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آليات لتوثيق وضمان سالمة إلبيانات، إلب 

ورية وقياس أثرها.   ضن
11 

ي إلجودة
ن
 مفاهيم ومصطلحات أساسية ف
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 الجودة وتقييم األداءكلمة رئيس قسم 

أجًعٍَ    وعهي  ن  و حجأششف انًشسهٍَ سَذَب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصو عهي الوانس الحسة انعبنًٍَ وانص هللاانحًذ 

 :وثعذ

نُشش ثقبفخ انجودح ثٍَ  و7002عبو  انطت انجَطشًفٌ كهَخ  انجودح وتقََى األداءتأسس قسى 

، وتحسٍَ ثبنكهَختطوٍش انجَُخ انتُظًََخ نهجودح أعضبء هَئخ انتذسٍس وانكوادس انًسبَذح ويوظفٌ انكهَخ، 

وى األداء األكبدًٌٍ، انجحثٌ واإلداسً وتحقَق االعتًبد انًإسسٌ وانجشايجٌ ثبنكهَخ، نهحصول عهي يست

 .كفبءاد راد جودح عبنَخ يٍ األطجبء انجَطشٍٍَ نخذيخ انًجتًع وانوطٍ
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 الهدف من هذا الدليل

ي َشش ثقبفخ انجودح ثٍَ يُتسجٌ انكهَخ تى كتبثخ هزا انذنَم نقسى انجودح وتقََى األداء ثبنكهَخ تأكَذًا عه

)أعضبء هَئخ انتذسٍس وانكوادس انًسبَذح، انطالة وانًوظفوٌ( حَث تكوٌ سؤٍخ، سسبنخ وأهذاف انقسى 

 يعهُخ ثكم شفبفَخ أيبو يُتسجٌ انكهَخ وأ حبة انًصهحخ وأونَبء أيوس انطهجخ.
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 الجودة وتقييم األداءقسم 

 سالة واألهدافالرؤية، الر 

  الرؤية: 

غخس ثقافة ضساف الجػدة بيغ أعزاء ىيئة التجريذ، اإلدارييغ والصالب بسا يزسغ الخفع مغ 

عمى االستسخار في الحرػؿ عمى  والسحافطةكفاءة السدتػى التعميسي والبحثي واإلداري بالكمية 

السخكد الػششي لزساف االعتساد السؤسدي والبخامجي بسا يتػافق مع جػدة الجامعة وفق معاييخ 

 .ةوالتجريبيالجػدة واعتساد السؤسدات التعميسية 

 الرسالة: 

نذخ ثقافة الجػدة بيغ أعزاء ىيئة التجريذ، اإلدارييغ والصالب وتقييع أداء األقداـ العمسية 

مغ خالؿ تصبيق أنطسة واإلدارية بسا يخجـ السشطػمة التعميسية والبحثية لرالح السجتسع والبيئة 

 الجػدة واعتساد السؤسدات التعميسية والتجريبية.زساف د الػششي لالسخك

 األهداف: 

مغ خالؿ مذخوع خصتو االستخاتيجية إلى تحقيق األىجاؼ بالكمية  قدع الجػدة وتقييع األداءيدعي 

 التالية:

 .بالكمية. نذخ ثقافة الجػدة والسسارسات الجيجة 1

 .بالكمية. تصػيخ البشية التشطيسية لمجػدة 2

 بالكمية.. تحديغ جػدة األداء األكاديسي 3

 .بالكمية. تحديغ جػدة األداء اإلداري 4
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 . تحديغ جػدة األداء البحثي وخجمة السجتسع والبيئة.5

 .لمجامعة . تحقيق االعتساد األكاديسي والتقجـ في الترشيفات الجولية6
 

 :المهام 
 

  يا.نذخ ثقافة الجػدة في الكمية ودعع األنذصة الستعمقة ب .1

تصبيق معاييخ الجػدة في كافة جػانب العسل بالكمية، لتحديغ مخخجات العسمية التعميسية  .2

 والتخبػية.

