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In pursuit of achieving the academic accreditation ac-
cording to the standards of the national academic ac-
creditation & assessment, the university have launched 
an Institutional self-evaluation project, which aims to 

evaluate the current situation about all the units of the uni-
versity with reference to academic accreditation standards 
and laying down a sound foundation for the start of de-
velopment and improvement by drawing concrete future 
plans.  In order to achieve this aim, the university has taken 
several vital steps that include the following:
•  Develop of an action plan for the project.
• Coordinate with the experts of Saudi universities where 
the institutional self-evaluation has already been imple-
mented.
•  Formation of a number of specific committees for the 
project  i.e. steering committee under the chairmanship of 
the Rector, and the Main committee under the auspices of 
his excellency the vice Rector, a number of sub-committees 
for quality control and assurance presided over by and his 
excellency the dean of Quality and skills development  
for dispensation of  eleven standards. these committees 
include representatives of all employees of the university, 
including the members from the female side.
•  A number of meetings that make a range of important 
recommendations for improvement.

•A workshop on institu-
tional self-evaluation on 
Monday (02.08.1433 h) at 
the training hall of dean-
ship of Quality and skills 
development.

LAunchIng ThE MAJMAAh 
unIVERSITY’S  InSTITuTIOnAL 
SELF EVALuATIOn PROJEcT 

this project aims 
to evaluate the 

current situation 
about all the units 

of the university
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the process of self-evaluation of the university is 
based on the standards of the national commission 
for academic accreditation and assessment.  
the important steps taken and supported by 

the administration of the university in this regard are 
to analyse the current situation in order to prepare the 
university for academic accreditation like all institutions of 
national higher education; and to achieve the confidence 
of employees of the university in the services by providing 

educational, research and consultancy support to the process 
of continuous improvement to attain excellence on national 
and international levels.
the deanship of Quality and skill development bears in 
mind that when you begin the process of self-evaluation; to 
meet a comprehensive evaluation of tasks, advance planning, 
and diversity in the methods of application to get the best 
results.

First: The process of institutional self-evaluation 
(1) Official announcement of the self-evaluation.
(2) clarify the overall objective of the evaluation process as 
its main objective to identify the strengths and weaknesses 
of the university, and the development of the university for 
Institutional accreditation.
(3) constitute supervisory main and sub committees.
(4) clarify the strategic work of the committees (elaborate the 
strategies and identification of the work of the sub-committees 
and identify the tasks and procedures required for each 
levels) 
(5) ensure that the committees should have representatives 
from all academic and administrative units at the university.
(6) launch the media campaign.
(7) participation of all the stakeholders of the university.
(8) ensure that the evaluation process is going on according 
to institutional standards of the national commission for 
academic accreditation & assessment.

Second: Implement the institutional self-evaluation process 

A DEScRIPTIOn OF MAJMAAh unIVERSITY’S 
InSTITuTIOnAL SELF-EVALuATIOn PLAn

InTRODucTIOn

InSTITuTIOnAL SELF-EVALuATIOn PROcEDuRES OF ThE unIVERSITY

(1) enhance the expertise of the members of the committees 
through training, meetings and workshops.
(2) adoption of plans and mechanisms developed by the 
supervisory committees for self-evaluation.
(3) follow the standards of the national commission for 
academic accreditation & assessment.
(4) Participation of officials and employees of the university 
and the community in self-evaluation.

Third: preparation the final report of the institutional self-
evaluation
the report should contain the following:
an executive summary introducing the report’s background.
a description of the steps that have been followed.
showing the objectives achieved in accordance with standards 
that have been used.
Identify the strengths and limitations.
a summary of the evidence that supports the results
attachment of all the reports of working teams.

With the blessings 
of allah, the third 
issue of “Qual-
ity Beat news-

letter”, coinciding with two 
key occasions at the univer-
sity on Quality - the first is 
the beginning of the institu-
tional self-evaluation of the 
university and the second is 
the holding of a periodical 
seminar on quality.

As for the first one, it is re-
garded as one of the biggest 
and most important quality 
projects in Majmaah uni-
versity since its establish-
ment as this project has been 
launched under the direct 
supervision of his excel-
lency, the Rector of the uni-
versity, dr. khalid Bin saad 
Al-Muqrin. The significance 
of this project emerges from 
being the first step towards 
achieving the academic ac-
creditation of the university 
as an institution and the ac-
creditation of its academic 
programs as well. It is a true 
reflection of the image of 
the quality of the manage-
rial and academic practices 
of the university. thus, the 
university, with the help of 
allah, exerted its utmost ef-
forts to support this strategic 
project for its career stretch-
ing towards wide horizons 
of excellence, quality and 
perfection.

The editorial team of “The Quality Beat” with a firm belief in 
the importance of such a project, dedicated a space in current 
issue for showing the features and characteristics of the ex-
ecutive plan, being approved by the university for the imple-
mentation of the institutional self-evaluation.

In so for as the second occasion of holding a periodical semi-
nar on quality is concerned, with the help and support of al-
lah, the deanship of Quality and skill development is not 
only obliged to keep the qualitative high level of such an 
event particularly in view of its tremendous success last year, 
but also began quite early to get ready for the seminar of this 
year. the guest of this seminar, dr. tariq aldowaisan, associ-
ate professor of kuwait university, is one of the pioneers of 
quality and strategic planning in the arab world. the semi-
nar will focus on “the achievement of quality in the field of 
scientific research” .

finally, the editorial team is pleased to express thanks and 
appreciation to those who contributed to the continuity of the 
“the Quality Beat“. We specially thank the university Rector 
dr. khaled al-Muqrin and vice Rector dr. Ibrahim al-hoqail 
and to all male and female colleagues who extended their 
all out cooperation to accomplish our task successfully. We 
also offer our sincere appreciation to quality experts from all 
over the world for their qualitative essays contributing to the 
publication of “the Quality Beat”.  In this issue, the reader 
will find an article by Dr. Mary Bart entitled “Strategies for 
facilitating More effective classroom discussions“. dr. al-
len lindsay and dr. sally stafford talk about “approaches 
to Quality and Quality Management” based on their deep 
experience they have gained in this field over the years. In 
addition; dr. tariq aldowaisan will also talk about Measur-
ing the Research activity – a key step in Quality.

