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  :مقدمة
  

 الرئيسة التي تحرص الجامعات على تحقيقها للحصول المتطلبات الجودة في التعليم العالي من تعتبر
تشرة في  آثير من الجامعات المتميزة المنتسعىو. على مراآز متقدمة ضمن قائمة الجامعات العالمية المتميزة

وقد اقتصرت . آفاءة منسوبيها وضمان جودة مخرجاتهالتحسين  الجودة أساليب إدارةأنحاء العالم إلى تطبيق 
 التقويم واالعتماد األآاديمي وتبنت بعض المشاريع آمشروع جهود الجامعة في مجال الجودة على جانب

 الخطط إلى وضع و العمادات المساندة  الكلياتوجهت حديثاتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة، آما 
  .اإلستراتيجية المستقبلية

  
.  على البرامج التي تراعى ما يمليه عليها واقع الحالاالهتمام  في السابق  اقتصرومن الواضح أن 

جامعة من ضمن قائمة الجامعات المتميزة الوانطالقا من حرص إدارة جامعة الملك سعود على أن تكون 
ت على تبني تطبيق الجودة بمفهومها الشامل لخوض غمار سباق التميز مع الجامعات عالميا فقد حرص
 إدارة للجودة تتولى تطبيق الجودة في جميع مؤخرًاوبناء عليه فقد استحدثت الجامعة . العالمية المتميزة
ت عمل  وتحسين األداء في جميع مجاالالمجتمع الحقيقية، إشباع احتياجاتفوائدها من وحداتها والتي 

الجامعة، وإنشاء أنظمة تحدد آيفية تنفيذ العمل بأفضل آفاءة وجودة، وتقويم وقياس األداء وفق معايير محددة، 
  .وتمكين الجامعة من القدرة على المنافسة، و تحسين مستوى االتصاالت الداخلية والخارجية

  
عمل في وحدات الجودة المنتشرة  المتابعةباإلضافة إلى الجودة دارة بإونظرا لضخامة العمل المنوط    

في جميع وحدات الجامعة المختلفة من عمادات وآليات ومستشفيات وإدارات عامة وآذلك األقسام النسوية 
التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة فان الحاجة ماسة إلى ربط هذه اإلدارات والوحدات بمظلة واحدة و

وعلية جاء هذا االقتراح . جهود بين اإلدارات والوحدات المختلفةتتولى مسؤولية تطبيق الجودة وتنسيق ال
 .بإنشاء عمادة بمسمى عمادة الجودة

 
  
  
 
 
 
 
 



 

 

  :عمادة الجودةرؤية 
  اإلبداع والتميز في ممارسات الجودة بالجامعة

  
Excellence and innovation in quality practices at the University   

  
  

  : الجودةرسالة عمادة
التحسين المستمر للجودة في جميع وحدات الجامعة من خالل تطبيق أنظمة الجودة الحديثة لدعم 

  رسالة الجامعة وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية
Continuous improvement of quality at all University units through the 
implementation of effective quality systems in supporting the University 
mission and achieving its strategic goals 

  
  : أهداف عمادة الجودة

  :فيما يلي عمادة الجودة يمكن تحديد أهداف 
 .تقويم األداء وضمان الجودة لوحدات الجامعة اإلدارية و األآاديمية .١
 .تحقيق أهداف الجامعة المتعلقة بقضايا الجودة واالعتماد األآاديمي .٢
فة الجودة بين منسوبي الجامعة والقيام بالدراسات وعقد والمؤتمرات والندوات واللقاءات نشر ثقا .٣

 . وورش العمل في مجال الجودة واالعتماد األآاديمي
تقديم الدعم والمشورة لوحدات الجامعة المختلفة في آل ما يتعلق بقضايا بالجودة واالعتماد  .٤

 .األآاديمي
بالتقويم واالعتماد األآاديمي وضمان الجودة في خطط إعداد وتنفيذ بتنظيم أنشطة الجامعة المتعلقة  .٥

 .وحدات الجامعة المختلفة اإلدارية منها واألآاديمية
إقرار تشكيل اللجان ذات العالقة بالجودة واالعتماد األآاديمي ومتابعة تنفيذها ألعمالها في ما يتعلق  .٦

 .بمهام الجهات المرتبطة بها
 .على مستوى الجامعة وأقسامها اإلدارية واألآاديميةف المستقبل تحسين الجودة و استشرا .٧
إقامة عالقات علمية ومهنية بين الجامعة والمؤسسات األخرى المتميزة في تطبيق الجودة واالعتماد  .٨

 .األآاديمي
 .تعزيز الجهود لرفع تصنيف الجامعة األآاديمي والمهني .٩
ي واإلداري من قبل وحدات الجامعة إقرار ومتابعة معايير ومؤشرات األداء األآاديم .١٠

 . المختلفة
 .بناء خبرات متميزة في مجال الجودة والتقويم واالعتماد األآاديمي في التعليم الجامعي .١١
 .اإلشراف على تنفيذ برامج الخطة اإلستراتيجية من قبل وحدات الجامعة المختلفة .١٢
من الجامعة ) والخارجيينالداخليين (عمالء الجامعة وضاء  توقعات ومتطلبات التعرف على .١٣

 . إلي آافة الوحدات ذات العالقةوإبالغها
 .التعرف على مستويات األداء وقياس التغيرات في أداء وحدات الجامعة المختلفة .١٤
 .اإلشراف على إعداد و تنفيذ برامج جوائز اإلبداع والتميز في األداء األآاديمي والوظيفي .١٥
ا من مكاتبات أو دراسات ذات عالقة بمهام وأهداف دراسة وإبداء الرأي في آل ما يحال إليه .١٦

 اإلدارة
  .العمادةالقيام بكل ما يضمن تحقيق أهداف و مهام  .١٧



 

 

  
  : الجودةعمادةمهام ومسئوليات 

  :على ما يليمهام ومسئوليات عمادة الجودة تشتمل 
 .واالعتماد األآاديمياإلشراف العام على عمل الجهات المرتبطة بعمادة الجودة  .١
  .و إقرار خطط عمل هذه الجهات وتطويرها باستمراربالعمادة الجهات المرتبطة مهام تنظيم  .٢
  .إقرار تشكيل اللجان فيما يتعلق بمهام الجهات المرتبطة بالعمادة بما يخدم أهداف العمادة .٣
 واالعتمادتمثيل الجامعة لدي الجهات الخارجية ذات الطبيعة المتعلقة باألعمال المناطة بعمادة الجودة  .٤

  .األآاديمي
في نشر ) الخ...من منشورات وآتب ومطويات وورش عمل ومحاضرات (استخدام الطرق المختلفة  .٥

 ونشر المعلومات المتعلقة بالتقويم واالعتماد األآاديمي على  وثقافة الجودة والتخطيط االستراتيجي
  .مستوي األقسام اإلدارية واألآاديمية بالجامعة

 واالعتماد األآاديميلالزمة لدراسة القضايا المرتبطة بعمادة الجودة تكوين اللجان وفرق العمل ا .٦
ووضع الخطط المناسبة لتحسين الجودة واستشراف المستقبل على مستوى الجامعة وأقسامها اإلدارية 

  .واألآاديمية
 اإلدارية ها وضمان الجودة لوحدات ألداء الجامعةوضع نظام متكامل للتقويم الذاتي المستمر .٧