  اإلشخاؼ عمى نذاشات واجخاءات التقجـ لالعتساد السؤسدي و البخامجي . .3

 دعع التحديغ والتصػيخ السدتسخ لمجػدة مغ خالؿ الستابعة السدتسخة لمعسل. .4

 اريخ بخنامج الكمية.متابعة إعجاد تػصيفات وتق .5

 الكياـ بالسياـ األخخى التي يكمف بيا السكتب فيسا يتعمق بالجػدة وتصبيقيا. .6

االشخاؼ ومتابعة تشفيح استصالعات آراء أصحاب العالقة )شالب، اعزاء ىيئة التجريذ و  .7

 الكػادر السدانجة، مػضفيغ وإدارييغ وعامميغ، متخددي العيادات التعميسية، السجتسع السحمي،

 الخخيجيغ، ارباب العسل، اولياء االمػر( حػؿ جػدة العسمية التعميسية.

 التحميل االحرائي لالستبيانات والتعميق عمى الشتائج، واالستفادة مشيا في التقييع والتصػيخ  .8

 و التحديغ.     
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  :بالكمية وتقييم األداء الجهدة قدمل الهيكل التنظمي 

 رئيذ القدع.  .1

 قداـ العمسية.مشدقيغ الجػدة باأل  .2

 مػضفيغ )الدكختارية(.  .3

 .عتساد السؤسديالتحزيخية لال مجشةال  .4

 

 

 

 

 

 

 

 أنذطة القدم 

 وضع خصة استخاتيجية معتسجة لمكية.  .1

 إقامة دراسة ذاتية والتحميل اإلحرائي ليا.  .2

 إقامة ورش عسل عغ الجػدة ومفيػميا.  .3

 لتقييع الحاتي.وضع خصط لمتصػيخ والتحديغ السدتسخ في ضػء نتائج ا  .4

 ترسيع مصػية خاصة بالقدع.  .5

 

 رئيس القسم 

  موظفين )السكرتارية(  منسقين الجودة باألقسام العلمية  اللجنة التنفيذية الداعمة
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 (: مطوية خاصة بالقسم1صورة )

 وضع آليات خاصة بسعيار ضساف الجػدة. .6

 آلية تحدين وتطهير العممية التعميمية 

الجػدة وتقييع األداء بالكمية االستبانات الالزمة لتجسيع البيانات واألخح بآراء  قدع يػزع 

 الكمية وتصػيخ العسمية التعميسية.أصحاب العالقة لتقييع أداء 

الجػدة وبالتعاوف مع مشدقي الجػدة باألقداـ العمسية بتجسيع استبيانات تقييع  قدعيقػـ  

 أداء أعزاء ىيئة التجريذ بسا يخز السقخرات التي يجرسػنيا. 

الجػدة بالتعاوف مع مشدقي الجػدة باألقداـ العمسية، التأكج عمى التداـ  قدع يتػلى 

ـ العمسية بسعاييخ االعتساد السؤسدي والبخامجي، وفي حالة وجػد أية مالحطات األقدا

 التخاذ اإلجخاء السشاسب. عسيج الكميةيتع إحالتيا إلى 

اقتخاح دورات بسخاشبة رئيذ الجامعة عمى  وفق نتائج عسميات التقييع، عسيج الكميةيقػـ  

سية قجراتيع العمسية والسيشية، تجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ، والسػضفيغ بالكمية؛ لتش

 وتعديد نقاط القػة، ومعالجة نقاط الزعف لجييع.
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 آلية تمكن الكمية مذاركة إدارة الجهدة في صناعة القرار 

تخريز احج بشػد اجتساعات مجمذ الكمية لسشاقذة مدتججات الجػدة وتقييع األداء  

 بالكمية.

وتقييع األداء بالكمية إلى اجتساعات يقػـ عسيج الكمية بجعػة حزػر رئيذ قدع الجػدة  

مجمذ الكمية الجورية واالستثشائية، لمسذاركة في تقجيع السقتخحات والتأكيج عمى األخح 

بعيغ االعتبار نتائج تقييع الجػدة في صشاعة القخارات السدتقبمية لمعسمية التعميسية 

 بالكمية.

