
 وحتسينها اجلودة ضمان إدارة :الثالث املعيار

 التخطيط عمليات يف فعَّاال امزًج ُتمزج أن أيضا وجيب التعليمية، املؤسسة أقسام كل اجلودة ضمان عمليات تتضمن أن جيب

 على أكرب بصورة الرتكيز مع )املخرجات( والنواتج والعمليات املدخالِت اجلودة تقويم معايري تتضمن أن وجيب .املعتادة واإلدارة

 اجلودة، بتحسني والطلبة واملوظفني، التدريس، هيئة التزام لضمان الالزمة اإلجراءات ُتوضع أن وجيب .النواتج

 ومعايري حمددة، أداء مؤشرات يف النظر يتضمن وأن والرباهني، األدلة إىل التقويم يستند أن وجيب .منتظمة بصورة األداء وبتقويم

 دورية؛ مراجعة املؤسسة يف اجلودة ضمان نظام يف احملددة املتطلبات مراجعة وتنبغي .املنافسة طابع حتمل للمقارنة خارجية مرجعية

 .الةعف بطريقة -الواقع يف - تستخدم املقدمة البيانات أن ولضمان ضرورية، غري متطلبات وجود عدم لضمان

 :التالية الفرعية املعايري خالل من ذلك حتقيق ويتم

 :اجلودة بتحسني املؤسسي االلتزام -1

 التدريس هيئة من نشطة ومشاركة فاعلة قيادة خالل من وحتسينها، اجلودة على باحلفاظ ملتزمة املؤسسة تكون أن جيب

 .واملوظفني

 :انواع األسئلة

 .وحتسينها اجلودة ضمان ألنشطة قويًا دعمًا املؤسسة عميد أو مدير يقدم أن -1

 .وقيادتها اجلودة ضمان عمليات إلدارة الالزمة املوارد ُتقدم هل -2

 إعداد عمليات يف يتعاونوا وأن الذاتي، التقويم عمليات يف املوظفني، ومجيع التدريس، هيئة أعضاء مجيع يشارك هل -3

 .أنشطتهم جمال يف األداء، وحتسني التقارير،

 كل على ،)احملاسبة( املساءلة وعمليات الواضحة واإلرشادات السياسات من إطار يف واإلبداع االبتكار تشجيع يتم هل -4

 .التعليمية املؤسسة يف املستويات

 أساسًا بصفتها ذلك، عن الناجتة املعلومات تستخدم وأن املسؤولني، ِقبل من الضعف ونقاط باألخطاء االعرتاف يتم هل  -5

 .األداء لتحسني التخطيط لعمليات

 .املتميزة واإلجنازات األداء، بتحسني االعرتاف يتم هل -6

 .منها جزءًا وتصبح املعتادة، التخطيط عمليات يف للتحسني والتخطيط التقويم عمليات ُتمزج هل -7

 

 :اجلودة ضمان عمليات نطاق -2

 املؤسسة يف تتم اليت والوظائف املهام كافة على اجلودة من عاٍل مستوى لضمان الضرورية اجلودة ضمان أنشطة ُتطبق أن جيب

 .للتحسني والتخطيط األداء تقويم عمليات يف املؤسسة أقسام خمتلف يف واملوظفني التدريس هيئة إشراك وجيب التعليمية،

 :انواع االسئلة

 جملس - للمؤسسة األعلى اإلداري اجمللس ذلك ويشمل( املؤسسة داخل واإلدارية األكادميية الوحدات مجيع تشارك هل -1

 .وحتسينها اجلودة ضمان عمليات يف )األمناء جملس أو اجلامعة

 أداِء عن شاملة صورًة تقدم التقويم، بعمليات خاصة تقارير إعداد يتم وأن بانتظام، التقويم بعمليات القيام يتم هل  -2

 .فيها األساسية والوظائف التنظيميِة والوحداِت عامة، بصفة املؤسسة

 .خاص بشكل الطلبة تعلم بنواتج االهتمام مع والنواتج، والعمليات، املدخالت، التقويم يتناول هل -3

