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كلمة العميد

 أ.د.أحمد ن مبارك القحطاني 
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 كلمة مساعدة وكيل الكلية لشؤون الجودة

د. يالبندري بنت حسن الجميل

كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة

 د. ناصر بن ظافر القحطاني
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ــل  ــة وكي ــة برئاس ــكل لجن ــي ش ــنان ف ــب األس ــة ط ــاد بكلي ــودة واالعتم ــي الج ــل ف ــدأ العم ــام 200٦-200٧  م ب ــالل الع خ
ــة  ــدأت وكال ــد ب ــي 200٧-200٨ . وق ــر ف ــودة والتطوي ــد للج ــل العمي ــب وكي ــاد منص ــم إيج ــًا ت ــة. والحق ــئون األكاديمي الش
العمــادة للجــودة بالعمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة للجــودة مثــل صياغــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية 
للكليــة، والعمــل علــى إنشــاء وحــدات مختلفــة وتعييــن استشــاري للجــودة. وقــد لعبــت وحــدة الجــودة دورًا أساســيًا فــي 
ــة  ــي 2010 باإلضاف ــو ف ــاد آيس ــاز اعتم ــدة بإنج ــاد للوح ــل الج ــوج العم ــد ت ــة. وق ــة بالكلي ــودة والمصادق ــطة الج ــة أنش كاف
إلــى المصادقــات المحليــة والعالميــة فــي 201١-201٢ وقــد جــاءت كافــة إنجــازات وحــدة الجــودة كنتــاج للدعــم الســخي 
واإلشــراف مــن قيــادة الكليــة والتفانــي واإلخــالص الــذي أظهــره أعضــاء وحــدة الجــودة. وبفضــل جهودهــم نجحنــا فــي 

غــرس ثقافــة الجــودة فــي كافــة وحــدات الكليــة خــالل فتــرة وجيــزة فقــط.  

المقدمة
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القيم األساسية: الرؤية:

األهداف االستراتيجية: الرسالة:

أن نكون كلية رائدة إقليميًا ومميزة عالميًا في إنتاج 
معرفة طب األسنان وتوظيفها . 

•  المهنية 
•  العمل الجماعي

•  األمانة
•  المسؤولية

•  التعلم مدى الحياة
•  العدل واإلنصاف

•  اإلنضباط 

تأهيل كفاءات مهنية في علوم طب األسنان واإلسهام فاعلية في البحث العلمي
وخدمة المجتمع ، من خالل بيئة محفزة الكتساب ونشر وإنتاج المعرفة في طب 

األسنان ، والتوظيف األمثل للتقنية ، وبناء الشراكات المحلية والعالمية .

•  خريجين منافسين محليًا وعالميًا
•  تعزيز المكانة البحثية للكلية 

•  أفضل أعضاء هيئة تدريس وموظفين
•  الريادة في رعاية المرضى وخدمة المجتمع
•  بناء جسور التواصل محليًا وإقليميًا وعالميًا

•  تنميةوتنويع الموارد المالية
•  بنية تحتية مثالية واستخدام التقنية الذكية في الكلية
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الهيكل التنظيمي للكلية
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وكيل الكلية للتطوير والجودة    د. ناصر ظافر القحطاني     .1     
مساعدة وكيل الكلية للتطوير والجودة د. البندري حسن الجميل     .2   

رئيس  د. عبدالعزيز عبداهلل المضحي    .3   
عضو   د. محمد شعيب أحمداني     .4   
عضو د. محمد موسى الحسن     .5    
عضو أ.د. أحمد عبداهلل الحجازي    .6    
عضو  د. نورة نزيه شونو      .7   
عضو د. سندس  محمد بخاري     .8   
عضو  د. ديمة فلمبان جمال الدين     .9    
عضو  د. سامح أحمد منير      .10   
عضو  د. باسم تمام الشواف      .11   
عضو  د. رنا الشقرود                .12  
عضو  د. عادل حسن الزهراني     .13  
عضو د. هبة محمد حمدان      .14  
عضو د.إيمان إبراهيم الشايع        .15  
د. محمد قينان العجمي                                     عضو  .16  
عضو   17.  د. آالء إبراهيم أبو عبيد    
عضو   18.  د.ماجدة علي الحميضي   
عضو    19.  د. منال علي المطيري   
عضو   20.  د. عبير سامي الزواوي    
عضو   21.  د.أحمد صالح البكري    
عضو  22.  أ. مازن عبدالرزاق العوهلي   
عضو  23.  أ. عوض جمعان الحافي   
عضو  24.  أ. دعاء أحمد العصيمي   

سكرتير  25.  أ. نمر ناصر الغربي    

األعضاء والمسئولين بوحدة الجودة 
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اإلنجازات السابقة لوحدة الجودة والمصادقة 
شهد عام 201٤-201٥ م إنجازات هامة لوحدة الجودة، والتي تعتبر من الوحدات األكثر حيوية العاملة تحت رئاسة وكالة 

العمادة للتطوير والجودة. يرجع الفضل للدكتورة يسرى الجزائري ، رئيس وحدة الجودة وفريقها الديناميكي الذين أحدث 
عملهم الجاد تأثيرًا كبيرًا على غرس ثقافية الجودة في كافة وحدات الكلية. وقد كانت سنة 201٤-201٥  م عامًا مميزا” ألن 

الوحدة أدخلت العديد من األفكار الجديدة في تاريخ الجودة، والتي سيتم تناولها الحقًا. وتحظى الوحدة بالدعم الكامل من 
القيادة العليا بالكلية ممثلة بالعميد و الوكالء و نواب الوكالء  و رؤساء األقسام. 

1. رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات وحدة الجودة 

رؤية وحدة الجودة 
إننا نتوق أن نرى كلية طب األسنان بجامعة الملك سعود رائدة في طب األسنان  والبحث وخدمات المجتمع على المستوى 

العالمي. 

رسالة وحدة الجودة 
العمل بشكل مستمر على تحسين أداء جميع وحدات كلية طب األسنان من خالل مراقبة وتقييم آليات وتطبيق نظام إدارة 

الجودة االستراتيحية. 

 أهداف وحدة الجودة 
•  رفع مستوى الوعي حول أهمية كلية طب األسنان

• غرس ثقافة الجودة في الكلية
• إجراء تقييم لألداء األكاديمي واإلداري للكلية والمتابعة للتحسينات

•  إنشاء معايير وشراكات مع مؤسسات ذات أداء متميز في مجال إدارة الجودة وتبني ممارسات أفضل 
•  الحصول على اعتمادات وطنية وعالمية 

12

استراتيجيات وحدة الجودة 
• إعداد سياسات طبقًا لرؤية ورسالة كلية طب األسنان

• تخطيط استراتيجي بناء” على احتياجات وتطلعات جميع أصحاب المصلحة
• تقييم مستمر لألداء باستخدام مؤشرات األداء األساسية وبيانات التشغيل

• تخطيط وتحديد المجاالت التي تتطلب تحسين مستمر 
• التحسين في مستوى إرضاء جميع أصحاب المصلحة من خالل التغذية االسترجاعية وتحليل البيانات وحل المشاكل

• معايير خارجية تتوافق مع التطورات المحلية و العالمية

  المشاريع التي يتم التخطيط لها لتحقيق األهداف 
• منح جائزة أفضل عضو هيئة تدريس لتحفيزهم على تطوير برامجهم الدراسية

• تنفيذ ومراقبة سير المشاريع المختلفة المقدمة ضمن الخطة االستراتيجية لكلية الطب
• إجراء معايير مع المؤسسات الكبرى على المستوى الوطني والعالمي 

• تطوير الموارد البشرية عن طريق تدريب وإعادة تدريب أعضاء الوحدة
• تكامل الوحدات المختلفة بالكلية بوجه عام وتلك التي تعمل تحت رئاسة مساعد العميد للتطوير والجودة، خاصة مع  

   مركز الجودة لتحسين المعلومات وتوثيق األرشفة فيما يتعلق بالجودة والمصادقة

وقد استطاعت الوحدة حتى اآلن على تحقيق األهداف التالية بمساعدة الوحدات األخرى العاملة تحت رئاسة وكالة العمادة 
للتطوير والجودة.
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موجز حول المهام المنفذة من قبل وحدة الجودة و االعتماد  .2

فــي عــام ٢.١٤ م - ٢.١٥ م، بــدأت وحــدة الجــودة بكليــة طــب األســنان نشــاطها بمراقبــة جاهزيــة الكليــة للســنة األكاديمية 
الجديــدة. وتبــع ذلــك  العمــل علــى تنفيــذ نظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية بجامعــة الملــك ســعود، حيــث قمنــا بدراســة 
ــًا  ــتراتيجية طبق ــودة االس ــام الج ــب نظ ــة بموج ــة الكلي ــادة مصادق ــازات إع ــم اإلنج ــن أه ــر 1 و 2 و3 . وم ــث المعايي وتحدي
ــر  ــى 21 أكتوب ــر 2014 إل ــن 22 أكتوب ــرة م ــنوات للفت ــالث س ــا لث ــد اعتمادن ــم تجدي ــث ت ــو ISO  2008-9001، حي ــة آيس لمقايس
2017. وتــم كالعادةإعــداد جــدول المســح الدراســي ألصحــاب المصلحــة للحصــول علــى التغذيــة االســترجاعية مــن الطالب 

والكليــة والعامليــن والموظفيــن والمرضــى والخريجيــن. 

فيما يلي مزيد من التفاصيل حول المهام التي تم إنجازها أثناء العام  2015-2014: 

•  مراقبة جاهزية الكلية
•  إعداد نظام المسح عبر االنترنت 

•  إعداد نظام تقديم ملف المقرر التعليمي عبر االنترنت
•  إجراء مسح أصحاب المصلحة

•  التأكد من تنفيذ نظام إدارة الجودة االستراتيجية
•  التأكد من تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية

•  التأكد من تنفيذ القرارات المتخذة من قبل وكالة العمادة للجودة والتطوير بجامعة الملك سعود 
•  مراقبة تنفيذ سياسة الجودة بمقري الكلية 
•  مراقبة تنفيذ السياسات واإلجراءات العامة 
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إنجازات وحدة الجودة و االعتماد:   .3

 )SQMS( تنفيذ نظام إدارة الجودة االستراتيجية
عملــت كليــة طــب األســنان علــى إنشــاء نظــام ناجــح إلدارة الجــودة االســتراتيجية )SQMS(  )شــكل 1-(. و كمــا هــو الحــال 
فــي األعــوام الســابقة, شــهد العــام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ م أيضــًا نجــاح فــي تنفيــذ نظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية. فقــد عملــت 
الوحــدة علــى جمــع التغذيــة االســترجاعية مــن بيانــات أصحــاب المصلحــة والبيانــات التشــغيلية المختلفــة مــن وحــدات 
ــج  ــم نتائ ــم تقدي ــه ت ــب أن ــى جان ــذا إل ــبة. ه ــراءات المناس ــاذ اإلج ــوكالء التخ ــد و ال ــج للعمي ــم النتائ ــم تقدي ــة. وت مختلف
مســح المقــررات CES للرؤســاء لتقديمهــا لمديــري هــذه المقــررات التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلحــداث التحســينات الالزمــة. 