باألقداـ إلى اجتساعات يقـػ رؤساء األقداـ العمسية بجعػة حزػر مشدقي الجػدة  

األقداـ الجورية واالستثشائية، لمسذاركة في تقجيع السقتخحات والتأكيج عمى األخح بعيغ 

 االعتبار نتائج تقييع الجػدة في صشاعة القخارات السدتقبمية لمعسمية التعميسية بالكمية.

شدقي الجػدة يمتـد رئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية بعقج اجتساعات دورية مع م 

باألقداـ؛ لسشاقذة احتياجات الكمية وما يسكغ تصبيقو مغ معاييخ الجػدة والتعخؼ عمى 

 متصمبات تحديغ وتصػيخ العسمية التعميسية باألقداـ العمسية بالكمية.

يقػـ رئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية إحالة تػصيات المجشة إلى عسيج الكمية  

 لكمية واسترجار قخارات مشاسبة لتعديد العسمية التعميسية بالكمية.لسشاقذتيا أماـ مجمذ ا

يمتـد رئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية بالحزػر الجوري واالستثشائي الجتساعات  

 مكتب ضساف الجػدة وتقييع األداء بالجامعة. 

 



8 

 

 آلية ضمان األخذ بآراء أصحاب العالقة أثناء تجميع البيانات 

عخفة مجى رضاىع عغ الخجمات سل ؛بالانات سشػية لمصيلجػدة بإجخاء استبيقـػ مكتب ا 

 .التعميسية

 وأعزاء ىيئة ػضفيغ،السسشػية عغ رضا  اناتياستب بإجخاء الجػدة يقػـ مكتب 

 .دانجة عمى أداء قيادة الكميةلسالتجريذ، والكػادر ا

مغ  قةالالع ابأصح خح بآراءاألقداـ العمسية بتحجيث بخامجيا عغ شخيق األتمتـد . 

 .حطاتيعالم ودراسة العسل، الكمية وأرباب خخيجي

 .ستخاتيجيةاال الخصةفي إعجاد  قةالالع أصحاب تمتـد الكمية بأخح أراء 

 

  آلية ضمان إحالة التقارير واإلحرائيات الخاصة بالعممية التعميمية سنهيًا من الكمية

 إلى مكتب الجهدة

 يع أسئمة االمتحانات الشيائية. يقـػ مكتب الجراسة واالمتحانات بتقي 

يقـػ كل مغ مكتب الجراسات واالمتحانات، مكتب شؤوف أعزاء ىيئة التجريذ   

ومدجل الكمية بإحالة ندخة مغ اإلحرائيات عغ الصمبة، أعزاء ىيئة التجريذ، 

 السعيجيغ والخخيجيغ إلى قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية.

لعمسية بعخض التقاريخ الستعمقة بكل قدع في يقػمػا مشدقي الجػدة باألقداـ ا 

 االجتساعات الجورية الخاصة بالمجشة السذكمة لزساف الجػدة وتقييع االداء بالكمية.
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إلى عسيج ممخز ىػحه التقػاريخ  بإحالة رئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية يتػلى 

 .الكميػة الكمية، لعخضيا أماـ مجمذ

األداء بالكمية مغ رؤساء األقداـ العمسية، السكاتب، االتحاد  يصمب قدع الجػدة وتقييع 

 الصالبي والشقابة إحالة صػرة مغ التقاريخ عغ نياية كل عاـ دراسي.

 

 آلية إدارة الجهدة لقياس مدتهى رضا الطالب والعاممين بالكمية 

يقػـ قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية، بكياس مجى رضا مشتدبي الكمية عغ الخجمات  

 التعميسية مغ خالؿ استبيانات خاصة بحلظ.

إنذاء صشجوؽ شكاوي ومقتخحات مغ أجل تحديغ أداء إدارة الجػدة، وتذكيل لجشة  

 لستابعتِو.

ستذارات بالكمية عمى يعسل قدع الجػدة وتقييع األداء بالتشديق مع قدع البحػث واال 

 تحميل نتائج االستبيانات.

يتع إحالة الشتائج التي تػصل إلييا القدسيغ مخفقة السقتخحات والتػصيات، إلى عسيج  

 الكمية لعخضيا أماـ مجمذ الكمية.