ووضع اللوائح واإلجراءات التنظيمية الالزمة لتنفيذ أهداف الجامعة المتعلقة بقضايا .ديميةواألآا
 .واالعتماد األآاديميالجودة 

تقديم الدعم والمشورة لوحدات الجامعة المختلفة نحو إعداد خطط التقويم واالعتماد األآاديمي  .٨
داد التقارير ذات العالقة بالتقويم تنفيذها حسب جداول معتمدة، و اإلشراف على إعووضمان الجودة 

  . الذاتي وضمان الجودة لجميع هذه الوحدات
العمل على تنظيم أنشطة الجامعة المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالتقويم واالعتماد األآاديمي  .٩

  . آافة الوحدات اإلدارية واألآاديمية بالجامعةفي وضمان الجودة 
لمية ومهنية بناءة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية األخرى العمل على إقامة عالقات ع .١٠

المتميزة في أدائها لالستفادة من خبرات تلك المؤسسات في جميع ما له عالقة بتحسين مستوى األداء 
  .داخل الجامعة

 والجهات المختصة مع الهيئاتالتنسيق بين وحدات وأقسام الجامعة المختلفة وآذلك التنسيق  .١١
 لتسهيل حصول واالعتماد األآاديميت الطبيعة المتعلقة باألعمال المناطة بعمادة الجودة الخارجية ذا

  .الجامعة وبرامجها المختلفة على االعتماد األآاديمي
رفع المقترحات التي من شأنها اإلسهام برفع مستوي األداء العلمي والمهني في مختلف  .١٢

  .الجامعة إدارة واألآاديمية إلياألقسام اإلدارية 
وضع خطة مرحلية مناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة لضمان التحسين  .١٣

  .بالجامعةالمستمر في أداء األقسام اإلدارية واألآاديمية 
اإلسهام مع إدارة الجامعة وأقسامها العلمية في وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتطوير  .١٤

  .العملطلبات العصر واحتياجات المجتمع وسوق عمليتي التعلم والتعليم بما يتناسب مع مت
تقديم المقترحات واالستشارات حول استراتيجيات و أولويات الجامعة لتحسين الجودة داخل  .١٥

  .  الجامعة إداريًا وأآاديميًا
) الداخليين والخارجيين(عمالء الجامعة وضاء وضع آلية للتعرف على توقعات ومتطلبات  .١٦

  .افة الوحدات ذات العالقة إلي آوإبالغهامن الجامعة 



 

 

دعم التدريب والتأهيل المستمر لكافة أعضاء هيئة التدريس لتحسين العملية التعليمية  .١٧
وآذلك دعم وتدريب الكوادر البشرية . بالجامعة ورفع مستوى قدراتهم التدريسية والتميز في ذلك

  .بالجامعة لضمان الجودة على مستوى الجامعة و على مستوى الكليات
تفاظ بمجموعات منظمة من التقارير عن األداء اإلداري واألآاديمي لكافة الوحدات االح .١٨

والعالمات ) Indicators(بجامعة الملك سعود بحيث تشتمل على بيانات عن مؤشرات األداء 
للتعرف على اتجاهات األداء وقياس التغير في أداء وحدات الجامعة ) Thresholds(المرجعية 
  .المختلفة

يل لإلجراءات يحدد مدخالت الجامعة وعملياتها لتحسين األداء وضبط الجودة، تطوير دل .١٩
  . واآلليات المختلفة لربط وحدات الجامعة اإلدارية واألآاديمية برسالتها

العمل على ضمان تنفيذ دراسات التقويم الذاتي الدوري لكافة الوحدات اإلدارية واألآاديمية  .٢٠
   .الدوريةقويم المستخدمة للمراجعة الخارجية  دراسات الت باإلضافة إلىبالجامعة

  .  التعليم العاليفي نظم حسب المستجدات الخطط اإلستراتيجية للجامعةمراجعة وتحديث  .٢١
العمل مع آليات الجامعة وإداراتها المختلفة نحو إنشاء وحدات للجودة تهدف إلى تطوير  .٢٢

 .األداء في تلك اإلدارات والكليات
  

  :مجلس الجودة 
 :هام مجلس الجودة على النحو التاليتكون م

  .رسم السياسات العامة لتحسين الجودة في الجامعة واإلشراف على تنفيذها .١
 .اعتماد الخطط اإلستراتيجية و متطلبات تطبيق الجودة في الجامعة ووحداتها المختلفة .٢
 .رسم وإقرار السياسة العامة لنشر ثقافة الجودة داخل و خارج الجامعة .٣
 الجهود المبذولة لتطبيق الجودة في الجامعة و التعاون مع الجهات الخارجية ذات دعم ومساندة .٤

 .العالقة
 .إقرار برامج لتحفيز ومكافئة الفرق واألفراد المتميزين في تطبيق الجودة بالجامعة .٥
 .إقرار التقرير السنوي لعمادة الجودة .٦

  
  

  :على أن تكون تشكيلة مجلس الجودة على النحو التالي
  )رئيسا(                                                   جامعة مدير ال

 )نائبا للرئيس(                                                 وآيل الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة
 )أعضاء(                                                          وآالء الجامعة 
 )أمينا للمجلس(                                                تخطيط االستراتيجي عميد الجودة وال

 )أعضاء(                                                     خمسة ممثلين للكليات و العمادات 
 )ضاءأع(                                                       طالبين من طلبة الدراسات العليا 

 )أعضاء(                                                 ممثلتين للقسم النسوي
 )أعضاء (                                                                ثالثة ممثلين للجهات الخارجية

 
 
 



 

 

  :اللجنة الدائمة للجودة 
 :تحدد مهام اللجنة الدائمة للجودة على النحو التالي

 .األطر العامة ألنظمة الجودة في الجامعةوضع  .١
 .مراجعة و إقرار الخطط والمتطلبات الالزمة لتطبيق الجودة في وحدات الجامعة المختلفة .٢
 .اقتراح مشاريع تحسين الجودة وتشجيع المبادرات ذات العالقة .٣
 .اإلشراف على سير تنفيذ مشاريع تحسين الجودة في الجامعة .٤
 .ين الجودة في وحدات الجامعةتنسيق الجهود الرامية لتحس .٥
 .اقتراح جوائز وحوافز التميز في جهود تحسين الجودة .٦
 .مراجعة وإقرار تقارير نتائج تطبيق الجودة والرفع بها لمجلس الجودة .٧
 .مراجعة وتحديث دليل الجودة بشكل دوري .٨
 . إنجاز ما يحال إليها من مهام وأعمال من قبل عمادة الجودة .٩

  :لتشكيلة التاليةعلى أن تضم عضويتها ا
 )رئيسا(                                          عميد الجودة 

 )أعضاء(                                     )وعددهم خمسة أشخاص(مستشاري إدارة الجودة 
 سكرتير للجنة

 
  

  : الجودةالهيكل التنظيمي الرئيسي لعمادة
 الرئيسة آما يظهر الوحدات من عدد من ألآاديميواالعتماد ايتكون الهيكل المقترح لعمادة الجودة 

  :في الهيكل أدناه
 

 