بالنظــر إلــى طبيعــة المهمــة والوظائــف تــم إســناد كل حلقــة مــن نظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية ألحــد الــوكالء لحــل 
المشــاكل. وبالتالــي فقــد تــم تصنيــف المشــاكل التــي يواجههــا أصحــاب المصلحــة ومجــاالت التحســين طبقــًا لألهــداف 

االســتراتيجية ومــن ثــم تــم إرســالها كملحــق مــع الحلقــة للجهــات المختصــة.

 يقوم نظام إدارة الجودة االستراتيجية على المرتكزات التالية: 

•  التغذية االسترجاعية من الطالب والخريجين
•  التغذية االسترجاعية من الكلية وهيئة التدريس 

•  التغذية االسترجاعية من المرضى والموظفين
•  تحديد مجاالت التحسين بواسطة وحدة الجودة

•  التعامل مع مجاالت التحسين المحددة من خالل مشاركة إدارة الكلية باإلضافة للقيادة.
•  إعداد تقييم اإلجراءات المتخذة

•  ناتج مؤشرات األداء األساسية كمقياس لسير العمل 
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1. طالب بقدرات تنافسية على المستوى 
الملي والعالمي

2. تعزيز تصنيف بحث الكلية
3. وضع افضل فيما يتعلق بالكلية 

والموظفين
4. امتياز في رعاية المرضى وخدمات 

المجتمع
5. بناء جسور اتصاالت محلية واقليمية 

وعالمية
6. تعزيز وتنوع الموارد المالية

7. تحقيق الوضع االمثل للبنيات التحتية 
الستخدام التقنية الذكية بقسمي 

الكلية

)SQMS( نظام ادارة الجودة االستراتيجية
كلية طب األسنان بجامعة الملك سعود

الرؤية والرسالة

C
المخرجات

B
العمليات

A
المدخالت

االهداف االستراتيجية

لوحة عدادات سير العمل .8
 مؤشرات االداء االساسية،(

)البيانات التشغيلية
 قرارات اسحاب المصلحة .9

 )الوضع االفضل فيما يتعلق
 بالكلية والطالب والباحث

)وهيئة التدريس

1. دراسات مسح اصحاب المصلحة
2. المراجعة الخارجية والداخلية

3. البيانات التشغيلية
4. الشكاوى والمقترحات

التنفيذتخطيط العمل

 تحليل وتحديد مؤشرات االداء
االساسية

 اعادة تقييم االجراءات
التصحيحية

وحدة الجودة واالعتمادوحدة الجودة واالعتماد
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•  مصادر التغذية االسترجاعية المستخدمة في تنفيذ نظام إدارة الجودة االستراتيجية
 يتطلب نظام إدارة الجودة االستراتيجية مصادر التغذية االسترجاعية التالية لقياس أداء المعايير المختلفة: 

•  المسح الدراسي ألصحاب المصلحة:
 نظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية يســتخدم التغذيــة االســترجاعية ألصحــاب المصلحــة عــن طريــق أنــواع مختلفــة مــن 

أعمــال المســح الدراســي )جــدول 1(. 

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول 1: األنواع المختلفة من دراسات مسح أصحاب المصلحة

نوع المسح
SES  المسح الدراسي لخبرة الطالب و الطالبات

GSS      المسح الدراسي الرضا العام

CES           المسح الدراسي لتقييم المقرر

PES              المسح الدراسي تقييم البرنامج

المسح الدراسي للخريجين 

المسح الدراسي للموظفين

المسح الدراسي ألعضاء هيئة التدريس

المسح الدراسي المرضى 

المسح الدراسي ألولياء األمور

المسح الدراسي ألرباب العمل
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•  مراجعات النظراء:
•  مراجعة خارجية وداخلية من قبل الخبراء 

•  الشكاوى ونظام المعالجة المقترح
) whats up ( موقع تواصل •

•  المعايير ومؤشرات األداء األساسية
•  تحليل البيانات التشغيلية والتغذية االسترجاعية 

    ألصحاب المصلحة / تحديد 

مؤشرات األداء األساسي
من أجل تنفيذ جيد لنظام إدارة الجودة االستراتيجية 

)SQMS(، فإننا نشدد على التغذية االسترجاعية 
ألصحاب المصلحة باإلضافة إلى البيانات التشغيلية 

للتعرف على مؤشرات األداء األساسية، والتي تساعدنا 
على تخطيط العمل لمزيد من التحسن. وقد أجرى 

استشاري الجودة، د. محمد شعيب أحمداني، تحليالت إحصائية وأجرى عروض منفصلة لكل مسح ألصحاب المصلحة. وتم 
إرسال نتائج مسح تقييم المقرر للعميد، وكيل الشئون األكاديمية، وكيل الجودة والتطوير باإلضافة إلى رؤساء األقسام 

لتقديمها إلى مدراء المقررات والمساهمين فيه. كما  أسند للدكتور أحمداني مهمة إجراء عرض نتائج كافة دراسات مسح 
أصحاب المصلحة التي أجريت أثناء العام 2015-2014 ومقارنة النتائج مع نتائج العام 2014-2013. وتم تقديم النتائج لعميد 

الكلية إلبالغه باتجاهات سير العمل. 