 لمكمية آلية تقييم ذاتي وفق معايير االعتماد الرادرة عن المركز بذكل مدتمر 

 ألداء الكمية سشػيًا.بإجخاء تقييع ذاتي  بالكمية، داءاألالجػدة وتقييع  قدعيقـػ  



10 

 

مشترف السجة أو عشج بإصجار قخار  إجخاء دراسة ذاتية كل سشتيغ،  يقػـ عسيج الكمية 

اعتساد زػػساف الجػدة و الػششي لسخكد العاييخ لسوفقا في حالة الحرػؿ عمى االعتساد 

 ة.استثشائية عشج الحاجذاتية دراسة كسا يسكغ إجخاء  السؤسدات التعميسية والتجريبية،

سػػػػػػتبػانػات االداء بػالكميػة التػصػػػػػػيػات ونتػائج التقييع و األالجػدة وتقييع  قدعيحيػل  

صمػب مغ أجل الستخاذ ال ،مجمذ الكميةعسيج الكمية لعخضيا أماـ الدػػػػػػشػيػة إلى 

 السدتسخ.التحديغ 

 هدة ووحداتها بالكميةآلية دعم التعاون والتنديق بين مكاتب الج 

، يتع تذكيل لجشة لمجػدة بالكمية بخئاسة رئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء بالكمية 

تكػف ميستيا األساسية تحديغ العسمية التعميسية  ،باألقداـ العمسية ووعزػػػػػػػية مشدػػػػػػكي

 بالكمية.

باألقداـ العمسية بالكمية، و بالتشدػػػيق مع مشدػػػكيرئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء يقـػ   

بػضع آليات لمتػاصل السدتسخ مغ خالؿ استخجاـ البخيج اإللكتخوني واالجتساعات 

 لسشاقذة مدتججات الجػدة بالكمية.

تعقج لجشة الجػدة اجتساعات دورية شػػػػػػيخية، يتع فييا مشاقذػػػػػػة مػضػػػػػػػعات الجػدة   

 .اط القػة والزعف بياقدػػػػػػاـ العمسية لمػقػؼ عمى نقاألب

ُتعقج لجشة الجػدة اجتساعات استثشائية كمسا دعت الزخورة لسشاقذة السدتججات الصارئة  

 بيغ االجتساعات الجورية وذلظ بشاًء عمى دعػة مغ رئيديا أو ثمث أعزائيا.
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تػصػػػػػػيات لجشة الجػدة ومقتخحاتيا  وتقييع األداء بالكمية بإحالةلجػدة رئيذ قدع ا يقـػ 

 إلى عسيج الكمية.في 

 .لػحجة الجػدة بالقدع دقً أحج أعزاء ىيئة تجريذ القدع العمسي مشيكمف  

 

 لمكمية آلية ونماذج معتمدة لعممية تقييم أداء مندبيها ونذرها 

شتدبيغ لسالشساذج وشخؽ تقييع  بإعجاد، بالكميةوتقييع األداء  جػدةالسذكمة لم جشةالمتقػـ  

كد الػششي لزساف الجػدة واعتساد السؤسدات التعميسية وفق متصمبات السخ  .لمكمية

 والتجريبية.

 .تحجد الفتخة الدمشية التي سيتع فييا إجخاء عسمية التقييع 

 .قداـ العمسية لشذخىا عمى أعزاءىااألو  السكاتبعمى  السعجةستبانات االتعسع الشساذج و  

 

 ر المدتمر ألداء تحدين والتطهيآلية أبداء أراء أصحاب المرمحة ومقترحاتهم لم

 الكمية

رئيذ قدع الجػدة وتقييع األداء بالتعاوف مع باقي وحجات الكمية عمى ىامر يقػـ  

نذاشاتيا بإجخاء مقابالت وحػارات مع السذاركيغ والسيتسيغ، لغخض تجويغ آرائيع 

 ومقتخحاتيع التي مغ شأنيا أف تداىع في تحديغ أداء جػدة الكمية 

ييع األداء بالكمية بإحالة نتائج ىحه الفعاليات إلى عسيج يقػـ رئيذ قدع الجػدة وتق 

 الكمية، مخفقة شييا التػصيات.
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 آلية االستفادة من نتائج عممية تقييم أداء مندبي الكمية آراء اصحاب المرمحة 

 يتع تحميل البيانات واإلحرائيات السدتخخجة مغ االستبيانات الدشػية. 