 مدير الجامعة

 وآالة الجامعة للتطوير والجودة

مجلس الجودة 

 عمادة الجودة 

وحدة التقويم 
 والقياس

  السكرتارية 
ئمة اللجنة االستشارية الدا

 للجودة

  وحدة 
االعتماد 
األآاديمي

وحدة التخطيط 
 االستراتيجي

وحدة جوائز 
 التميز

وحدة تخطيط 
 الجودة

الشئون المالية 
 وإلدارية



 

 

 
  
  
  



 

 

  
  :   الرئيسةوحدات عمادة الجودة ومهامها

  :وحدة القياس والتقويم
ة ،                       ويم بالجامع اس والتق ايير القي اء وتطوير مع د وبن ويم بتحدي تختص وحدة القياس والتق

  .لتقويم في وحدات الجامعة المختلفة وبمتابعة عمليات ا
  :مهام وحدة القياس والتقويم

 .بناء رؤية ورسالة لوحدة القياس والتقويم .١
 . رسم خطط وسياسات وأهداف القياس والتقويم على مستوى الجامعة .٢
 .تحديد وبناء مقاييس ومعايير للقياس والتقويم بالجامعة .٣
 . رات تدريبية وورش العمل والمحاضرات والندواتنشر ثقافة القياس والتقويم من خالل عقد الدو .٤
 .تقديم الدعم لوحدات الجامعة المختلفة فيما يتعلق بمهام الوحدة .٥
 . مساعدة األقسام والكليات واإلدارات والوحدات اإلدارية بالجامعة للقيام بعمليات القياس والتقويم .٦
 .مجال قياس وتقويم األداءالعمل على تنويع أساليب القياس وتبنى األساليب الحديثة في  .٧
 .متابعة عمليات التقويم في وحدات الجامعة المختلفة .٨
 .اإلسهام في تحديث وتطوير أساليب وأدوات القياس على أسس علمية .٩
 . تصميم االستبانات وأدوات جمع البيانات المتعلقة بالقياس والتقويم .١٠
 . لمستمرإعداد تقارير نتائج التقويم لوحدات الجامعة إلغراض التحين ا .١١
 .اإلعالن عن نتائج تقويم األداء بالجامعة بشكل دوري .١٢
 .مراجعة نتائج تقويم األداء بالجامعة .١٣
 .تحديد األطر الالزمة لقياس المستوى التحصيلي للخريجين .١٤
التواصل مع األقسام األآاديمية وحثها على التأآد من مدى توافق الخطط الدراسية للمواد  .١٥

 .بات سوق العملوالبرامج والمسارات مع متطل
 .متابعة تقويم أداء عضو هيئة التدريس .١٦
 . إجراء دراسات ومسوحات علمية لقياس األداء .١٧
 . التعاون مع الجامعات والكليات والمراآز والهيئات المهنية فيما يتعلق بالقياس والتقويم .١٨
 .متابعة إجراء دراسات قياس رضا المستفيدين .١٩

  
  :وحدة االعتماد األآاديمي

وضع الخطة الالزمة لالعتماد األآاديمي على مستوى الجامعة االعتماد األآاديمي بة تعنى وحد
ومتابعة تنفيذ الخطط ومساندة جميع الكليات والوحدات إلنجاز المهام المتعلقة باالعتماد األآاديمي، باإلضافة 

  .إلى ترسيخ ثقافة االعتماد ونشرها في مجتمع الجامعة
  

  :يميمهام وحدة االعتماد األآاد
 .اء رؤية ورسالة لوحدة االعتماد األآاديمينب .١
 .رسم خطط وسياسات وأهداف االعتماد األآاديمي بالجامعة .٢
 .تقديم الدعم لألقسام والكليات للتواصل مع هيئات االعتماد المحلية واإلقليمية والدولية .٣
 .ميالتنسيق مع األقسام والكليات لوضع جدول زمني لزيارة هيئات االعتماد األآادي .٤
 .متابعة زيارة خبراء وهيئات االعتماد األآاديمي للوحدات المختلفة بالجامعة .٥
 .تقديم االستشارات لألقسام والكليات في قضايا االعتماد األآاديمي .٦
  .تشجيع روح المبادرة للحصول على االعتماد األآاديمي والمهني من الهيئات المرموقة عالميًا .٧



 

 

  
  :وحدة التخطيط االستراتيجي

 وحدة إدارية تعني بالتخطيط اإلستراتيجي للعمادة وتشارك في ،د وحدة التخطيط اإلستراتيجيُتع
متابعة وضع تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للكليات واإلدارات المختلفة بالجامعة ، ومراجعتها وتحديثها والتعاون 

  .مع الجهات األخرى المختصة في مجال التخطيط اإلستراتيجي للعمادة
  

 :دة التخطيط االستراتيجيمهام وح
  .وضع رؤية ورسالة لوحدة التخطيط االستراتيجي منبثقة من رؤية ورسالة العمادة .١
اإلسهام مع إدارة الجامعة وأقسامها العلمية في وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتطوير عمليتي  .٢

  .عملالتعلم والتعليم بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع وسوق ال
تقديم المقترحات واالستشارات حول استراتيجيات و أولويات الجامعة لتحسين األداء داخل الجامعة  .٣

 .إداريًا وأآاديميًا
من ( والتعريف بها باستخدام الطرق المختلفة اإلستراتيجيةالعمل على نشر أهداف ومقومات الخطة  .٤

وي األقسام اإلدارية على مست) الخ...منشورات وآتب ومطويات وورش عمل ومحاضرات 
  .واألآاديمية بالجامعة

  .اإلشراف على تنفيذ برامج الخطة اإلستراتيجية من قبل وحدات الجامعة المختلفة .٥
 .مراجعة وتحديث الخطط اإلستراتيجية للجامعة حسب المستجدات في نظم التعليم العالي .٦
جاربها وخبراتها في مجال التعاون مع الجامعات األخرى والمؤسسات التعليمية واالستفادة من ت .٧

  .التخطيط االستراتيجي
  .القيام بأي مهام أخرى تكلف بها الوحدة في مجال اختصاصها .٨

  
  :وحدة تخطيط الجودة

ترآز وحدة تخطيط الجودة على وضع الخطط المناسبة لتحسين الجودة في الجامعة والمساهمة مع 
بالمهام األخرى التي تكلف بها هذه الوحدة فيما وحدات إدارة الجودة األخرى في وضع خططها وآذلك القيام 

  .يتعلق بتخطيط الجودة
  

  :مهام وحدة تخطيط الجودة
 .وضع الخطط المناسبة لتحسين الجودة واألداء لمختلف الوحدات اإلدارية واألآاديمية .١
 .وضع الخطط المناسبة لنشر الوعي عن الجودة في الجامعة .٢
 .واالعتماد في إعداد خطط التقويم واالعتماد األآاديميالمساهمة مع وحدتي التقويم والقياس   .٣
المساهمة مع وحدة التخطيط االستراتيجي في إعداد الخطط المستقبلية المتعلقة بالجودة وتحسين  .٤

 .األداء
المساهمة مع وحدة جوائز التميز في وضع خطط جوائز اإلبداع والتميز في األداء الوظيفي  .٥

 .واألآاديمي
 .ية المناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودةوضع الخطة المرحل .٦
 .وضع خطط التدريب والتأهيل المستمر ألعضاء هيئة التدريس .٧
 .القيام بالمهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق بتخطيط الجودة .٨