We pray to allah almighty that he may accept our sincere 
efforts and make the reader benefit from the contents of this 
issue in true sense of the term.

dean of Quality and skills development, editor-in-cheif
DR. KhALID M. ALJARALLAh

QuALITY TALK
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FORMATIOn OF ThE cOMMITTEE:

name position notes

1 dr. khalid bin saad almugran
Rector president

2 dr. Ibrahim bin abdulrahman alhoqail
vice Rector vice president

3 dr. Mohsen bin abdulrahman almohsen
Vice Rector for Graduate Studies and Scientific Research Member

4 dr. khalid bin Mohammed aljarallah
dean of Quality and skills development

secretary of the 
committee

5
prof.  Mansour bin Ibrahim al-Mansour

dean of college of sciences and supervisor of dentistry 
college

Member Representative of the Medical 
colleges

6 dr. abdullah bin fahd alturki
dean of college of engineering Member Representative of the Scientific and 

e ngineering colleges

7 dr. Mansour Bin othman aldoaihei
dean, college  of administrative sciences and humanities Member Representative of the humanities 

colleges

8 dr. ahmed Bin ali alrumaih
dean of admissions and Registration Member

9 dr. ali bin Ibrahim alluhaidan
Dean of Scientific Research Member

Second: The Main Committee: 
functions of the committee:
• Elaborate a clear strategy and a detailed mechanism of steps for implementation of the institutional self-evaluation (operational plan - the 
budget).
• Determine the number of sub-committees and working teams, which are specialized in the implementation of particular tasks, and 
identify the tasks and procedures required for each stage.
• Oversee and monitor the initial implementation of self-evaluation.
• Visit the colleges and Deans of colleges and inform them of the start date of self-evaluation of programs and colleges.
• Overseeing the implementation of the academic assessment in different colleges, and to ensure that the elements of integration and 
success are provided.
• Organization of workshops for faculty members about institutional self-evaluation.
• Ensure the use of eleven quality standards to use them in the assessment of institutional evaluation.
• Provide support and assistance to sub-teams and solve problems that they may face in the course of self-evaluation.
• Review reports from the colleges committees and coordinate with the colleges on the final report to the university administration, and the 
preparation of a summary evaluation for each program with appropriate recommendations.
• Prepare a final report of the self-evaluation in accordance with the procedures set forth by the National Commission for Academic 
accreditation & assessment.

the university took all the measures of institutional 
self-evaluation in consonance with the standards 
prepared by the national commission for 
academic accreditation & assessment, namely:

1.  Mission, goals and objectives.
2.  governance and administration.
3.  department of quality assurance and improvement.
4.  learning and teaching.
5.  administration of student affairs and support

services.
6.  sources of learning.
7.  facilities and equipments.
8.  planning and financial Management.
9.  Recruitment. 
10.  Scientific research.
11.  Relations of the institution with the community.

support and assistance available from the university and 
the deanship for the accomplishment of institutional self-
evaluation
• Formation of a supervisory committee, main committee 
and sub-committees for self-evaluation of the university, 
and then have them approve by the Rector of the 

university.
• Provide moral and administrative support to the process 
of self-evaluation by the university Rector, chairman of 
supervisory committee for self-evaluation and the vice 
Rector, general supervisor of the Main committee.

• Use of consultants with expertise to accentuate the 
process of self-evaluation of the university.
• Prepare an implementation plan for the process of self-
evaluation of the university
• Provide the commission documents of the standards 
and required procedures for quality assurance at all levels 
of the institution and disseminate them on the deanship 
website, and distribute them electronically to all the 
concerned in the form of cd-RoM, as well.
• Holding periodical meetings with members of the self-
evaluation committees of the university to identify the 
mechanisms of action and task.
• Arranging a workshop for self-evaluation committees of 
the university to train them as to how they can implement 
the tasks entrusted to them.
• Preparation of forms used by the sub-committees in data 
collection, meetings and other gatherings.

InSTITuTIOnAL SELF-EVALuATIOn 
STAnDARDS

cOMMITTEES OF InSTITuTIOnAL SELF-
EVALuATIOn

First: The Supervisory Committee
functions of the committee: 
• Adoption of plans and mechanisms and the development 
of working strategy and schedule for self-evaluation teams.
• Ensure the use of assessment criteria designed by the 
national commission for academic accreditation & 
assessment.
• Ensure participation of all employees (faculty, students 
and administrators) of the university in the process of self-
evaluation.
• Ensure that the contribution of the officials (senior 
management and central administrations) of the university 

in self-evaluation.
• Contribution of the stakeholders in the university’s 
project.
• Providing support for the  self-evaluation teams and 
solve problems that may face the teams in the course of self-
evaluation.
• Supervise the preparation of the final report for self-
evaluation in accordance with the procedures set forth by 
the national commission for academic accreditation & 
assessment.
• Implement the recommendations of the final report.

formation of a supervisory 
committee, main committee 
and sub-committees for self-
evaluation of the university, 

and then approve them by the 
Rector of the university
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     FORMATIOn OF ThE MAIn cOMMITTEE:
name position notes

1 dr. Ibrahim abdulrahman alhoqail general supervisor
2 dr. khalid Mohammed aljarallah president
3 dr. Mohammed othman alrukban vice president
4 dr. Mohammed abdullah alshaya Member
5 dr. nasser ali aljarallah Member
6 dr. Mohammed nasser alsuwayyd Member
7 Dr. Tawfique Abdallah Alkanhal Member

8 dr. Mansour alshehri Member consultant from outside the 
university

9 dr. khaled Basandi Member consultant from outside the 
university

10 dr. almetwali Ismail Bedyer secretary of the committee
11 Mr.  khalid aba hussein Member
12 Mr. fahad alshabanat secretary

Third: The Sub-Committees
functions of the committees
• Supervising the distribution of assessments of self-evaluation (Star Rating Assessment) for the quality standards that the 
team evaluates the situation associated with administrative departments and deanships concerned to university.
• Collect indicators and evidences to ensure the applicability of the procedures.
• Prepare an institutional self-study report on standards mandated by the team, showing strengths and weaknesses; and 
indicating improvement priorities and upload them to the main team.

The formation of sub-committees
sub-committees were formed from a number of specialists and those interested in issues of quality and academic accreditation 
of the various units of the university in accordance with the specifications as laid down by National Assessment and 
accreditation.