 ت إلى عسيج الكمية لسشاقذتيا اماـ مجمذ الكمية.يتع إحالة ىحه البيانات واإلحرائيا 

 يخاشب عسيج الكمية القدع العمسي السعشي بيحه الشتائج والشطخ فييا وإمكانية عالجيا. 

يتخح القدع العمسي اإلجخاء والتجابيخ السشاسبة لحل ىحه السذكمة وتحديغ األداء بتقجيع  

 بالقدع أو الكمية. مقتخحات يسكغ أف تداىع في تصػيخ لمعسمية التعميسية

تدمع محكخة إلى عسيج الكمية وبالتالي إلى مجمذ الكمية مغ أجل أتخاذ القخارات الالزمة  

 لتحديغ وتصػيخ أداء الكمية.

  

 آلية تحديد احتياجات التطهير المهني لمعاممين داخل الكمية 

 يتع تقييع كل عاممي الكمية مغ خالؿ تقخيخ الكفاءة الدشػي. 

اتب واألقداـ العمسية مغ خالؿ متابعة مػضفييع عمى مجار الدشة، ومغ يحجد مجراء السك 

 خالؿ نتائج التقييع الدشػي، احتياجات السػضفيغ ألي تصػيخ أو تحديغ ألدائيع السيشي.

يقػـ عسيج الكمية بإبالغ إدارة الجامعة بيحه االحتياجات مغ أجل تػفيخ دورات تجريبية  

 ضفي الكمية.لتصػيخ وتحديغ األداء السيشي لسػ 
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  آليات لتهثيق وضمان سالمة البيانات، التي يتم جمعها من أجل إدخال أي تحدينات

 ضرورية وقياس أثرها.

شاري لكل مكتب مغ مكاتب ووحجات إالرادر و الػارد وممف الجوري العاـ، يػجج رقع  

 الكمية.

 الكمية، يػجج ممف خاص في مكتب الجػدة لكل مغ ) الجراسة واالمتحانات، مدجل 

عزاء ىيئة التجريذ، البخنامج التعميسي، البحث العمسي، أ ، داريةالذؤوف اإل الخخيجيغ، 

 الكيادة والحػكسة(.و خجمة السجتسع و البيئة، الذؤوف الصالبية، التخصيط 

 

 مفاهيم ومرطمحات أساسية في الجهدة

 الجهدة Quality 

الجيج مغ قػؿ أو عسل وأجاد عخفيا ) معجع الػسيط ( لغة مغ كمسة أجاد أي أتى ب   

 الذيء صيخه جيجا ، والجيج نكيس الخديء ، وجاد الذيء جػده بسعشى صار جيجا.

 وعخفت بأنيا السصابقة لستصمبات أو مػاصفات معيشة . 

 American National Standards عخفيا السعيج األمخيكي لمسعاييخكسا  

Instituteلخجمة التي تجعمو قادرا عمى بأنيا جسمة الدسات والخرائز لمسشتج أو ا

 الػفاء باحتياجات معيشة .
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 ضبط الجهدة Control Quality 

يقرج بو نطاـ يحقق مدتػيات مخغػبة في السشتج عغ شخيق فحز عيشات مغ     

 السشتج.

وتعخفو معاجع أخخى بأنو " اإلشخاؼ عمى العسميات اإلنتاجية لتحقيق إنتاج سمعة بأقل  

بة شبقا لمسعاييخ السػضػعية لشػعية اإلنتاج. ويعج خصػة أساسية تكمفة وبالجػدة السصمػ 

 تدبق ضساف الجػدة.

 ضمان الجهدة Quality Assurance 

ىي عسمية إيجاد آليات وإجخاءات تصبق في الػقت الرحيح والسشاسب لمتأكج مغ أف      

 الجػدة السخغػبة ستحقق، بغس الشطخ عغ كيفية تحجيج معاييخ ىحه الشػعية .