  
  
  



 

 

 :وحدة دعم الجودة
ة وتقديم الدعم والمشورة وحدة إدارية ترآز على نشر ثقافة الجودة في الجامع، وحدة دعم الجودةُتعد   

لوحدات الجودة المختلفة واإلسهام في بناء الخبرات المتميزة في مجال تطبيقات الجودة وتدريب الكوادر 
  .البشرية في الجامعة لضمان الجودة

  
 :مهام وحدة دعم الجودة

 : الجودة فيما يلي يمكن تحديد مهام وحدة دعم .١
  .لتوعية بما يمكن عمله في  مجال تطبيق الجودةنشر ثقافة الجودة بين منسوبي الجامعة وا .٢
تقديم الدعم والمشورة لوحدات الجودة في الكليات واإلدارات المختلفة في آل ما يتعلق بقضايا  .٣

  .بالجودة وتطبيقاتها
مستوى الجامعة وأقسامها اإلدارية  تقديم االستشارات لتحسين الجودة و استشراف المستقبل على .٤

  .واألآاديمية
  .في الجامعة ساعدة في بناء خبرات متميزة في مجال تطبيقات الجودةالم .٥
والمطويات التي بمكن أن تساعد في نشر ثقافة الجودة على مستوي األقسام  إعداد النشرات والكتيبات .٦

 .واألآاديمية بالجامعة، وآذلك وورش العمل والمحاضرات اإلدارية
الكلي للجامعة و على مستوى  الجودة على المستوىدعم وتدريب الكوادر البشرية بالجامعة لضمان  .٧

  .الكليات واإلدارات المختلفة
  .المختلفة وآذلك التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة التنسيق بين وحدات الجودة وأقسام الجامعة .٨
مستوي األداء العلمي والمهني في  الرفع بالمقترحات واالستشارات التي من شأنها اإلسهام بتحسن .٩

 .الجامعة تلف األقسام اإلدارية واألآاديمية إلي إدارةمخ
المختلفة نحو إنشاء وحدات للجودة تهدف إلى تطوير  العمل مع آليات الجامعة وإداراتها .١٠

  .والكليات األداء في تلك اإلدارات
  .الوحدة القيام بكل ما يضمن تحقيق أهداف و مهام .١١

  
 :وحدة جوائز التميز

ز     تعنى وحدة     ى              جوائز التمي د اإلجراءات واإلشراف عل ار وتحدي ايير االختي بوضع مع
ة          يع ذات العالق ن المواض دة م ق بالوح ا يتعل ل م ي آ رأي ف داء ال ة وإب ز ودراس وائز التمي ج

  . بالجوائز
  

 :مهام وحدة جوائز التميز
وضع معايير اختيار عضو هيئة التدريس أو الموظف المميز في ظل األهداف و العناصر المحددة  .١

  .ائزةألي ج
 .تحديد إجراءات منح هذه الجوائز وما يتبعها من أحكام عامة .٢
 عملية ءاإلشراف على سير عملية تحديد المرشح المميز والتأآد من االلتزام بالمواعيد المحددة إلنها .٣

 .الترشيح من قبل الجهات ذات العالقة
 .للجامعةإبالغ الفائزين بالجائزة ومتابعة تسليم الجوائز لهم في الحفل السنوي  .٤
 . دراسة و إبداء الرأي في آل ما يحال للوحدة من المواضيع ذات العالقة بالجائزة .٥

  
  



 

 

 : لعمادة الجودةستراتيجيةاإلاألهداف 
  : هيفي خطتها االستراتجية رئيسة تبنت عمادة الجودة بجامعة الملك سعود تسعة أهداف

 .ي الوحدات اإلدارية المختلفة بالجامعةتطوير العمل اإلداري لرفع آفاءة األداء وزيادة اإلنتاجية ف .١
 .إيجاد نظام شامل وفاعل للتقويم الذاتي وضمان الجودة .٢
 .تحسين قدرات منسوبي الجامعة في مجال تطبيقات الجودة .٣
ى       .٤ افة إل ودة، إض ال الج ي مج صين ف راء والمخت ع الخب ات م ة والمعلوم ادل المعرف ام لتب وير نظ تط

 . وهيئات ومنظمات الجودة محليًا، وإقليميًا، ودوليًاالتعاون والتنسيق مع وحدات ومراآز
 تحقيق االعتماد األآاديمي ومستوى عال من التصنيف العالمي لكسب ثقة المجتمع .٥
 دعم وتشجيع اإلبداع والتميز وتنمية روح المنافسة في الجامعة .٦
 .التحسين المستمر لضمان التوافق مع معايير الجودة .٧
 .الحتياجات سوق العملضمان موائمة مخرجات الجامعة  .٨
 .دعم مشاريع الخطط اإلستراتيجية في الجامعة ومتابعة تنفيذها .٩
  

تعرض الجداول التالية االستراتيجيات لكل من األهداف اإلستراتيجية والمشاريع الالزمة لدعم هذه وآما 
  :االستراتيجيات متضمنة أهداف آل مشروع 

١  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة   
  ١ االستراتيجيهدف لا

  .تطوير العمل اإلداري لرفع آفاءة األداء وزيادة اإلنتاجية في الوحدات اإلدارية المختلفة بالجامعة

  ١اإلستراتيجية 
العمل على تطوير العملية اإلدارية في مختلف وحدات الجامعة بما يمكن أن يساعد في رفع آفاءة 

 في الجامعةاألداء وزيادة إنتاجية األقسام واإلدارات 
  

  ١-٢مشاريع العمل لإلستراتيجية 
  : لمشاريعا

  
  .ISO 9001-2000مشروع تطبيق نظام الجودة  -١

  :وصف المشروع
 إلى رفع مستوى األداء اإلداري في مختلف ISO 9001-2000يسعى مشروع تطبيق نظام الجودة 

تنعكس إيجابًا على بقية إدارات ووحدات الجامعة بما يضمن تحسن العملية اإلدارية التي يمكن أن 
  .عمليات األداء في الجامعة

  
  :أهداف المشروع

  .في مختلف وحدات الجامعةISO 9001-2000 تطبيق نظام الجودة الـ  -١
 .لتحسين مستوى األداء اإلداري بما يضمن التحسن المستمر للعمل اإلداري -٢
  ة ونقل المعرفتوثيق العملية اإلدارية في الوحدات المختلفة مما يسهل الرجوع إليها -٣
  



 

 

 
 

٢  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة   
 

  ٢ألهدف االستراتيجي 

  .إيجاد نظام شامل وفاعل للتقويم الذاتي وضمان الجودة

  ١اإلستراتيجية 
المراجعة المستمرة للمنهجيات األآاديمية، وأساليب تقديمها وممارسات التقويم للتأآد بأن الجامعة لديها 

يمية ذات جودة عالية، تحاآي المعايير الدولية، ويقوم بتدريسها أساتذة متميزين، وتستجيب برامج أآاد
 .الحتياجات المجتمع، وذات آفاءة فيما يتعلق باستخدام مواردها

  
 

 ١-٢مشاريع العمل لإلستراتيجية 
 

  : المشاريع
  تطوير هيكل مؤشرات األداء بالجامعة ١-١

  :وصف المشروع
تطوير هيكل شامل لمؤشرات األداء بالجامعة من أجل تقويم جودة المخرجات والخدمات التي 

