فــإن أمتتــة نظــم اجلودة
غايــة فــي األهميــة خاصــة فــي اجلامعــات كبيــرة احلجم.
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وكــالة الجامعــة للتخطــيط والتطويـر

عمــــــــــادة التطويـــــــــر والجــــــــودة