InTRODucTIOn

Research is one of the key activities of universities, 
and it is often used as a primary determinant of the 
university’s accreditation and ranking. In this article 
we present a performance measurement system 

for the research activity that is based on the oecd model 
of activities. the oecd model of organizational activities is 
shown in figure (1),  where activities receive inputs/resources 
in the context of structural and managerial arrangements; 
and then yield outputs and outcomes that are impacted by 
the environmental context1.

Figure 1. OECD Model (Source: Measuring Government Activity, OECD 20091).

A KEY STEP In QuALITY IMPROVEMEnT 
TARIQ A. ALDOwAISAn
ASSOCiAtE PrOFESSOr, KuwAit univErSity
MAnAGinG DirECtOr, GulF lEAD COnSultAntS

MEASuRIng ThE RESEARch AcTIVITY

ThE PERFORMAncE  MEASuREMEnT SYSTEM
Introduction

the proposed performance measurement (pM) system 
classifies performance measures into four categories: 
productivity, efficiency, effectiveness, and quality. The 
first two categories provide answers to the question 

“are we doing things right?” Whereas, the latter two provide 
answers to the question “are we doing the right thing?” the 
four categories may be defined as follows along with examples 
related to the university’s research activity:
• Productivity measures the capacity of the research activity 
to produce the maximal output possible for given resources 
(output-driven); e.g. the number of published funded and non-
funded papers (journal & conferences) per faculty. of course 
more specific measures of productivity could be developed 
for journal and conferences separately.
• Efficiency measures how well resources are utilized to 
produce the desired output (resource-driven); e.g. the cost of 

funded published papers (journal & conferences). the cost 
may be expanded to include the administration of the research 
activity.
• Quality measures how well the produced outputs meet or 
exceed relevant quality dimensions standards (output-focus); 
e.g. the percentage of papers (funded and non-funded) that are 
published in the top quartile of the journal citation Reports 
(jcR).
• Effectiveness measures how well the outputs and 
outcomes agree with the planned/targeted outputs and 
outcomes (outcome-focus); e.g. the compounded annual 
growth rate (cagR) of papers (journal & conference) over 
a certain period (direct outcome focus); the percentage of 
papers addressing national priorities (intermediate outcome 
focus); and the percentage of papers utilized by market (final 
outcome focus).
outcomes that are impacted by the environmental context1.
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•Research Investment
• Faculty members

25% address 
Priorities

At least 20% published in 
top quartile of JCR

Quality

1.5 paper per faculty member
productivity

2000 KD per paper
Efficiency

10% utilized 
by market

Note: 
1. Papers include conference and journal papers as well as funded and non-funded.
2. Faculty members include all faculty members (active and non-active).
3. For Research Investment Efficiency, we consider funded papers only.

25% address 
priorities

30% CAGR

Effectiveness

Research 
Activity Papers

Many readers of Quality Beat are the ‘Quality 
champions’ of their departments, colleges and 
deanships.  It is important that we have a clear 
understanding of “quality” means at Majmaah 

university, and the structures and systems that support quality 
management.

the development of mass higher education has led 
universities everywhere to grow and diversify. they have 
become increasingly complex and difficult to manage. 
university leaders have responded to the challenge by 
adopting standard management techniques such as strategic 
planning, performance management and continuous quality 
improvement (cQI).  the growth in size and complexity in 
institutions has led to decision making by the faculty giving 
way to managerial decision making.  universities are now 
accountable to a range of “stakeholders: the government, 
the students; employers; community groups; as well as their 

The Oxford English Dictionary (OED) defines quality as “the 
standard of something as measured against other things of a 
similar kind; the degree of excellence of something”.  a key 
element of quality is the search for evidence about the level or 
standard.

In higher education, “quality” can be internally referenced:  
defined with reference to the university’s own mission, goals 

or strategic plan.  this is 
what is known as “fitness for 
purpose” and is a common 
way of defining quality in 
universities in many parts of 
the world.

alternatively, “quality” 

may be defined in terms of 
expectations or standards for 
student learning or research 
outcomes.  standards may 
be externally referenced: 
defined by external 
expectations or standards 
set by a government agency 

APPROAchES TO QuALITY AnD 
QuALITY MAnAgEMEnT

ALAn LInDSAY
HiGHEr EDuCAtiOn COnSultAnt, ClEAr EDGE COnSultinG Pty ltD
EMErituS PrOFESSOr & FOrMEr viCE-PrESiDEnt, (ACADEMiC), MOnASH univErSity, AuStrAliA

SALLY STAFFORD
HiGHEr EDuCAtiOn COnSultAnt, ClEAr EDGE COnSultinG Pty ltD
FOrMEr DirECtOr, ACADEMiC PrOjECtS & SErviCES, MOnASH univErSity, AuStrAliA

cOncEPTS OF QuALITY

cOncLuDIng REcOMMEnDATIOnS
Based on the proposed performance measurement system, the following are recommendations for 
enhancing the effectiveness and quality of research in our universities:
1. focus more on reporting outcome-related performances and their development over the year.
2. Include non-funded published papers as well as conference papers to calculate faculty productivity 
(i.e. papers per faculty); which is an important measure of immediate outcome (i.e. output).
3. Include a measure of research cost to calculate research investment efficiency.
4. Include a priority effectiveness index related to research relevance to the priority areas.
5. Include a marketability effectiveness index related to marketability of research output.
6. Include a leading indicator faculty research engagement (i.e. percentage of faculty involved in 
research).
the same performance measurement system could be extended to other university activities such as 
teaching and community service. In conclusion, it is important to note that only through a rigorous 
and objective system for performance measurement a university may accurately assess its progress; 
and this is a key step in any quality improvement program.

References
oecd, Measuring government activity, oecd publishing, 2009.

traditional accountability 
to the broad community of 
scholars around the world.

Within institutions, faculty 
are accountable to their 
students, their colleagues, 
their deans, vice rectors and 
rector, and to the various 
departmental, college and 
university councils.  outside 
the university, external 
agencies have been set up to 
provide this accountability 
and, increasingly, to judge 
the university’s performance. 
the key agency in ksa is 
the national commission 

for academic accreditation 
and assessment (ncaaa), 
which was established 
to accredit saudi post-
secondary institutions 
and their programs.  
Many institutions are also 
seeking accreditation from 
international professional 
bodies, such as accreditation 
Board for engineering 
and technology (aBet) 
and the association to 
advance collegiate schools 
of Business (aacsB).  the 
saudi government and 
universities are moving 
saudi higher education 
into the global mainstream 
which is based on Western 
approaches to management 
and quality.