  .تقدمها الجامعة للمجتمع، وأيضًا تقويم جودة العمليات األآاديمية واإلدارية بالجامعة
  

  :أهداف المشروع
جودة العمليات بناء آلية لقياس الجودة بالجامعة عن طريق هيكل لمؤشرات األداء وصوًال إلى تقويم  •

  .األآاديمية واإلدارية بالجامعة وجودة المخرجات والخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع
  

 (Benchmarks) إعداد نظام مرجعية ومقاييس عالمية ٢-١
  :وصف المشروع

ومقارنته عداد نظام قياس مبني على مرجعية ومقاييس عالمية لقياس وتقويم جودة األداء في الجامعة 
  .ات العالمية الرائدةبالمستوي

  
  :أهداف المشروع

  .إيجاد مرجعية لتقويم الجودة بالجامعة عن طريق مقاييس عالمية لمؤشرات األداء .١
ومقارنته بالمستويات العالمية تحسين مستوى جودة العمليات األآاديمية واإلدارية بالجامعة  .٢

  .الرائدة
  
  تطوير قاعدة بيانات لمؤشرات األداء ٣-١

 
  :وصف المشروع



 

 

وير قاعدة بيانات شاملة وفاعلة وسهلة االستخدام من أجل تخزين وتصنيف وتحليل ومعالجة تط
البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات األداء بالجامعة والمقاييس العالمية المصاحبة وذلك من 

  .أجل قياس وعرض مستويات أداء الجودة بالجامعة
  

  :أهداف المشروع
ء وذلك بتخزين وتصنيف وتبويب البيانات والمعلومات الخاصة تسهيل عملية قياس جودة األدا .١

  .بمؤشرات األداء بالجامعة
تنظيم أساليب تقويم جودة األداء وذلك عن طريق بناء منظومة لتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات  .٢

  .الخاصة بالمقاييس العالمية المصاحبة لمؤشرات األداء بالجامعة
  .التقارير الخاصة بعرض مستويات أداء الجودة بالجامعةتسهيل وتحسين عملية إعداد  .٣

  
  

  ٢اإلستراتيجية 
المراجعة المستمرة للعمليات اإلدارية في الجامعة وممارسات التقويم للتأآد بأن الجامعة لديها أنظمة 
 إدارية ذات فعالية وآفاءة وجودة عالية، تحاآي المعايير اإلدارية الدولية، وذات آفاءة فيما يتعلق

 .باستخدام مواردها
  

  ٢-٢مشاريع العمل لإلستراتيجية 
  

  : المشاريع
  برنامج تحديث مؤشرات األداء  ١-٢  

  :وصف المشروع
 بصورة دورية تفعيل برنامج متكامل لمراجعة وتحديث مؤشرات األداء بالجامعة إعداد وتطوير و

ن الجودة، وأيضًا لضمان لضمان المواآبة مع المتغيرات في المقاييس العالمية ومواصفات تحسي
  .اإلستراتيجيةمالئمة مؤشرات األداء وتناسقها مع رسالة الجامعة وأهدافها 

  
  :أهداف المشروع

  .ضمان المواآبة مع المتغيرات في المقاييس العالمية ومواصفات تحسين الجودة •
  .اإلستراتيجيةضمان مالئمة مؤشرات األداء وتناسقها مع رسالة الجامعة وأهدافها  •
  . بصورة دوريةنظيم وتسهيل عملية مراجعة وتحديث مؤشرات األداء بالجامعةت •
  
 

  



 

 

  
  ٣  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة 

  
  ٣الهدف اإلستراتيجي 

  .تحسين قدرات منسوبي الجامعة في مجال تطبيقات الجودة
  ١اإلستراتيجية 

قاتها في الممارسات األآاديمية واإلدارية منح األولوية لبرامج نشر ثقافة الجودة والتدريب على تطبي
  .المختلفة بالجامعة

  
  

 ١-٣ مشاريع العمل لإلستراتيجية 

  
  برنامج نشر ثقافة الجودة: اسم المشروع

  :وصف المشروع 
يسعى المشروع إلى تزويد منسوبي الجامعة بالمعارف والمهارات الالزمة لتطبيق متطلبات تطبيق 

  . الوظيفية بنجاحالجودة في جميع ممارساتهم
  

  : أهداف المشروع
بمفاهيم ) أعضاء هيئة التدريس، الطالب، الموظفين(تنمية وتطوير وعى منسوبي الجامعة  •

 .وممارسات الجودة في جميع األنشطة األآاديمية واإلدارية بالجامعة
بالمعرفة والمهارات ) أعضاء هيئة التدريس، الطالب، الموظفين(تزويد منسوبي الجامعة  •

 .األساليب الالزمة للمساهمة الفاعلة في تطبيق نظام الجودة بالجامعةو
  

  ٢-٣اإلستراتيجية 
وضع معايير فاعلة لقياس مخرجات برامج نشر ثقافة الجودة والتدريب على تطبيقاتها في الممارسات 

  .األآاديمية واإلدارية بالجامعة
  

  ٢-٣ مشاريع العمل لإلستراتيجية

  
  مج قياس مخرجات برامج نشر ثقافة الجودة والتدريببرنا: اسم المشروع 

  :المشروعوصف 
يسعى المشروع إلى تحسين برامج نشر ثقافة الجودة من خالل قياس مخرجات البرامج التثقيفية 

  .  المقدمة لمنسوبي الجامعة في هذا المجالةالتدريبيوالدورات 



 

 

  
   :المشروعأهداف 

التدريب على تطبيقاتها في الممارسات األآاديمية قياس مخرجات برامج نشر ثقافة الجودة و .١
 .واإلدارية المختلفة في الجامعة

تطوير وتحسين برامج نشر ثقافة الجودة والتدريب على تطبيقاتها في الممارسات األآاديمية  .٢
  .واإلدارية بالجامعة

  
  

  ٣-٣اإلستراتيجية 
ات والمنشورات في مجال الجودة إصدار دليل للجودة، إضافة إلى إعداد وتصميم وتوزيع المطبوع

  .بشكل دوري
  ٣-٣ مشاريع العمل لإلستراتيجية

  
  برنامج النشر: اسم المشروع

  :المشروعوصف 
يسعى المشروع إلى تحسين برامج نشر ثقافة الجودة من خالل إعداد وإصدار دليل للجودة إضافة إلى 

 . ة وأنشطتها داخل وخارج الجامعةإعداد وتصميم وإصدار نشرات دورية ومطبوعات للتعريف بالجود
   

   :المشروعأهداف 
 .وضع دليل شامل للجودة .١
 . إعداد وتصميم وتوزيع المنشورات والمطبوعات في مجال الجودة .٢
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ٤  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة 
  ٤الهدف اإلستراتيجي 

اون         تطوير نظام لتبادل المعرفة والمعلومات مع الخبراء والمختصين في مج             ى التع ال الجودة، إضافة إل
  .دوليًاووالتنسيق مع وحدات ومراآز وهيئات ومنظمات الجودة محليًا، وإقليميًا، 

  ١اإلستراتيجية 
  .   بناء شراآات مع وحدات ومراآز وهيئات ومنظمات الجودة محليًا، وإقليميا، ودوليًا