مراقبة جاهزية الكلية  .4
فــي بدايــة الفصــل الدراســي لــكل ســنة أكاديميــة، تعمل وحــدة الجــودة علــى مراقبــة جاهزيــة الكليــة كمهمــة منتظمة 
مســندة مــن قبــل عمــادة الجــودة بجامعــة ا لملــك ســعود. أثنــاء 2015-2014، عملــت وحــدة الجــودة أيضــًا علــى تنفيــذ هــذه 
المهمــة، حيــث تعمــل د. يســرى الجزائــري، رئيــس وحــدة الجــودة علــى مراقبــة جاهزيــة الكليــة باإلضافــة إلــى ســكرتيريها 
ــات  ــي قاع ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــور أعض ــن حض ــد م ــي للتأك ــدول الزمن ــذ الج ــق تنفي ــص الفري ــات. فح ــة البن ــم كلي بقس
ــطة  ــذه األنش ــة ه ــخ. كاف ــالب .. ال ــور الط ــريرية، وحض ــدورات الس ــب وال ــت المناس ــي الوق ــرات ف ــة المحاض ــة وبداي الدراس

تــم تســجيلها فــي الصيغــة األوليــة المشــار إليهــا وإرســالها إلــى عمــادة الجــودة بجامعــة الملــك ســعود. 

استخدام ممثلي األقسام في أنشطة الجودة   .5
إن فــرق الجــودة و التــي تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء مــن كل قســم, تعمــل كجســر بيــن وحــدة الجــودة وإدارتهــا لتســهيل 
عمليــة االتصــال و توصيــل والوثائــق المطلوبــة لألقســام ومنهــا. ممثلــي األقســام بوحــدة الجــودة أثبتــوا نجاحهــم فــي 
ــراء  ــم إج ــام 2014-  2015 م ت ــاء الع ــنان. أثن ــب األس ــة ط ــى كلي ــة إل ــودة باإلضاف ــدة ا لج ــداف وح ــالة وأه ــة ورس ــة رؤي تلبي
اجتماعــات حيــث شــارك ممثلــو اإلدارات ولعبــوا دورا كبيــرا فــي التنفيــذ الناجــح لخطــة وحــدة الجــودة خاصــة فيمــا يتعلــق 

بجمــع مواصفــات المقــررات، تقاريــر المقــررات وأعمــال المســح الدراســي ألصحــاب المصلحــة.
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د. سامح أحمد منير
د. باسم تمام الشواف 

د.عادل حسن الزهراني
د. رنا سعود الشقرود

د. ناصر ظافر القحطاني 
د. عبدالعزيز عبداهلل المضحي

د.ماجدة علي الحميضي
د. منال علي المطيري

د. ايمان ابراهيم الشايع 

أ.د. أحمد عبداهلل الحجازي 
د. نورة نزيه شونو

د. سندس محمد بخاري
د. ديمة فلبمان جمال الدين

د. البندري حسن الجميل
د. هبة محمد حمدان 

د. عبير سامي الزواوي

د. محمد قينان العجمي
د. آالء ابراهيم أبو عبيد

د. أحمد صالح البكري

 فيما يلي قائمة بممثلي األقسام: 
ممثلي األقسام بوحدة الجودة ٢٠١7 - ٢٠١8 م

قائد فريق 
عضو 

قائد فريق 
عضو 

 
قائد فريق 

عضو 
عضو
عضو
عضو

قائد فريق 
عضو 
عضو 
عضو

قائد فريق 
عضو 
عضو 

قائد فريق 
عضو 
عضو 

 

قسم جراحة الوجه و الفكين

قسم طب الفم وعلوم 
التشخيص

قسم طب أسنان األطفال 
و تقويم األسنان

قسم إصالح األسنان

قسم األنسجة المحيطة 
باألسنان وصحة أسنان 

المجتمع 

قسم علوم االستعاضة 
السنية

الكلية                                                             اإلدارة                              الدور
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إكمال ملف المقررات  .6

ــررات  ــات المق ــل ملف ــت لتحمي ــر االنترن ــام عب ــا نظ ــا أعددن ــة ألنن ــخ الكلي ــي تاري ــة ف ــنة مهم ــر س ــام 2014-  2015 م يعتب ع
ــل  ــاص وكي ــن اختص ــي ضم ــكل أساس ــدرج بش ــررات تن ــات المق ــن أن ملف ــم م ــي. بالرغ ــة اإللكترون ــع الكلي ــى موق عل
الشــئون األكاديميــة، إال أن وحــدة الجــودة عملــت علــى تســهيل البنــود المطلوبــة مــن ملفــات المقــررات عبــر هــذا نظــام 
ــامهم  ــس ألقس ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــام لمتابع ــي األقس ــات ممثل ــودة خدم ــدة الج ــتخدمت وح ــد اس ــت. وق ــى االنترن عل

ــام 2014-  2015 م. ــالل الع ــها خ ــم تدريس ــي ت ــة الت ــررات ا لمختلف ــات المق ــل ملف ــة لتحمي المختلف
و قد تم إطالق المبادرات التالية من قبل الوحدة لتحقيق الوضع األمثل لتحميل ملفات المقرر: 

•  طلب وكيل الجودة والتطوير من جميع مدراء المقررات عبر رؤسائهم تحميل ملفات المقرر. 