Managing complexity and 
ensuring accountability 
for the quality of what the 
university does are new 
and pervasive themes 
that provide the base 
on which contemporary 
quality assurance (Qa) 
and continuous quality 
improvement  (cQI) are 
built.

Figure (2) overlays the four categories of performance measures on the research activity, along with 
examples of hypothetical targets.

Figure 2. Performance measures for the research activity.

focus more 
on reporting 

outcome-related 
performances 

and their 
development 
over the year
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If you’ve been teaching for any amount of time, you 
probably have a few nicknames for students based on 
the personality traits they exhibit. Roben torosyan, 
phd, associate director of the center for academic 

Excellence at Fairfield University, has some nicknames for 
his students, too. names like Q, sunny, and light Bulb.
It’s not what you might think. the nicknames are just some 
of those torosyan uses to represent each student’s role in 
classroom discussions. Q is there to ask questions, find out 
facts, identify needs, and clarify goals. sunny’s role is to 
highlight benefits and provide encouragement. Light Bulb 
is expected to help generate new ideas, propose multiple 
hypotheses and promote brainstorming.

“the point is for you to get students to create their own 
guidelines for discussion, including some roles they can 
use to break the ice and get discussion going in the quiet 
classroom … and to keep it going, and really deepen the 
quality of conversation,” torosyan said.

during the recent online video seminar 9 Ways to use 
class discussion to promote transformation, torosyan 
shared techniques he uses to help students become active 
participants in the learning community.

Here are just some of the tips he provided:
• During a lecture, stop and ask students to pair up for 30 
seconds to generate one question based on the notes they 

are taking.
• Have students do “free 
writing” for two minutes 
and then break into groups 
where they share what 
they’ve written.
• Use groups and assign 
each a different problem, 
question, or section of the 
reading to summarize and 
report back to the class.
• Increase your wait time 
when asking questions.
• Rephrase and wonder 
about the questions as if 
you’re trying to figure out 
possible solutions like the 
students are.
• Break up cliques by hav-
ing students count off and 
then assign them to groups 
based on their number.
another important con-
sideration for encouraging 
class discussion is how to 
handle the students who 
participate too much and 
the reflective or introverted 

students who are hesitant 
to add their voice to the 
conversation. In the case 
of the introverts, torosyan 
will often send an email to 
them encouraging them to 
participate by reinforcing 
the value of what they’ve 
done in written assign-
ments.
for the over participators, 
besides saying “What are 
others thinking?” or “Who 
we haven’t heard from?” 
torosyan will ask the class 
a question like, “What are 
you wondering or trying 
to understand better?” he 
says that often stumps the 
students who are used to 
performing by talking.

• That edition of quality progress 
was republished according to the 
agreement with Faculty Focus.

STRATEgIES FOR FAcILITATIng MORE 
EFFEcTIVE cLASSROOM DIScuSSIOnS
DR. MARY BART

Qa is the way an institution knows whether it is achieving 
its aims and meeting required standards. this includes being 
explicit about what the aims and standards are; setting up 
systems to achieve them; establishing mechanisms based on 
empirical evidence to monitor and measure the achievement; 
and behaving in an accountable way through interaction with 
stakeholders.  stakeholder interests are central to Qa. so an 
important question to ask in setting up a Qa system is: who 
are the stakeholders and what are their needs for information 
and evidence?

a quality management system (QMs) is the means by which 
universities organize and manage themselves for quality. a 
quality management system is made up of the structures, plans, 
policies, practices, and resources which an institution uses to 

demonstrate it is achieving 
its goals, meeting required 
standards and informing 
its stakeholders that it is 
doing so. a QMs has many 
components that encompass 
teaching, research, student 
support services, community 
service and facilities across 
all the institution’s colleges 
and units.

an institution that uses its 
quality systems not merely 
to maintain but also to 

enhance its performance 
is exhibiting continuous 
quality improvement (cQI).  
cQI requires a university to 
engage in the regular review 
of its own performance and 
take steps to improve that 
performance.  cQI is a key 
part of a university’s overall 
strategic planning and 
management processes.

QuALITY ASSuRAncE SYSTEMS

such as the ncaaa, an external review team, a professional 
body, or by an academic consensus.   a standard approach 
may also be internally referenced when institutions define 
their own expectations for learning or research outcomes.

In any of these processes for setting standards, there is a 
danger that the standards may be ill-informed, inappropriate, 
or set too high or too low. this danger should be countered 

by seeking wide consultation 
and external peer review 
and comparison with 
professional standards, on 
an international basis where 
relevant.

These various definitions 

of quality are not mutually 
exclusive and may be used 
together. as a starting point 
for developing a quality 
system for the university, it is 
important to know how your 
university defines quality.
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التطبيق  على  حتر�ص  التي  اجلامعات  اإن 

ال�صحيح لأنظمة اجلودة لي�ص للمحافظة على 

وتطوير  لتعزير  بل  فح�صب  اجلودة  م�صتوى 

عليه  يطلق  ما  الوقت  مع  تكت�صب  اأدائها  

 Continuous( التح�صني امل�صتمر اجلودة

Quality Improvment(. و يتطلب 
اجلامعة  من  للجودة  امل�صتمر  التح�صني  هذا 

لإدائها  دورية  مراجعة  بعمليات  تقوم  اأن 

ذلك  لتح�صني  فعّالة  خطوات  تتخذ  واأن 

الأداء. ختاما, فاإن التح�صني امل�صتمر للجودة 

التخطيط  يف  وحموريا  هامًا  جزءًا  يعترب 

الإ�صرتاتيجي للجامعة وعملياتها الإدارية

وعلى اأيه حال فاإن هذه التعريفات املتعددة لـــ” اجلودة” ميكن املوائمة بني بع�صها البع�ص اإذ 

لي�ص بال�صرورة القت�صار على واحد منها دون غريه. و كنقطة انطالق لتاأ�صي�ص نظام للجودة يف 

اجلامعة فاإن التفاق اأول وقبل كل �صي على تعريف حمدد للجودة يعترب يف غاية الأهمية.