  
  ١-٤مشاريع العمل لإلستراتيجية

  
  والمعلوماتي بادل المعرفي  برنامج الت:المشروعاسم 

  :المشروعوصف 
يسعى المشروع إلى تحسين برامج الجودة من خالل عقد شراآات مع هيئات محلية، وإقليمية، ودولية في 

  .مجال الجودة
  

   :المشروعأهداف 
 .عقد اتفاقيات ثنائية مع هيئات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال الجودة .١
  . مع هيئات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال الجودةتطوير عالقات تعاونية مشترآة .٢

  



 

 

 ٥  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة 
 

  ٥الهدف اإلستراتيجي
  تحقيق االعتماد األآاديمي ومستوى عال من التصنيف العالمي لكسب ثقة المجتمع

   ١-٥االستراتيجية 
  كن المقارنة بين ما تحقق فعليًا وبين المستهدفبحيث يمترسيخ مبدأ التقويم الذاتي للبرامج األآاديمية 

  
  ١-٥ مشاريع العمل لإلستراتيجية

  
  التقويم الذاتي للبرامج األآاديمية: اسم المشروع 

  :المشروعوصف 
   :المشروعأهداف 

 لتعرف على نقاط القوة والضعف في البرامج األآاديمية .١
  تحديد مواضع التطوير والفرص المتاحة .٢

   المرجعية والقياسية عمل المقارنات
  ٢-٥اإلستراتيجية 

  االتقويم المؤسسي للمؤسسة التعليمية بكافة أنشطتها وأقسامه
  

  ٢-٥ مشاريع العمل لإلستراتيجية
  

  التقويم المؤسسي: اسم المشروع 
  :المشروعوصف 
   :المشروعأهداف 

 التعرف على نقاط القوة والضعف في أنشطة المؤسسة التعليمية .١
  التطوير والفرص المتاحة تحديد مواطن .٢

   عمل المقارنات المرجعية والقياسية
  ٣-٥ إلستراتيجيةا

من خالل توافق البرامج األآاديمية مع متطلبات ومعايير الهيئات  االعتماد األآاديمي الوطنيتحقيق 
  المحلية

  
  ٣-٥ مشاريع العمل لإلستراتيجية

  



 

 

   التقويم الوطني:اسم المشروع
  :المشروعوصف 
   :المشروع أهداف
 التأآد من تطبيق معايير الهيئة الوطنية المحلية .١
  تحديد فرص التطوير والتحديات .٢

   عمل المقارنات المرجعية والقياسية
  
  
  
    ٤-٥ إلستراتيجيةا

توافق البرامج األآاديمية مع متطلبات ومعايير الهيئات  من خالل االعتماد األآاديمي الخارجيتحقيق 
  المهنية العالمية

  
  ٤-٥ اريع العمل لإلستراتيجيةمش

   االعتماد الخارجي:اسم المشروع
  :المشروعوصف 
   :المشروعأهداف 

 التأآد من تطبيق معايير الهيئات العالمية .١
 تحديد فرص التطوير والتحديات .٢
 عمل المقارنات المرجعية والقياسية .٣

  بناء تحالفات وشراآات خارجية
  
  ٥-٥ إلستراتيجيةا

   مرموقاء لتحقيق مكانة وتصنيف عالميتعزيز التميز في األد
  

  ٥-٥ مشاريع العمل لإلستراتيجية
  

  التصنيف العالمي: اسم المشروع 
  :المشروعوصف 
   :المشروعأهداف 

 دعم التصنيف العالمي للجامعة.١
 التواجد في المحافل الدولية.٢

  التميز في األداء
  

 



 

 

٦  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة   
 
 

  ٦ راتيجياالستلهدف ا

  دعم وتشجيع اإلبداع والتميز وتنمية روح المنافسة في الجامعة

  ١-٦االستراتيجية 
  دعم اإلبداع والتميز وتنمية روح المنافسة في الجامعة
  

  ١-٦ مشاريع العمل لإلستراتيجية
  

  : المشاريع
 إعداد نظام اإلبداع والتميز في الجامعة .١

  :وصف المشروع
م جوائز اإلبداع والتميز في الجامعة على آافة المستويات والفئات الوظيفية إعداد نظام متكامل لتنظي
  .اإلدارية واألآاديمية

  
  :أهداف المشروع

 .ترسيخ مبدأ اإلبداع والتميز في الجامعة .١
 .تنظيم حوافز اإلبداع والتميز في الجامعة .٢
 . زيادة وتحسين مستوى اإلبداع والتميز الفردية والمؤسسية في الجامعة .٣
 تراح جوائز اإلبداع والتميز في الجامعةاق .٤
  .توسيع نطاق مجاالت اإلبداع والتميز في الجامعة .٥

 
 برنامج المنافسة بين منسوبي ووحدات الجامعة .٢

  :وصف المشروع
إعداد برامج لجوائز المنافسة بين منسوبي وأقاسم وإدارات ووحدات الجامعة المختلفة، لتنظيم جوائز 

  .ن خاللهاالمنافسة وتحسين الجودة م
  

  :أهداف المشروع
 .إذآاء روح التنافس الشريف بين منسوبي الجامعة ووحداتها األآاديمية واإلدارية .١
 .وضع أسس للتنافس في الجامعة يتوافق مع توجهاتها اإلستراتيجية .٢
 .تحسين مستوى الجودة في الجامعة من خالل المنافسة .٣
  .لجامعةاقتراح تنظيم حوافز المنافسة بين منسوبي ووحدات ا .٤
  
  
  



 

 

 
  ٧  الهدف االستراتيجي رقم–عمادة الجودة 

  
 

  ٧ االستراتيجيلهدف ا

  .التحسين المستمر لضمان التوافق مع معايير الجودة

  ١-٧اإلستراتيجية 
تبني فلسفة التحسين المستمر للجودة من خالل اإلشراف الفعال والمتابعة المباشرة لتطبيق الخطة 

 .تلفة لضمان الثبات والتوافق مع معايير الجودةاإلستراتيجية للوحدات المخ
  

  ١-٧ مشاريع العمل لإلستراتيجية
  

  
  :  المشاريع

  
 . مشروع تحسين جودة استخدام موارد الجامعة -١

  :وصف المشروع
  .توجيه موارد الجامعة لتحسين األداء وتقليل الهدر

  
  :أهداف المشروع

 .حسن استخدام موارد الجامعة .١
 . لتحقيق جودة عاليهتحسين منظومة العمل .٢
 .رفع مستوى آفاءة استخدام موارد الجامعة .٣

 
 . مشروع تحسين جودة البحث العلمي -٢

 
  :وصف المشروع

   تطوير وتبني مقاييس الجودة لمخرجات البحث العلمي بحيث تدعم دور الجامعة لالستفادة من 
ات التشجيع والتحفيز للبحث مخرجاتها البحثية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي ومنح أولوي

  .العلمي المتميز
  

  :أهداف المشروع
 .تحسين مخرجات البحث العلمي. ١
 . من مخرجات البحث العلمي في الجامعة محليا وعالميًاةاإلفاد. ٢

  
 . مشروع تحسين جودة التعليم والتعلم في الجامعة -٣

  :وصف المشروع



 

 

عليم والتعلم في الجامعة للتأآد من مواآبتها لمعايير    يسعى هذا المشروع إلى العمل على تحسين جودة ال
  .الجودة