ــول  ــرض ح ــرت ع ــا أج ــرر كم ــف المق ــن مل ــون م ــع كل مك ــام لجم ــي ع ــدول زمن ــداد ج ــى إع ــودة عل ــدة الج ــت وح •  عمل
ــرر.  ــات المق ــة ملف أهمي

•  وبالتالــي عملــت وحــدة الجــودة علــى إعــداد ملــف المقــررات الرقمــي يشــتمل علــى أمثلــة إلكمــال ملفــات المقــررات. 
هــذا الملــف الرقمــي ســيتم إرســاله ألعضــاء هيئــة التدريــس عبــر عناويــن البريــد اإللكترونــي الخاصــة بهــم لتوجيههــم 

فيمــا يتعلــق بإكمــال ملفــات المقــررات الخاصــة بهــم للســنة األكادئميــة 1435 1436-. 

•  وعملــت وحــدة الجــودة علــى إعــداد خطــة زمنيــة لتســليم ملفــات المقــررات كمــا قامــت بإعــداد وعــرض محاضــرة حــول 
أهميــة ملفــات المقــررات لتوعيــة مديــري المقــررات الجــدد. وقــد طلبــت رئيســة الوحــدة، د. يســرى الجزائــري متابعــة تقديم 

ملفــات المقــررات المكتملــة عبــر االنترنت.

نظرًا لجميع الجهود المشار إليها، تمكنا من تحميل ٧٥٪ من الملفات على الموقع اإللكتروني. 

تعيين الطالب األعضاء بوحدة الجودة  .7
للتأكــد مــن المشــاركة الفعالــة للطــالب فــي أنشــطة جــودة الكليــة، قــررت رئيســة الجــودة، د. يســرى الجزائــري أن تشــمل 
ــا  ــونو، نوابه ــورة ش ــان ود. ن ــواف لب ــور ن ــة لدكت ــندت المهم ــه أس ــاء علي ــودة. بن ــدة الج ــاء بوح ــات كأعض ــالب و طالب ط
فــي كال قســمي الكليــة إلجــراء مقابــالت وتحديــد الطــالب األعضــاء بوحــدة الجــودة. وقــد تــم تعييــن طــالب مــن البنيــن 
والبنــات كأعضــاء مــن الســنة األولــى إلــى الســنة الرابعــة ، بينمــا تــم تعييــن اثنيــن مــن كل مــن البنيــن والبنــات مــن 
الســنة الخامســة. هــذه التجربــة أثبتــت نجاحــًا كبيــرًا وتولــى الطــالب جــزءًا مهمــًا فــي أنشــطة التوعيــة بالجــودة باإلضافــة 
ــًا  ــت نجاح ــة أثبت ــذه التجرب ــت. ه ــر االنترن ــح عب ــتبيانات المس ــة اس ــي تعبئ ــة ف ــات الدراس ــم بقاع ــة زمالءه ــى متابع إل
ملحوظــًا حيــث أن 11 مــن الممثليــن مــن الطــالب تولــوا دورًا فعــااًل فــي خلــق وعــي فــي أوســاط زمالئهــم فــي الدراســة. 
ــداد  ــوا بإع ــث قام ــد حي ــبوع واح ــدة أس ــة لم ــات حمل ــن والبن ــن البني ــاء م ــالب األعض ــن الط ــق كل م ــرض أطل ــذا الغ له
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الطالب األعضاء بوحدة الجودة ٢٠١7 - ٢٠١8 م

وحدة البنات السنة

ريناد العمري - ريم الغامدي

ميسون القرني - مجد قدومي

أثير العجمي - غادة آل الشيخ

شهد الشهري - شذى الزهراني

نور أبا حسين - شذى المحمود

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

وحدة البنين السنة
يزيد الخنيفر - عبدالعزيز السبيت

عبدالعزيز الزبن - نواف الخمش

عبدالرحمن العاصم - بندر المشاري

عبدالعزيز الشهري - عبدالرحمن العتيبي

عبدالرحمن الكثيري - ريان الردي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس
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نظام مسح أصحاب المصلحة عبر  االنترنت
واجــه أعضــاء لجنــة المســح مصاعــب فــي توزيــع اســتبيانات المســح، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتبيانات تقييــم المقــررات 
ــث  ــت بحي ــر االنترن ــي عب ــام إلكترون ــى نظ ــدوي إل ــح الي ــال المس ــل أعم ــراح تحوي ــم اقت ــد ت ــية. وق ــوف الدراس ــي الصف ف

ــدول 2(. ــح )ج ــكل مري ــم بش ــوا تعليقاته ــات( أن يقدم ــالب و الطالب ــة )الط ــاب المصلح ــن ألصح يمك