 .اإلسرتاتيجية واألهداف املستمرة، الروتينية واألعمال األنشطة من بكل املتعلق ء األدا التقويم، عملياُت تتناول هل  -4

 .األداء يف ًا مستمر حتسينا هناك أن وتضمن املطلوبة، املعايري استيفاء التقويم عملياُت تضمن هل  -5



 اجلودة مراقبة تتم وأن املؤسسة، وأهداف غايات بتحقيق تتعلق التعليمية، املؤسسة مستوى على أحباث ُتجرى هل -6

 .التعليمية باملؤسسة الفئات وجلميع اإلدارية القيادات لكبار النتائج تتاح وأن وحتسينها،

 يف وذلك املعايري، جبميع يتعلق فيما والطالبات، الطالب شطري من كل يف ومتوازية، دقيقة تقويم عمليات ُتجرى هل -7

 اليت املهمة ق الفرو املعايري بهذه اخلاصة اجلودة تقاريُر وّضحت وأن اجلنسني، من ًا أقسام حتوي اليت املؤسسات حالة

 .إليه التوصل يتم ملا استجابًة إجراءات من ُيتخذ أن ينبغي ملا املالئمة التوصيات وتقّدم توجد،

 

 :اجلودة ضمان عمليات إدارة -3

 يف اجلودة ضمان عمليات لتطبيق وإدارتها؛ املؤسسة قيادة على القائمني لدعم الالزمة الرتتيبات بوضع املؤسسة تقوم أن جيب

 .كلها املؤسسة

 :انواع األسئلة

 واملوارد املوظفني من املناسب بالعدد وتدعم التعليمية، للمؤسسة املركزية اإلدارة هيكل ضمن للجودة وحدة توجد هل-1

 .بفاعلية العمل من لتتمكن واإلدارية؛ املالية

 اجلودة عمليات توجيه مسؤولية ليتوىل الالزم الوقت ومينح اجلودة، وحدة يف التدريس هيئة أعضاء كبار أحد ُيعّين هل -2

 .ودعمها املؤسسة داخل

 .املؤسسة يف الرئيسة الوحدات أو األقسام مجيع من أعضاء تشمل للجودة جلنة تكوين يتم هل -3

 وكيل مستوى يف عادة يكون أن وجيب( للجودة العامة اللجنة رئاسة ليتوىل للمؤسسة العليا اإلدارة أعضاء أحد ُيعّين هل -4

 )الكليات حالة يف العميد وكيل أو اجلامعة،

 العالقة حتديد وجيب بوضوح، ومسؤولياتها للجودة العامة اللجنة ومهام ومسؤولياتها، اجلودة وحدة مهام حتديد يتم هل -5

 .بوضوح املؤسسة يف واإلدارة التخطيط وجهات اجلهات هذه بني

 عن ُتدار اجلودة نشاطات كون حال يف املؤسسة، يف ومهامها املختلفة اجلودة وحدات نشاطات مجيع بني التنسيق يتم هل  -6

 .العليا اإلدارة يف املسؤولني كبار أحد إشراف حتت مجيعها وتكون تنظيمية، وحدة من أكثر طريق

 كل يف التطوير إسرتاتيجيات ومن املعتاد التخطيط من يتجزأ ال ًا جزء تصبح حبيث اجلودة، ضمان عمليات مزج يتم هل  -7

 .التطوير ثم التقويم، ثم التنفيذ، ثم بالتخطيط، تبدأ حمددة سلسلة يف وذلك التعليمية؛ املؤسسة أحناء

 أداء ملؤشرات متضمنة )ج( و املناسبة، باملعايري مرتبطة )ب( و والرباهني، األدلة على مبنية )أ( التقويم عمليات تكون هل -8