أنظمة ضمان الجودة
اأن توكيد و �صمان اجلودة )Quality Assurance( هو الطريقة الذي ميكن من خالله 

لأية منظمة اأن تعرف ما اذا كانت ت�صلك الطريق ال�صحيح نحو حتقيق غاياتها ب�صكل متقن وفق 

املعايري املعتمدة. ولإجناز ذلك فالبد من التفاق على فهم م�صرتك لغايات اجلامعة ومعايريها 

متابعة  ثم   , واملعايري  الغايات  تلك  لتحقيق  الالزمة  الأنظمة  �صن  ذلك  يلي   , ت�صتخدمها  التي 

وقيا�ص الجناز با�صتخدام اإثباتات و�صواهد ملمو�صة, واأخريا ولي�ص اآخرا العمل باأعلى درجات 

الزاوية  يعتربون حجر  الذين  العالقة  ذوي  و  املهتمني  مع  والتفاعل  بالتعاون  وامل�صوؤلية  املهنية 

الإجابة  تتم  اأن  ل�صمان اجلودة  تاأ�صي�ص نظام  كله فالبد عند  اأجل ذلك  ل�صمان اجلودة. من 

هي  وما   )stakeholders( العالقة  ذووا  بال�صبط  هم  من  التايل:  ال�صوؤال  على  بو�صوح 

املعلومات والبيانات التي يحتاجونها لقيا�ص اأداء اجلامعة ؟

اإن نظام اإدارة اجلودة )Quality Management System( ما هو اإل تلك الو�صائل 

والطرق التي ت�صتخدمها اجلامعات لتنظيم واإدارة �صوؤونها �صعيا منها لتحقيق اجلودة. يت�صكل 

ت�صتخدمها  التى  واملوارد  واملمار�صات  وال�صيا�صات  واخلطط  الهياكل  من  اجلودة  اإدارة  نظام 

املنظمات لإظهار اأنها حتقق اأهدافها املر�صومة وفق املعايري املعتمدة واإثبات ذلك لذوي العالقة 

العلمي  والبحث  التدري�ص  ت�صمل عملية  اإدارة اجلودة من عدة عنا�صر  يتكون نظام  واملهتمني. 

وخدمات دعم الطالب واخلدمات املقدمة للمجتمع اإىل جانب الت�صهيالت التي تقدمها اجلامعة  

يف كلياتها ووحداتها املختلفة.

إستراتيجيات لتعزيز النقاش االيجابي 
في المحاضرات الدراسية

املجموعات  توزيع  يف  ال�صللية  حاجز  •  اأك�صر 
طالب  كل  باإعطاء  وذلك  الرتقيم  باأ�صلوب 

ع�صوائية  اأرقام  اختيار  ويتم  معينا  رقما 

لت�صكيل املجموعات.

هناك اعتبار اآخر هام ي�صاهم يف تعزيز النقا�ص 

الدرا�صية  القاعات  يف  الإيجابي  والتفاعل 

التوازن  خلق  فيها  يتم  التي  بالآلية  ويتعلق 

باحلما�ص  يتحلى  الذي  الطالب  م�صاركة  يف 

وال�صجاعة الأدبية يف التعبري مع ذلك الطالب 

حالة  وفى  امل�صاركة.  فى  يرتدد  الذي  املنطوي 

الطالب الذي يغلب عليه النطواء والعزوف عن 

امل�صاركة يقوم تورو�صيان مبرا�صلتهم عن طريق 

امل�صاركة  على  لت�صجيعهم  الإلكرتونى  الربيد 

والثناء على اأدائهم فى الواجبات الكتابية.

الالزم   من  اأكرث  املتحم�صون  الطالب  اأما 

“ فيما  �صوؤالهم  جانب  فاإىل  امل�صاركة  وكثريوا 

ي�صارك  مل  الذي  من   “ اأو  الآخرين؟”  يفكر 

“ ما  مثل  �صوؤال  اإىل  تورو�صيان  معنا؟” يعمد 

الذى تت�صائل عنه اأو حتاول اأن تفهمه بو�صوح؟” 

الطالب  يربك  ما  غالبًا  ال�صوؤال  هذا  اإن  وقال 

الذين يتحدثون اأكرث مما ينبغي.

كنت من ذوي اخلربة يف ممار�صة العملية التدري�صية فقد يكون مر بك اإل�صاق �صور ذهنية 

اأو األقاب معينة على بع�ص طالبك بناءا على �صفاتهم ال�صخ�صية!. الدكتور روبني تورو�صيان, املدير 

امل�صارك ملركز التميز الأكادميي بجامعة باريفيلد كان لديه بع�ص الألقاب لتالميذه اأي�صًا. على �صبيل 

املثال حرف معني مثل �ص , ال�صم�ص, اأو امل�صباح .

وحتى لتذهب بعيدا يف تف�صري تلك الرموز والألقاب فهي لتعدو اأن تكون القابا ي�صتعملها الدكتور 

تورو�صيان لي�صري اإىل اأدوار طالبه فى املناق�صات التي تتم اأثناء املحا�صرات الدرا�صية. فمثاًل )�ص( 

الأ�صئلة, يكت�صف احلقائق, يحدد الإحتياجات ويو�صح الأهداف. بينما دور )ال�صم�ص(  تعنى طرح 

يكمن فى تو�صيح املميزات والتحفيز. اأما امل�صباح في�صاعد على توليد اأفكار جديدة وطرح اإفرتا�صات 

متعددة الأهداف وتعزيز الأفكار اخلالقة.

ابتكار طرق جديدة  الطلبة على  ت�صجيع  الهدف من ذلك فى  : يكمن  تورو�صيان ذلك قائال  ي�صرح 

للمناق�صة, وتت�صمن بع�ص الأدوار التى ت�صاعدهم على ك�صر احلاجز املعنوي فيما بينهم والإ�صتمرار 

فى املناق�صات الفعالة... واأي�صا تعزيز جودة النقا�ص مع الطلبة.

اأثناء ندوة م�صورة بالفيديو على الإنرتنت اأقيم موؤخرا عر�ص تورو�صيان لت�صعة اأ�صاليب ي�صتخدمها 

لحداث التغيري و تعزيز م�صاركة الطلبة بفعالية يف البيئة التعليمية من خالل احلوارات والنقا�صات 

التي تتم اأثناء املحا�صرات الدرا�صية.

وفيما يلي عر�ض لبع�ض النقاط التى يقرتحها:

بالإ�صرتاك مع زميله يف  واحد  يقوم كل  اأن  واأطلب من طالبك  توقف  للمحا�صرة  القائك  •  اأثناء 
طرح �صوؤال متعلق مبحا�صرتك وذلك خالل مدة 30 ثانية.