نتائج مسح أصحاب المصلحة 
ــاء  ــرًا ألعض ــًا كبي ــش ارتياح ــا أحدث ــت مم ــر االنترن ــة عب ــاب المصلح ــح أصح ــال مس ــم أعم ــراء معظ ــم إج ــاله ت ــا ورد أع كم
ــي  ــرًا ف ــودة دورًا كبي ــدة الج ــاء بوح ــات األعض ــالب و الطالب ــب الط ــد لع ــًا. وق ــات أيض ــالب و الطالب ــودة وللط ــدة الج وح
متابعــة زمالئهــم فــي الدراســة إلنجــاز أعمــال المســح عبــر االنترنــت. هــذه هــي المــرة األولــى التــي لــم يدخــل فيهــا اي 
عضــو فــي الصفــوف الدراســية إلجــراء أعمــال المســح. وبالتالــي فقــد تــم إيقــاف عامــل اإلحــراج الــذي يصاحــب دخــول 
عضــو الجــودة علــى القاعــات الدراســية و مقاطعــة المحاضــرات و إهــدار وقــت المحاضــر. تــم تحليــل البيانــات التــي تــم 
جمعهــا كمــا عرضــت النتائــج علــى العميــد والــوكالء ورؤســاء  األقســام التخــاذ اإلجــراءات المناســبة. تــم توضيــح النتائــج 

الهامــة ألعمــال المســح فــي )جــدول 4(. 

م
1
2
3
4
5
6

جدول 2: مسح أصحاب المصلحة عبر االنترنت

نوع المسح

SES   المسح الدراسي لخبرة الطالب

GSS     المسح الدراسي للرضا العام

CES    المسح الدراسي لتقييم المقرر

PES   المسح الدراسي تقييم البرنامج

المسح الدراسي ألعضاء هيئة التدريس

المسح الدراسي للموظفين
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جدول 3: مؤشرات األداء األساسية مدمجة ضمن أعمال مسح أصحاب المصلحة

 ،NCAAA ــي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة  للتقوي ــة الوطني ــدى الهيئ ــة ل ــية معروف ــرات األداء األساس ــن مؤش ــي 50 م 1.  حوال
ــنان  ــب األس ــة ط ــعود وكلي ــك س ــة المل وجامع

إن مؤشــرات األداء األساســية مفيــدة فــي قيــاس ومقارنــة أداء وحــدات الكليــة المختلفــة بالمؤسســة القياســية. و نأمــل 
أن تجمــع الكليــة خــالل ســنوات قليلــة كــم هائــل مــن البيانــات، والتــي تمكننــا مــن  قيــاس األداء الحالــي للكليــة مــع 

الســنوات الســابقة مــن خــالل لوحــة قيــاس مؤشــرات األداء األساســية حســبما هــو مبيــن فــي )الجــدول 4(.

نوع المسح
عدد مؤشرات األداء األساسي مع المصادر

   KSU QMS        NCAAA      
كلية  طب 

األسنان 
عالمات

 المعايير   الدولية

إجمالي 
المؤشرات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مسح خبرة الطالب

مسح الرضا العام

مسح تقييم المقرر

مسح تقييم البرنامج

مسح الخريجين 

مسح أعضاء هيئة التدريس 

مسح الموظفين

مسح المرضى 

مسح أولياء األمور 

مسح أرباب العمل

11

7

21

18

36

11

8

5

131*

5

1

3

4

4

5

0

1

0

3

3

6

3

9

12

17

1

4

5

63

3

1

8

2

14

1

3

0

6

-

-

-

-

-

9

-

-

9

م
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جدول 4 يوضح بيانات السنوات األربعة السابقة لمؤشرات األداء األساسي ذات األهمية

PES            مسح تقييم البرنامج مسح الخبرة الطالبية    SES

CD-KSU          كلية طب األسنان بجامعة الملك سعود مسح الرضا العام   GSS

UMSD             إدارة المسح الطبي بالجامعة  مسح تقييم المقرر    CES

NC              لم يتم اإلجراء                      Low RR                معدل استجابة منخفض
  

*About 50 KPIs are common in NCAAA, KSU and the College of  Dentistry.

مصدرم
KPI

االداة
بيانات

KPI

2011-12

NCAAA     

NCAAA  

NCAAA    

NCAAA  
CD-KSU  

NCAAA  
CD-KSU   

NCAAA  
CD-KSU 

 K.S.U  

 K.S.U  

CD- K.S.U

K.S.U

UMSD  

  

3.3

4.0

3.7

3.44

3.71

3.64

3.2

3.4

4.1

3.50

4.5

اصحاب
السؤال المطورحالمصلحة

1

2

3

4

5

6

7

8

س 14- إنني بوجه عام راض عن حياتي كطالب بهذه المؤسسة. 

س 8- أعضاء الكلية موجودين بمكاتبهم أثناء ساعات العمل لإلرشاد 
األكاديمي ونحن راضين عن جودة تدريسهم. 

س 11- المصادر التي أحتاجها في المقرر التعليمي )الكتب المدرسية، المكتبة، 
الكمبيوتر..الخ( موجودين عندما أكون بحاجة لهم 

س 1 االستشارات األكاديمية والوظيفية الكافية متاحة لي طوال مدة البرنامج 

س 22 إنني راض بوجه عام عن نوعية خبراتي التعليمية وكافة الخدمات المقدمة 
لي بهذه المؤسسسة.

س 15 بوجه عام، إنني راض عن كافة الخدمات المقدمة من قبل الكلية. 

س 11- الكلية تعمل على معالجة وتقديم موارد تعليمية كافية لتحقيق أهدافها 
من خالل إدارة التدريس والتعليم والبحث. 