 .النتائج تفسري من املستقل التحقق احلسبان يف آخذة )د( و مسبقًا، حمددة

 مثل( املؤسسة جهات خمتلف يف املتشابهة األنشطة حول الرأي الستطالع موحدة وأدوات موحدة مناذج استخدام يتم هل  -9

 الطويلة االجتاهات ذلك ويشمل وللنتائج لالستجابات مستقلة حتليالت وُتجرى ،)وغريها واملكتبات، والربامج، املقررات،

 كاملكتبات معينة، مهام لتناول خاصة أدوات أو خمتلفة بربامج مرتبطة إضافية أسئلة استخدام من مينع ال هذا( .املدى

 .) الطالبية اخلدمات أو املتخصصة

 األخرى والبيانات الدراسة، ماوإمت التقدم، ومعدالت النجاح، معدالت ذلك ويشمل( اإلحصائية البيانات حتفظ هل  -10

 مرارتباس بها واألقسام الكليات تزويد يتم وأن إليها، الوصول ميكن مركزية بيانات قاعدة يف )للمؤشرات املطلوبة

 ملراقبة األخرى واملهام املؤشرات عن التقارير إعداد يف لتستخدم ؛) األقل على عام كل يف أو عادة، فصل كل يف(َا وفور

 .اجلودة



 ملا مشابهة بصورة وذلك دورية، تقارير عنها وتكتب بانتظام، والتحسني للتقويم ذاتها اجلودة ضمان إجراءات ختضع هل -11

 لتسهيل ؛)املراجعات هذه من ًاءجز بصفته( الضرورية غري املتطلبات استبعاد ويتم .املؤسسة يف األخرى للوظائف جيري

 .ضروري غري عمل أي وجتنب النظام

 .املستخدمة األدلة توضيح ويتم األحكام، إلصدار معايري على وتشتمل شفافًة، اجلودة تقويم عمليات تكون هل  -12

 

 :املرجعية للمقارنة القياسية واملعايري املؤشرات استخدام -4

 الغايات حتقيق ملدى تقويم إلجراء مناسبة مرجعية قياسية معايري اختيار يتم وأن األداء، ملراقبة خاصة مؤشرات حتديد يتم أن جيب

 .األساسية املؤسسة وظائف وجودة واألهداف

 :التالية للممارسات املؤسسة حتقيق مبدى املعيار هذا استيفاء مستوى ويقاس

 القطاعات أداء ملراقبة مبوضوعية؛وذلك القياس على القادرة األساسية األداء مؤشرات من معيَّن عدد حتديد يتم هل -1

 .عام بشكل واملؤسسة )واألقسام الكليات ذلك ويشمل( التعليمية املؤسسة داخل وتقوميه املختلفة

 .املؤسسة داخل املختلفة واإلدارية األكادميية الوحدات أداء ملراقبة إضافية رئيسة أداء مؤشرات اختيار يتم هل  -2

 الكلي للتقويم وكذلك املؤسسة، داخل )الوحدات بني( األداء ملقارنات املشرتكة املؤشرات من عدٍد اختيار يتم هل -3

 .التعليمية املؤسسة يف خمتلفة إدارية أو أكادميية وحدات بها القيام يف تشرتك اليت املهام حالة يف للمؤسسة،

 هذه وتشمل .واإلدارية األكادميية وللوحدات كلها للمؤسسة األداء جودة ملقارنة مرجعية؛ قياسية معايري حتديد يتم هل -4

 .اختيارها يتم مهمة بنود على مناسبة خارجية مقارنات تشمل كما للمؤسسة، السابق ء األدا املرجعية، املقاييس )املعايري(

 التنظيمية الوحدات أو للمهام، احملدَّدة للمقارنة املرجعية القياسية واملعايري الرئيسة األداء مؤشرات على املوافقة تتم هل -5

 .)اجلامعة جملس أو العليا، األكادميية اللجنة مثل( املؤسسة يف املخوَّل اجمللس ِقبل من وذلك األساسية،