عليه  اتفقوا  ما  اخلا�ص  باأ�صلوبهم  يكتبوا  اأن  دقيقتني  مدة  يقوموا وخالل  اأن  • اأطلب من طالبك 
ثم قم بتق�صيمهم اإىل جمموعات ليناق�صوا فيها ما قاموا بكتابته مع بع�صهم البع�ص.

ت�صاوؤل/ مو�صوع يقومون  باأن تتوىل م�صكلة معينة/  • كلف كل جمموعة من املجموعات الطالبية  
بقراءته و من ثم تقوم كل جمموعة بتلخي�ص ما كلفوا به وعر�صه على بقية زمالئهم لحقا

الإجابة. على  احل�صول  ت�صتعجل  ول  اأطول  وقتا  لهم  اأترك  الطالب  على  اأ�صئلة  طرح  •  عند 
يف  الرغبة  ت�صاطرهم  كاأنك  و  املناق�صة  مبو�صوع  املتعلقة  والأ�صئلة  اجلمل  �صياغة  اإعادة  •  حاول 

معرفة احلل.

اإذا

د. مارى بارت

الو�صائل والطرق التي 

ت�صتخدمها اجلامعات لتنظيم 

واإدارة �صوؤونها �صعيا منها 

لتحقيق اجلودة. يت�صكل 

نظام اإدارة اجلودة من 

الهياكل واخلطط وال�صيا�صات 

واملمار�صات واملوارد التى 

ت�صتخدمها املنظمات لإظهار 

اأنها حتقق اأهدافها املر�صومة 

وفق املعايري املعتمدة

حاول اإعادة �صياغة اجلمل 

والأ�صئلة املتعلقة مبو�صوع 

املناق�صة و كاأنك ت�صاطرهم 

الرغبة يف معرفة احلل.
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يوضح الشكل رقم )2( األنواع األربعة لمؤشرات القياس في سياق النشاط البحثي مع أمثلة 
على مؤشرات ذات مستهدفات افتراضية.

الشكل رقم )2( مؤشرات األداء للنشاط البحثي.

توصيات ختامية
اعتمادًا على نظام قيا�ص الأداء املقرتح, نعر�ص التو�صيات التالية لتح�صني جودة وفعالية الن�صاط البحثي يف جامعاتنا:

1.  الرتكيز ب�صكل اأكرب على بيان اأداء الن�صاط البحثي من خالل موؤ�صرات نتائجية وَتَتبُّع تطور تلك املوؤ�صرات �صنويًا.

2.  ا�صتخدام موؤ�صر اإنتاجية ع�صو هيئة التدري�ص البحثية )معدل الأبحاث لكل ع�صو( مع الأخذ يف العتبار الأبحاث غري املمولة واأبحاث 

املوؤمترات, وهذا ميثل موؤ�صرًا هامًا لقيا�ص النتائج الفورية.

3.  ا�صتخدام موؤ�صر كفاءة ال�صتثمار البحثي لقيا�ص ح�صن ال�صتفادة من ال�صتثمار يف الأبحاث.

4.  ا�صتخدام موؤ�صر دليل فعالية الأولويات لقيا�ص مدى عالقة الأبحاث يف املجالت ذات الأولوية.

5.  ا�صتخدام موؤ�صر دليل فعالية الت�صويق لقيا�ص مدى اإمكانية ت�صويق الأبحاث.

6.  ا�صتخدام موؤ�صر م�صتقبلي هو ارتباط ع�صو هيئة التدري�ص البحثي لقيا�ص مدى ان�صغال اأع�صاء هيئة التدري�ص يف الن�صاط البحثي )ن�صبة 

اأع�صاء هيئة التدري�ص امل�صاركة يف الأبحاث(.

ميكن التو�صع يف تطبيق نف�ص نظام قيا�ص الأداء لي�صمل اأن�صطة جامعة اأخرى مثل التعليم وخدمة املجتمع. وختامًا, من املهم التاأكيد على اأنه 

فقط من خالل تبني نظام مو�صوعي و�صارم لقيا�ص الأداء, ميكن للجامعات تقييم تطورها ب�صكل �صحيح, وذلك ميثل خطوة اأ�صا�صية يف اأي 

برنامج لتطوير اجلودة.

•Research Investment
• Faculty members

25% address 
Priorities

At least 20% published in 
top quartile of JCR

Quality

1.5 paper per faculty member
productivity

2000 KD per paper
Efficiency

10% utilized 
by market

Note: 
1. Papers include conference and journal papers as well as funded and non-funded.
2. Faculty members include all faculty members (active and non-active).
3. For Research Investment Efficiency, we consider funded papers only.

25% address 
priorities

30% CAGR

Effectiveness

Research 
Activity Papers

مفاهيم الجودة
الإجنليزية  للغة  اأك�صفور  قامو�ص  يعرف 

عند  ما  �صىء  م�صتوى   “ اأنها  على  اجلودة 

و  النوع”  نف�ص  من  اأخرى  باأ�صياء  قيا�صه 

البحث  ويعترب  ما.  �صىء  متيز  درجة  كذلك 

هو  التميز  اأو  التفوق  م�صتوى  على  دليل  عن 

اأهم عن�صر من عنا�صر اجلودة.

 “ حتديد/تعريف  ميكن  العايل  التعليم  يف 

اجلودة” مبرجعية داخلية, حيث يتم تعريفها 

واأهدافها  اجلامعة  ر�صالة  اىل  ا�صتنادا 

وخطتها ال�صرتاتيجية. وهذا ما يعرف با�صم 

“ املالئمة للغر�ص” و تعترب طريقة تقليدية 
لتعريف اجلودة يف اجلامعات بعدد من دول 

العامل.

وباملقابل فقد يتم حتديد/تعريف “ اجلودة 

اأو  حمددة  معايري  خالل  من  اجلامعة  “ يف 
اجلامعة  يف  الطلبة  لتعلم  متوقعة  م�صتويات 

البحثية. ميكن  اجلامعة  نواجت  اأو من خالل 

حتديد معايري اجلودة هذه مبرجعية خارجية 

حيث يتم تعريفها من خالل التوقعات واملعايري 

مثل  حكومية  جهة  حتددها  التي  اخلارجية 

الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 

اأو هيئة  اأو من خالل فريق مراجعة خارجي 

تخ�ص�صية اأو من خالل منظمات اأكادميية. 