س 6- الكلية لديها مفاهيم واضحة للمقررات وإننا بوجه عام راضين عن تدريسهم 

س 21- مستوى التقنية للتدريس في قاعات الدراسة كافي

س 29- إنني أشعر بأني راض واستمتع بالعمل بكلية طب األسنان 

س 12- الطبيب الذي يعالجني مهيأ وعلى إلمام جيد ومتعاون

SES

GSS

CES

PES

مسح 
الخريجين

مسح 
الخريجين

الكلية

مسح رضا 
الموظفين

مسح 
المرضى

 K.S.U  

الطالب

الخريجون

الكلية

الموظفين/
هيئة التدريس

المرضى
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 تحميل نظام إدارة جودة  ISO 9001-2008  على الموقع اإللكتروني للكلية

إننا نخطط لتحميل نظام إدارة جودة  ISO  9001-2008  خالل العام الحالي. 

ISO 2008-9001  إعادة المصادقة بموجب نظام إدارة جودة
أثناء العام 2010، تم اعتماد الكلية بموجب 2008ISO-9001 . وتم بعد المصادقة إجراء مراجعات مصادقة داخلية وخارجية. 
شهادة ISO سارية المفعول حتى 10 أغسطس 2013. الكلية طلبت من جهاز المصادقة “مكتب فيريتاس” إجراء التدقيق 

لتجديد المصادقات.  ووجدوا أننا من أفضل الكليات التي قاموا بزيارتها وأن الكلية مستوفية لمتطلبات المصادقة طبقًا ل     
 .  ISO  9001-2008

يوم الجودة، كلية طب األسنان
في العام قبل الماضي احتفلنا بيوم الجودة بقسم كلية البنات وكلية البنين حيث شارك الطالب بفعالية وقدموا 

فيديوهاتهم بالتركيز على الوعي حول أهمية الجودة والتقييم. في يوم األحد 16/6/1436 – 04/05/2015 تم تنظيم ورشة 
عمل في قسم البنات بكلية طب األسنان بعنوان “قيمي بمسئولية – هل قيمتي بمسئولية؟” موجه إلى الطالبات لتعزيز 

قدرتهم على التقييم بموضوعية. قدمت ورشة العمل األستاذة مي اليحيى صالح ، رئيس وحدة ضمان الجودة. كلية إدارة 
األعمال. وقد كان إجمالي المشاركات )86 طالبة – 12 من أعضاء هيئة التدريس(. وقد ترك أثرًا كبيرا”  على أعضاء هيئة 

التدريس و الطالبات. 
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تمثيل وحدة الجودة في مؤتمر الجمعية السعودية لطب األسنان
تم انعقاد مؤتمر الجمعية السعودية لطب األسنان خالل الفترة 13-15 يناير، 2015. قررت وحدة الجودة و االعتماد االستفادة 

من هذه الفرصة لتمثيل جامعة الملك سعود في المؤتمر. وقد تم مناقشة فكرة اشتراك الوحدة بالمؤتمرمع عميد الكلية 
الذي رحب بفكرة الحصول على جناح خاص بقاعة المعرض أثناء المؤتمر حيث يتم تمثيل كلية طب األسنان بواسطة وحدة 

الجودة باالشتراك مع كرسي بحث تسوس األسنان. وإننا نعبر عن شكرنا الخاص للجمعية السعودية لطب األسنان التي 
قدمت مساحة كافية لجناحنا بالموقع المركزي بجانب جناح جامعة األميرة نورة ، وقد عملت د. يسرى الجزائري، رئيس وحدة 

الجودة و االعتماد  على طباعة كتيب حول وحدة الجودة باإلضافة إلى إنجازات الوحدة إلطالع زوار الجناح . هذا إضافة إلى أنها 
عملت على ترتيب دفتر زائرين لتعليقات الزائرين. وتعرب وحدة الجودة عن شكرها لبروفيسور ثاقب الشعالن ، عميد الكلية 

الفتتاح جناحنا بمعرض الجمعية السعودية لطب األسنان. كما تشكر الكلية د. ناصر القحطاني، وكيل الجودة و التطوير 
وجميع أعضاء الجودة الذين ظلوا حاضرين منذ اليوم األول وساهموا بقدر كبير في إنجاح الحدث. 

وكانت هذه بالطبع فرصة عظيمة لوحدة الجودة و االعتماد لتقديم الكلية كواحدة من الكليات القيادية بالمملكة للزوار 
القاديمن من الداخل والخارج. و من بينهم عمداء كليات طب األسنان من جامعات أم القرى وطيبة والملك عبدالعزيز 

والملك فيصل والقصيم وجيزان ونجران حيث زاروا جناحنا وأظهروا اهتمامهم بالتعرف على إنجازاتنا، وقامت د. الجزائري 
رئيس وحدة الجودة و االعتماد ود. محمد شعيب أحمداني باإلجابة على األسئلة حول إنجازات الكلية فيما يتعلق بالجودة و 

االعتماد. حوالي 1000 من الزائرين قدموا إلى جناحنا وما يزيد على مائة منهم سجلوا مالحظاتهم على دفتر الزوار. 