 أجزاء مجيع يف وذلك املستخدمة، املرجعية املقارنة ومعايري املؤشرات حيدد الذي الشكل أو الصيغة توحيد يتم هل -6

 .التعليمية املؤسسة

 

 :التقويم من املستقل التحقق -5

 حمددة للمقارنة، مرجعية ومعايري أداء مؤشرات على -تقتصر وال - تشتمل( وبراهني أدلة إىل األداء تقويم عمليات تستند أن ينبغي

 .والرباهني األدلة تلك على املبنية النتائج من مستقل بشكل التحقق يتم أن وجيب ،) َامسبق

 :انواع األسئلة

 ذلك كان ما متى العالقة ذات والرباهني األدلة من متعددة مصادر على األداء جلودة الذاتي التقويم عمليات تعتمد هل -1

 :مثل ،)املعنية األطراف( املستفيدين وآراء املستخدمني رأي استطالعات خالل من الراجعة التغذية ذلك ويشمل ممكنًا،

 .)املؤسسة خلرجيي( التوظيف وجهات واخلرجيني، واملوظفني، التدريس، هيئة وأعضاء الطلبة،

 .مستقلة استشارة طريق عن باجلودة، اخلاصة والرباهني األدلة تفسريات على املبنية االستنتاجات صحة من التحقق يتم هل -2

 اآلراء بني التعارض إلزالة متحيزة غري آليات وتستخدم املعين، النشاط بنوع دراية ذوو أشخاص االستشارة هذه ويقدم

 .املختلفة

 اليت واملستويات الوطنية املؤهالت مبتطلبات مبقارنتها الطلبة حققها اليت التعلم نواتج خمرجات من التحقق يتم هل  -3

 .مشابهة تعليمية مؤسسات حققتها

 



 :األداء ومؤشرات األدلة

 ضمان عمليات يف املشاركة مدى إىل النظر خالل من اجلودة ضمان عمليات إدارة جودة مدى تبني أدلة على احلصول ميكن

 اليت التقويم لعمليات استجابًة اختاذها مت اليت اخلطوات مناسبة مدى إىل النظر خالل ومن املؤسسة، أجزاء مجيع من اجلودة

 يف مستمر حتسن هناك كان إذا ما ملعرفة الرتاكمية البيانات فحص خالل من العمليات هذه نتائج ُتقّوم أن وميكن .أجريت

 .الطلبة حيققها اليت التعلم نواتج ويف املؤسسة مستوى على واإلدارة التخطيط

 هيئة أعضاء مع املناقشات أو الرأي استطالعات خالل من املتبعة اجلودة ضمان عمليات حول األدلة على احلصول وميكن

 مدى ذلك ويشمل املؤسسة، داخل الوحدات تعدها اليت األداء عن التقارير جودة خالل ومن الطلبة، أو واملوظفني التدريس

 على احلصول وميكن .اخلارجية املرجعية القياسية املعايري مع املناسبة املرجعية املقارنات وعلى والرباهني، األدلة على اعتمادها

 فيها، املشاركة ومعدالت العمالء، استبانات نتائج :مثل مصادر، من اجلودة مركز يقدمها اليت اجلودة خدمات عن معلومات

 .املركز أنشطة فعالية عن والتقارير

 أن وينبغي .فيها النظر جيري اليت للمهام ًاقوف املستخدمة األداء ومؤشرات احلسبان يف أخذت اليت األدلة طبيعة وستختلف

 ترتبط األمر، دعا إذا إضافية، مؤشرات استخدام أيضًا ميكن ولكن .اهليئة حددتها اليت الرئيسة األداء مؤشرات ُتستخدم

 .التعليمية للمؤسسة احملددة بالرسالة

 بوصفها املناسبة، األداء مؤشرات حتديد ينبغي بداخلها اليت التنظيمية الوحدات أو للمؤسسة واألهداف الغايات توضع وعندما

 . التخطيط عملية من ًا جزء