وميكن بناء معايري اجلودة داخليا من خالل 

الذاتية  توقعاتها  بتحديد  اجلامعة  قيام 

كفاءة  وكذلك  تقدمها  التي  التعلم  مل�صتويات 

خمرجاتها البحثية.

خاللها  من  يتم  التي  الآلية  كانت  ومهما 

تكمن  اخلطورة  فاإن  اجلودة  معايري  حتديد 

على  مبنية  تكون  قد  املعايري  هذه  اأن  يف 

وقد  منا�صبة  غري  اأنها  اأو  ناق�صة  معلومات 

اأو  التوقعات  �صقف  رفع  يف  اخلطورة  تكون 

التوقعات  �صقف  يكون  حني  العك�ص  على 

منخف�صا بدرجة مبالغ فيها. يجب تاليف هذه 

اخلطورة امل�صار اإليها من خالل عمل ت�صاوري 

املتخ�ص�صني  من  وال�صتفادة  النطاق  وا�صع 

للمراجعة  بعمليات  للقيام  الكفاءة  ذوي  من 

الدولية  املعايري  و  املعايري  واملقارنة بني هذه 

املعتمدة اأو مقارنتها بالأ�ص�ص والأطر الدولية 

ذات ال�صلة مبو�صوعاتها ون�صاطها.

مقاربات للجودة و إدارة الجودة
أالن ليندساي

مستشار التعليم العالي – مؤسسة كلير ايدج االستشارية المحدودة.
أستاذ ونائب رئيس سابق )أكاديمي( بجامعة موناش – أستراليا.

سالي ستافورد
مستشار التعليم العالي – مؤسسة كلير ايدج االستشارية المحدودة.

مدير سابق بالمشروع والخدمات االكاديمية  - جامعة موناش – استراليا

عدد من قراء “ نب�ص اجلودة “ هم يف الواقع من رواد اجلودة يف اأق�صامهم وكلياتهم 

وعماداتهم. ومن املهم هنا اأن يكون للجميع فهم وا�صح لطرق وو�صائل اجلودة بجامعة املجمعة 

والهياكل والأنظمة التى تدعم اإدارة اجلودة .

النمو  من  مزيد  اإىل  العامل  اأرجاء  كل  يف  اجلامعات  قاد  قد  وتو�صعه  العايل  التعليم  تطور  اإن 

ذي  من  و�صعوبة  تعقيدا  اأكرث  م�صطرد  وي�صكل  اجلامعات  تلك  اإدارة  اأ�صبحت  ولقد  والتنوع. 

باآليات  اجلامعات  وم�صوؤلوا  قادة  ا�صتعان  فقد  وال�صعوبات  التحديات  لتلك  وا�صتجابة  قبل. 

النمو  للجودة. هذا  امل�صتمر  الأداء والتح�صني  واإدارة  الإ�صرتاتيجي  اإدارية مرجعية كالتخطيط 

يف احلجم و الت�صعب والتعقيد الذى طراأ على موؤ�ص�صات التعليم العايل قاد اإىل ان تكون القرارت 

بيد متخذي القرار من الداريني بدل اأن يكون بيد الأ�صاتذة )اأع�صاء هيئة التدري�ص(. و اأ�صحت 

اجلامعات حاليا م�صوؤولة اأمام عدد متنامي من ذوي العالقة )stakeholders( كاحلكومة 

اأما  اأرباب العمل و فئات املجتمع املختلفة, هذا بالإ�صافة اإىل م�صئوليتها  التقليدية  والطلبة و 

العلماء والأ�صاتذة حول العامل.

وزمالئهم  طلبتهم  اأمام  امل�صوؤولية  يتحملون  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  فاإن  اجلامعة  يف  داخليا 

اأما خارج  اإ�صافة اىل جمال�ص الق�صم والكلية واجلامعة.  والعمداء ووكالء اجلامعة ومديرها, 

املوؤ�ص�صات  اهم  من  و  اجلامعة  اأداء  وتقيم  امل�صوؤولية  هذه  تتحمل  موؤ�ص�صات  فهناك  اجلامعة 

العاملة يف هذا املجال يف اململكة العربية ال�صعودية الهيئة الوطنية للتقومي والإعتماد الأكادميي 

والتى مت تاأ�صي�صها بغر�ص اعتماد موؤ�ص�صات التعليم فوق الثانوي وما تقدمه من برامج تعليمية. 

اإنها ت�صعى للح�صول على العتماد من جهات دولية متخ�ص�صة  ل تكتفي اجلامعات بذلك بل 

الأعمال  اإدارة  بكليات  النهو�ص  ورابطة   )ABET( والتقنية  للهند�صة  التقومي  هيئة  مثل 

بال�صعودية على  العايل  التعليم  بو�صع  ال�صعودية  واجلامعات  وتقوم احلكومة   .)AACSB(

الغرب يف  املطبقة يف  واملناهج  املقاربات  ب�صكل كبري على  يعتمد  والذى  العاملية  م�صار وطريق 

جمالت الإدارة واجلودة.

اأدائها يعترب من  وتاأكيد م�صوؤولية اجلامعات نحو �صمان جودة   اإدارة هذا الرتكيب املعقد  اإن 

اجلودة  ل�صمان  املعا�صرة  مبادىء  وبناء  لتا�صي�ص  قاعدة  �صكلت  التي  اجلديدة  املو�صوعات 

.)CQI( والتح�صني امل�صتمر للجودة )QA(

لعل

من املهم التاأكيد على اأنه 

فقط من خالل تبني نظام 

مو�صوعي و�صارم لقيا�ص 

الأداء, ميكن للجامعات 

تقييم تطورها ب�صكل 

�صحيح, وذلك ميثل خطوة 

اأ�صا�صية يف اأي برنامج 

لتطوير اجلودة.