      
  :أهداف المشروع

 .التحسين المستمر لعملية التعليم في الجامعة .١
 .التحسين المستمر لعملية التعلم في الجامعة .٢

 
 . مشروع االستعانة بالخبراء العالميين لتحسن الجودة في الجامعة -٤

  :وصف المشروع
ة على االستعانة بخبراء عالميين لالستفادة من خبراتهم في تحسين الجودة في    تعمل عمادة الجود

  .الجامعة
  :أهداف المشروع

 .تحسين الجودة في الجامعة من قبل الخبراء العالميين .١
  .تحسين مستوى لوائح الجودة لتصل إلى المستويات العالمية .٢
 .المراجعة الدورية لخطط تحسين الجودة وبرامجها .٣

  
  
  



 

 

 ٨  الهدف االستراتيجي رقم–لجودة عمادة ا
 
  

  ٨الهدف االستراتيجي 

  .ضمان موائمة مخرجات الجامعة الحتياجات سوق العمل

  ١-٨اإلستراتيجية 
) جهات التوظيف والخريجين(اإلبقاء على عالقات التواصل والتعاون الفاعلة مع عمالء الجامعة  

حول موائمة مخرجات الجامعة الحتياجات سوق والتعرف على وجهات نظرهم وتقديراتهم واقتراحاتهم 
  .العمل

  
  ١-٨ مشاريع العمل لإلستراتيجية

  
  

  : المشاريع
  

 .برنامج التواصل مع جهات التوظيف -١
  :وصف المشروع

التواصل مع جهات التوظيف من أجل التعرف على اقتراحاتهم ومدى رضاهم عن مخرجات الجامعة 
  .لتحسين جودة األداء

  
  

  :أهداف المشروع
 .موائمة مخرجات الجامعة الحتياجات سوق العمل وفقًا لمقترحات جهات التوظيف .١
 .التحسين المستمر لجودة مخرجات الجامعة .٢
  .تنمية روح التواصل والتعاون بين الجامعة وعمالئها من جهات التوظيف .٣

  
 .برنامج التواصل مع خريجي الجامعة -٢

  :وصف المشروع
لتعرف على وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول موائمة مخرجات التواصل مع خريجي الجامعة من أجل ا

  .الجامعة الحتياجات سوق العمل
  

  :أهداف المشروع
 .التعرف على احتياجات خريجي الجامعة في سوق العمل .١
تشجيع خريجي الجامعة على تقديم المبادرات التي من شأنها موائمة مخرجات الجامعة الحتياجات  .٢

 .سوق العمل
 .اصل والتعاون بين الجامعة وخريجيهاتنمية روح التو .٣
  



 

 

  ٩عمادة الجودة ــ الهدف اإلستراتيجي رقم  
  

  ٩الهدف اإلستراتيجي  

  .دعم مشاريع الخطط اإلستراتيجية في الجامعة ومتابعة تنفيذها 

  ١-٩اإلستراتيجية 
  تطوير مشاريع الخطط اإلستراتيجية في الجامعة ومتابعة تنفيذها

  ١-٩ لإلستراتيجيةمشاريع العمل 
  

  :  المشاريع 
 .مشروع الخطة اإلستراتيجية للجامعة  .١

  :وصف المشروع 
إعداد تفاصيل برامج ومبادرات الخطة اإلستراتجية للجامعة بما يضمن تحقيقها للريادة العالمية خالل 

  .العشرين سنة القادمة 
  

  :أهداف المشروع 
  .لحاضر واحتياجات سوق العمل إعداد خطة إستراتيجية توائم متطلبات العصر ا .١
 .وضع الجامعة في اإلطار المناسب لها ضمن توجيهات التعليم العالي في المملكة  .٢
  

 .مشروع الخطة اإلستراتيجية للكليات .٢
  :وصف المشروع 

قيام الكليات الجامعية بإعداد خطة إستراتيجية تحدد من خاللها تصورها للمستقبل ضمن خطة الجامعة 
  .اإلستراتيجية 

  
  :أهداف المشروع 

 .إعداد خطة إستراتيجية للكلية  .١
 .التعاون بين الكليات وعمادة الجودة في مجال التخطيط اإلستراتيجي  .٢
 .التنسيق بين خطة الجامعة اإلستراتيجية وخطط الكليات  .٣

 
 . مشروع الخطة اإلستراتيجية للعمادات والوحدات المساندة  .٣

  :وصف المشروع 
ا يتفق             يتم في هذا المشروع وضع      خطط إستراتيجية للعمادات والوحدات المساندة المختلفة في الجامعة بم

  .مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة 
  

  :أهداف الشروع 
 .إعداد خطط إستراتيجية  للعمادات المساندة .١
 .إعداد خطط إستراتيجية  للوحدات المساندة .٢
  . والوحدات وإستراتيجية الجامعةتحقيق االنسجام والتنسيق بين الخطط اإلستراتيجية للعمادات .٣



 

 

  
  
  

  :مشاريع عمادة الجودة الحالية
  : تعمل عمادة الجودة حاليًا على تنفيذ مشروعين هما  

  آلية بناء وتطبيق مؤشرات شاملة لتقويم األداء في جامعة الملك سعود: أوًال
  : ثانيًا

 :فكرة المشروع
ين المستمر ألدائها على جميع المستويات، لتقديم تسعي جامعة الملك سعود آأى جامعة رائدة نحو التحس

ومن هذا المنطلق، تقوم الجامعة .  خدمة أفضل لمستفيديها وللمحافظة على تلبية احتياجات مجتمعها بشكل عام
حاليًا بالعمل على بناء مجموعة شاملة من مؤشرات ومقاييس األداء المؤسسي وفقا للمعايير الدولية 

حيث سيتم استخدم هذه المؤشرات آنقطة انطالق لتقويم . اء الجامعة بشكل صحيحالستخدامها لتقويم أد
وضمن هذا السياق، . االنجازات الفعلية بالجامعة ومقارنتها بمجموعة من المعايير القياسية المتفق عليها دوليًا

 آفاءة وفاعلية تعمل الجامعة على وضع وتطبيق أساليب لمراقبة األداء المؤسسي ولتوفير تغذية راجعة ذات
  .   عالية لضمان شفافية ومصداقية التقويم لالنجازات في ضوء األهداف الموضوعة

  
  : أهداف المشروع

  : تتمثل األهداف الرئيسة للمشروع فيما يلي
بناء مجموعة منظمة ومناسبة من مؤشرات األداء المؤسسي ووضع آليات لتطبيقها بجامعة الملك  .١

  .سعود
  . تتناسب والبيئة األآاديمية والتنظيمية لجامعة الملك سعودإيجاد معايير قياسية .٢
تطوير نظام محاآاة حاسوبي وقاعدة بيانات لتحديث وتعديل ومعالجة مؤشرات األداء وعرض  .٣

  .دالالت مؤشرات األداء في شكل رسومات وجداول
لمعايير وضع نظام تقويم ومتابعة مستمر لتسهيل تقويم األداء في المستقبل وتطوير بيانات ا .٤

 . القياسية عند الضرورة
  :مجال المشروع

  : يتألف مجال المشروع من المهام التالية
إجراء مسح ومراجعة للخبرات والنماذج والمعايير العالمية ، إضافة إلى الدروس المستفادة في مجال  .١