إضافة إلى ما ذكر أعاله، عملت وحدة الجودة أيضًا على االستفادة من هذا الحدث بإجراء مسح للخريجين.  وقد أوكل اثنين من 
الطالب وواحدة من الطالبات للحضور بمهمة استقبال الخريجين وتوزيع مسح للخريجين. هذه التجربة أثبتت نجاحًا باهرًا وقد 
حصلنا على تغذية استرجاعية من 154 من الخريجين خالل ثالثة أيام. وبالمثل عمل كرسي تسوس األسنان أيضًا على توزيع 

أكثر من 250 استبيان مسح للحصول على تغذية استرجاعية من اختصاصيي طب األسنان المشاركين لغرض البحث. 
وقد أعد جناحنا بالمعرض جلسة خاصة لخريجينا والزائرين اآلخرين الذين قدمت لهم خدمات القهوة التقليدية والشاي والتمر. 

وقدمت وحدة الجودة أيضًا هدايا خاصة مثل بطاقة العمل مع رؤية ورسالة وأهداف الوحدة مطبوعة عليها وأباريق القهوة 
والشوكوالتا باإلضافة إلى أقالم تحمل شعار وحدة الجودة كتذكار لكبار الزوار والخريجين. تعليقات الزوار المسجلة بدفتر 

الزوار أوضحت أنهم بهروا بإنجازات كليتنا فيما يتعلق باألكاديميات والبحث والجودة والمصادقة. الواقع أن الحدث قدم لنا 
أيضًا فرصة تعليمية. وقد علمنا أن مثل هذه األحداث مهمة لكليتنا ولمؤسستنا. وقد حققنا العديد من المكاسب من هذا 

الحدث تشمل نشر الوعي بالجودة و االعتماد في أوساط أعضاء هيئة التدريس والخريجين والطالب و الطالبات. كما قدمنا 
أنفسنا للكليات والجامعات الخارجية وعملنا على إقامة عالقات مع الخريجين من كليتنا  والكليات الشقيقة، وإجراء أعمال 

المسح في أوساط الخريجين والتي ال يسهل إجراؤها بغير هذه الطريقة. وعليه فقد خلصنا إلى أن وحدة الجودة يجب أن 
تسهم بمشاركة كاملة في مثل هذه األحداث وتستفيذ من مزايا هذه الفرص الذهبية. 
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منشورات وحدة الجودة
 

العام: 2012   .1

العنوان: أهمية العوامل األساسية التي تؤثر على أداء الطالب بكلية طب األسنان بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية 
السعودية. 

المؤلفين: محمد العمري، وليد صادق، ابتسام الماضي، محمد شعيب أحمداني، زياد سالمة

المجلة: مجلة الجمعية الطبية الباكستانية، مجلة مفهرسة )عامل التأثير: 041( 02/2014، 64 )2( : 118 821-

2.  العام: 2014 

العنوان: إدراك طالب بكالوريوس طب األسنان والخريجين الجدد حول أهمة أخالقيات المهنة في طب األسنان. 

المؤلفين: سحر أسعد الزين، سلوى عبدالرحمن السدحان، محمد شعيب أحمداني، 2014

المجلة: مجلة الجمعية الطبية الباكستانية، مجلة مصنفة )عامل التأثير: 041( 02/2014، 64 )2( : 118 123-

العام: 2015   .3

العنوان: رضا المرضى بعالج طب األسنان المقدم من قبل الطالب المتخرجين من كلية الطب بجامعة الملك سعود. 

المؤلفين: يسرى الجزائري ومحد شعيب أحمداني،  2014

المجلة: مقدمة لجريدة صحة الفم بي إم سي، مجلة تحمل تصنيف آي إس آي)عامل التأثير: 1.491(
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ملخص إنجازات وحدة الجودة و االعتماد
ISO ) 9001-2015 ( نظام إدارة الجودة ، وجاري العمل على  ISO ) 9001-2008 ( إعادة مصادقة بموجب  .1

اعتراف من جمعية تعليم طب األسنان في أوروبا  .2
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NCAAA الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  .3

حصلــت كليــة طــب االســنان علــى االعتمــاد مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم و االعتمــاد األكاديمــي NCAAA عــام١٤٣٢ 
هـــ الموافــق ٢٠١١ م.  فــي عــام ٢.١٤ - ٢.١٥ م تــم الرفــع بكافــة متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد االكاديمــي 
وتمــت الموافقــة، وبانتظــار الحصــول علــى شــهادة االعتمــاد االكاديمــي حتــى عــام ٢٠١٨ م  ، والعمــل جــاري علــى تجديــد 

االعتمــاد األكاديمــي ٢٠١٨ - ٢٠٢٥
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الخطة المستقبلية لوحدة الجودة واالعتماد للعام  ١٤٣8 - ١٤٣9 هـ
  

•  تعزيز نظام إدارة الجودة االستراتيجية
•  تحميل كافة ملفات المقررات المتعلقة بالسنوات 2016-2017 م و 2017-2018 م

•  متابعة وكيل الشئون األكاديمية لمراجعة ملقات المقررات المجمعة 
•  تنفيذ نظام الحضور الرقمي

•  تقييم استخدام الكلية لمقايسس الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 
•  مصادقة المعايير عبر مؤشرات األداء األساسية ومراجعات النظراء

•  متابعة معايير عليا للحصول على شهادة تمديد لمصادقة الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 
•  المتابعة مع جمعية طب األسنان في أوروبا 

•  تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلضافة إلى اعضاء وحدة الجودة
•  تنظيم نظام إدارة الجودة بجامعة الملك سعود 

ISO )9001-2015( إجراء مراجعة لنظام إدارة الجودة بموجب  •
•  تدشين موقع الويب والنشرة اإللكترونية لوحدة الجودة 

•  لوحة مؤشرات األداء األساسية 
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