ا وعخفت ىي الػسيمة لمتأكج مغ أف السعاييخ األكاديسية السدتسجة مغ رسالة الجية كس 

السعشية قج تع تعخيفيا وتحكيقيا بسا يتػافق مع السعاييخ السشاضخة ليا سػاء قػميا أو عالسيا 

، واف مدتػى جػدة فخص التعمع واألبحاث والسذاركة السجتسعية تعج مالئسة وتدتػفي 

 .اع السدتفيجيغ مغ ىحه الجياتتػقعات مختمف أنػ 

 

 االعتماد Accreditation 

ىي مجسػعة اإلجخاءات والعسميات التي تقػـ بيا ىيئة االعتساد مغ اجل أف تتأكج     

مغ أف السؤسدة قج حققت شخوط ومػاصفات الجػدة السعتسجة لجى مؤسدات التقػيع، 

جييا أنطسة قائسة لزساف الجػدة واف بخامجيا تتػافق مع السعاييخ السعمشة والسعتسجة واف ل
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والتحديغ السدتسخ ألنذصتيا األكاديسية وفقا لمزػابط السعمشة التي يشذخىا السكتب . 

وىػ تأكيج وتسكيغ لمجامعات العخبية لكي تحرل عمى صفة متسيدة وىػية مشفخدة في أف 

 الخصػات الستخحة لتحديغ الجػدة خصػات ناجحة.

     Institutional Accreditationي()المؤسد األكاديمياالعتماد  (1

ىػ اعتساد السؤسدة ككل وفقا لسعاييخ محجدة حػؿ كفاية السخافق والسرادر ويذسل ذلظ العامميغ 

بالسؤسدة وتػفيخ الخجمات األكاديسية والصالبية السدانجة والسشاىج ومدتػيات انجاز الصمبة وأعزاء ىيئة 

يسية. وعادة ما تقػـ بو إحجى ىيئات االعتساد استشادا إلى التجريذ وغيخىا مغ مكػنات السؤسدة التعم

معاييخ محجدة ثع تقخر نتيجتيا أف تمظ السؤسدة قج استػفت الحج األدنى مغ السعاييخ فتربح بالتالي 

معتسجة لفتخة زمشية محجدة. فاالعتساد إذف شيادة تثبت ضساف الجػدة وىي ميسة ضخورية لمسؤسدة في 

 واألىل واألساتحة والجية السانحة وسػؽ العسل والسجتسع السحمي.عالقاتيا مع الصمبة 

 Programs Accreditation )التخرري( ألبرامجياالعتماد  (2

ىػ تقييع البخامج بسؤسدة ما والتأكج مغ جػدة ىحه البخامج ومجى تحكيقيا لستصمبات الذيادة السسشػحة وبسا 

 يتفق مع السعاييخ العالسية السحجدة.

 Performance Evaluation ءتقهيم األدا (3

ىػ العسمية التي يتع مغ خالليا إخزاع أداء السقػـ )إف كاف فخدا أو مؤسدة أو نطامًا( لمحكع والتقجيخ    

برػرتيو الكسية والشػعية وذلظ انصالقا مغ السعشى الحي اعتسجه السقػـ في فيع األداء وفي ضػء األىجاؼ 

ذ السخجعية التي تداعج عمى فيع وإدراؾ العالقة بيغ مختمف مغ خالؿ استخجاـ بعس السقايي السعتسجة

 العشاصخ الخاصة بالتقػيع.
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فتقػيع األداء الجامعي يقـػ عمى عسمية تحميل الػضع الخاىغ لألداء األكاديسي والسؤسدي لمكذف عغ 

سمبا  نػاحي القػة والزعف وتحجيج االنحخافات وأوجو القرػر السختمفة وتذخيز السذكالت التي تؤثخ

عمى ىحا األداء وذلظ بيجؼ اتخاذ القخار السشاسب بذأنيا لالرتقاء بسدتػى األداء األكاديسي والسؤسدي 

 لمشيػض بخسالة السؤسدة بفاعمية وكفاءة .
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