  . تطوير تقويم األداء المؤسسي
في حالة عدم وجود (٠. يمية لجامعة الملك سعودإيجاد معايير قياسية تتناسب والبيئة األآاديمية والتنظ .٢

، فسيتم وضع آلية اليجاد نموذج مثالي )معايير قياسية عالمية أو عدم مالئمتها لجامعة الملك سعود
لوضع معايير قياسية بناء على األداء المنجز فعليا شبيه بالشرآات الدولية التي استطاعت إدارة 

  . أعمالها بنجاح
) عبر االستفسارات(آاة آلية ونظام إدارة قواعد البيانات الدخال وتحليل وتعديل استخدام أدوات محا .٣

  . وتخزين مؤشرات تقويم األداء المحددة
ومستشارين دوليين لوضع مؤشرات ) صناع القرار(العمل مع اإلدارة العليا في جامعة الملك سعود  .٤

ية واإلدارية والتي تغطي الجوانب شاملة ومترابطة لتقويم األداء على مختلف المستويات األآاديم
 : التالية

  :عناصر تقويم األداء المؤسسي الداخلي  ) أ
  تقويم األداء المؤسسي الداخلي  ) أ



 

 

  األداء األآاديمي للمؤسسة )  ١أ
  )التسهيالت(أداء التدريس  •
  أداء التعلم •
  أداء البحث العلمي •
  الطالبات/أداء الطالب •
  أداء أعضاء هيئة التدريس •

   للمؤسسةاألداء المالي) ٢ِأ
  )الممتلكات، المديونيات، حقوق المساهمين(بيان الميزانية  •
  )الدخل، التكاليف(بيان اإليرادات  •
  امتيازات األقتراض واعتمادات التمويل •
  تمويل األوقاف وإدارة األمالك •
 مخرجات آل وحدة •

  أداء القوى البشرية في المؤسسة ) ٣أ
  )الكفاءة والفعالية(إنتاجية العاملين  •
  االتصال وفريق العملمهارات  •
  .معنوية العاملين •
  .والء العاملين •
  .أخالقيات العمل ومهنية العاملين •
  )داخلي وخارجي(التدريب وتطوير العاملين  •

  أداء إدارة المؤسسة ) ٤ أ
  وضوح الرؤية وفهم رسالة وقيم المؤسسة •
  ) عمل األشياء الصحيحة ، عمل الشئ صح(مهارات العمل  •
  اإلداريةآفاءة وفعالية العمليات •
  حاالت المراجعة القانونية ومتابعة إدارة الجامعة   •
  نظام التقويم والحوافز  •
 )التقويم والتوقعات(جدارة اإلدارة  •

  تقويم أداء المؤسسة الخارجي ) ب

  المسئولية العامة للمؤسسة) ١ب
  المبادئ االجتماعية الملزمة والمعايير الممائلة  •
  االستجابة للبيئة •
  لين والمجتمعااللتزام بسالمة العم •
  االتفاقيات والمعاهدات المحلية والدولية الملزمة •

  اإلدراك/تكيف المستفيدين) ٢ب
  احساس المشارآة •
  )في شؤون المؤسسة(االستعداد للمشارآة   •



 

 

  وعي المستفيدين •
 والء المستفيدين •
  ) جودة الخدمات والتعرفات(رضا المستفيدين  •
  االستجابة الحتياجات وطلبات المستفيدين •

  )وسائل األعالم/العالقات(لنظرة من الخارج ا) ٣ب
  صورة الجامعة •
  عدم الرغبة في التغطية اإلعالمية/الرغبة •
  التغطية اإلعالمية لألحداث الهامة •

  مستوى الجامعة واالعتماد الدولي)٤ب
  مشارآة أداء السوق •
  مستوى توثيق مخرجات الجامعة •
  اعتماد مخرجات الجامعة •
  االعتراف بمخرجات الجامعة   •

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  :مصطلحات& مفاهيم 
  :هناك عدد من التعريفات اإلجرائية للمصطلحات التي تبرز عندما نتحدث عن الجودة في التعليم منها

 
  :TQM إدارة الجودة الشاملة 

دف  امل يه لوب ش ى أس ستفيدإل اء الم ق رض هتحقي ع وتوقعات اون جمي ث يتع وظفين   حي  الم
  .ن باستمرار في جهود لتحسين جودة العمليات والنتائج معًايردن والمويوالمستفيد

  
  :Organization's Culture الثقافة التنظيمية 

مجموعة القيم في المنظمة التي تشكل جوانبها الملموسة        :"تعرف الثقافة التنظيمية بأنها     
شعائر  (   & Chang)وسلوآيات أعضائها   ) التقاليد ، األساطير ، اللغة ، الرموز ، ال

Wiebe,1996:21).  
  

  :Customer) العميل (المستفيد
ن    ستفيد م ن ي ل م دماالآ اال وتخ ة    تمنتج ردًا أو جماع ان ف واًء آ سم واإلدارة  (  س ل الق  .)مث

 وخارجي وهو ليس جزءا من        ،وهو جزء من المنظمة مثل زميل العمل       داخلي: والمستفيد نوعان 
  .الباحثين والموردين وغيرهمالمنظمة مثل 

  
  :Accreditationالعتماد ا

ى من                        د حققت الحد األدن أن المؤسسة ق اعتراف موثق يمنح للمؤسسة التعليمية من قبل هيئة رسمية تفيد ب
  .المعايير المطلوبة

  
  : Evaluation التقييم

  .الجهود التي يتم من خاللها منح قيمة لألشياء أو األنشطة واإلمكانات
  

  :Assessmentالتقويم 

  .جهود التي تهدف إلى قياس األداء وفق المعايير والمؤشرات المحددةالعمليات وال
  

  :Qualityالجودة 

ارف               ايير المتع ات والمع اء بالمتطلب ى الوف ادرًا عل امج ق يم التي تجعل من البرن السمات والخصائص والق
  .عليها في البرامج والمؤسسات المماثلة

  
  



 

 

  :Quality Assuranceضمان الجودة 

ى              التأآد من تحقق    مستوى الجودة المرغوب من خالل الجهود والعمليات المتعلقة بتقويم ومتابعة األداء عل
  .المستويات

  
  : Standardالمعيار  

  .المستوى المستهدف للوصول إلى األداء الجيد
  

  :Indicatorsالمؤشرات 

  .مقاييس محددة يتم استخدامها من قبل المؤسسة أو المنشأة لتقويم جودة األداء
 : Work Regulation العملنظام 

ة بحيث أن أي                          ة الخارجي ا ومع البيئ ا بينه هو مجموعة من العناصر التي تتفاعل فيم
  .تأثير في أحدها يؤثر على اآلخرين وذلك من اجل تحقيق أهداف المنظمة

  
 : Work Teams فرق العمل

ادئ إدارة ال          ) ٨-٤( هي مجموعات تتألف آل منها من         ق مب وم بتطبي جودة  أعضاء تق
  .الشاملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  لمملكة العربية السعوديةا
  وزارة التعليم العالي
  جامعة الملك سعود
 عمادة الجودة

  ٢٤٥٤.ب. ص 
 ١١٤٥١ الرياض

اتف       ٤٦٧٧٦٠٣   :ه
     ٤٦٧٧٧٨٣  :فاآس
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