التوقعات واملعايري اخلارجية 

التي حتددها جهة حكومية 

مثل الهيئة الوطنية للتقومي 

والعتماد الأكادميي اأو من 

خالل فريق مراجعة خارجي 

اأو هيئة تخ�ص�صية اأو من 

خالل منظمات اأكادميية
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ثانيًا : اللجنة الرئي�صية

مهام اللجنة
التنفيذية-امليزانية(. )اخلطة  املوؤ�ص�صي  الذاتي  التقومي  م�صروع  تنفيذ  خطوات  عن  مف�صلة  عمل  واآلية  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  • و�صع 

مرحلة. لكل  الالزمة  الإجراءات  و  املهام  وحتديد  معينة  مهام  بتنفيذ  تخت�ص  التي  العمل  وفرق  الفرعية  اللجان  عدد  • حتديد 
الأوىل. الذاتي  التقومي  تنفيذ  ومتابعة  • الإ�صراف 

والكلية. للربامج  الذاتي  التقومي  بدء  عن  لالإعالن  العمداء  ومقابلة  الكليات  • زيارة 
لها. والنجاح  التكامل  عنا�صر  توفري  و�صمان  املختلفة  الكليات  يف  الأكادميي  التقومي  عمليات  تنفيذ  على  • الإ�صراف 

املوؤ�ص�صي. الذاتي  التقومي  حول  التدري�ص  هيئة  لأع�صاء  عمل  ور�ص  • تنظيم 
الرباجمي. والتقومي  املوؤ�ص�صي  التقومي  يف  ل�صتخدامها  ع�صر  الإحدى  اجلودة  مبعايري  اخلا�صة  الذاتي  التقومي  مقايي�ص  ا�صتخدام  من  • التاأكد 

الذاتي. التقومي  عمل  مراحل  يف  اللجنة  تواجه  قد  التي  امل�صاكل  وحل  الفرعية  للجان  وامل�صاندة  الدعم  • تقدمي 
مع برنامج  لكل  التقومي   خال�صة  واإعداد  اجلامعة  لإدارة  النهائي  التقرير  ب�صاأن  معها  والتن�صيق  الكليات  جلان  من  الواردة  التقارير  • مراجعة 

    التو�صيات املنا�صبة.

الأكادميي. والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  قبل  من  واملحددة  املتبعة  لالإجراءات  طبقا  الذاتي  للتقومي  النهائي  التقرير  • اإعداد 

ت�صكيل اللجنة

مالحظاتالصفةاالسمم
م�شرفاً عاماًد. ابراهيم بن عبدالرحمن احلقيل1

رئي�شاًد. خالد بن حممد اجلاراهلل2

نائباً للرئي�ضد. حممد بن عثمان الركبان3

ع�شواًد. حممد بن عبداهلل ال�شايع4

ع�شواًد. نا�شر بن علي اجلاراهلل5

ع�شواًد. حممد بن نا�شر ال�شويد6

ع�شواًد. توفيق بن عبداهلل الكنهل7

م�شت�شار من خارج اجلامعةع�شواًد. من�شور ال�شهري8

م�شت�شار من خارج اجلامعةع�شواًد. خالد ب�شندى9

ع�شواًاأ. خالد ابا ح�شني10

اأميناً للجنةد. املتويل ا�شماعيل بدير11

�شكرترياًفهد ال�شبانات12

ثالثا: اللجان الفرعية

مهام اللجان
الوكالت  على  بها  املرتبط  الو�صع  بتقومي  الفريق  يقوم  التي  اجلودة  ملعايري  النجمي(   )التقومي  الذاتي  التقومي  مقايي�ص  توزيع  عل  الإ�صراف   •

والعمادات املعنية باجلامعة.

املمار�صة. تطبيق  مدى  على  تربهن  التي  والأدلة  املوؤ�صرات  • جمع 
• اإعداد تقرير الدرا�صة الذاتية اخلا�صة باملعايري التي كلف بها الفريق مت�صمنا بالأ�صا�ص نقاط القوة وال�صعف واأولويات التح�صني واملوؤ�صرات والرفع 

بها اإىل اللجنة الرئي�صية.

ت�صكيل اللجان

مت ت�صكيل اللجان الفرعية من عدد من املتخ�ص�صني واملهتمني بق�صايا اجلودة والعتماد الأكادميي من خمتلف وحدات اجلامعة ومت توزيع اللجان وفق 

معايري الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي.

قياس النشاط البحثي

مقدمة

يعترب البحث العلمي واحدًا من الأن�صطة الرئي�صية يف اجلامعات, وهو اأحد املحددات الرئي�صية 

لت�صنيفها واعتمادها. نعر�ص يف هذه املقالة نظامًا مقرتحًا لقيا�ص اأداء الن�صاط البحثي يرتكز 

على منوذج منظمة التعاون والتنمية القت�صادية )OECD( لتمثيل الن�صاطات )ال�صكل رقم 

الهيكلي  الرتتيب  �صياق  املوارد( يف  )اأي  املدخالت  الن�صاطات  ت�صتقبل  النموذج  1(, ويف هذا 

والإداري, ثم تنتج تلك الن�صاطات يف املقابل خمرجات )اأي نتائج مبا�صرة( ونتائج متو�صطة 

ونهائية تتاأثر ببيئة عمل املوؤ�ص�صة1. 

ما  مع  النتائج  توافق  مدى  تقي�ص  الفعالية 

)تعتمد  للنتائج  م�صتهدف  اأو  له  هو خمطط 

معدل  ذلك,  على  ومثال  النتائج(.  على 

املن�صورة  للمقالت  املركب  ال�صنوي  النمو 

معينة  فرتة  خالل  واملوؤمترات  الدوريات  يف 

الن�صبة  و  املبا�صرة(,  النتائج  على  )تعتمد 

الأولويات  تتناول  التي  للمقالت  املئوية 

املتو�صطة(,  النتائج  على  )تعتمد  الوطنية 

والن�صبة املئوية للمقالت امل�صتخدمة من ِقَبل 

ال�صوق )تعتمد على النتائج النهائية(.

الشكل رقم )1( نموذج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( لتمثيل النشاطات

خطوة أساسية في تطوير الجودة

طارق عبد المحسن الدويسان
أستاذ مشارك – جامعة الكويت

مدير عام – شركة رواد الخليج لالستشارات

نظام قيا�ض الأداء

النظام املقرتح لقيا�ص الأداء موؤ�صرات القيا�ص اإىل اأربعة اأنواع هي: الإنتاجية, 

الأ�صياء  ننفذ  “هل  الت�صاوؤل  على  الأولن  النوعان  وُيِجب  اجلودة.  و  الفعالية,  و  الكفاءة,  و 

الأ�صياء  بتنفيذ  نقوم  “هل  الت�صاوؤل  فُيجيبان على  الآخران  النوعان  اأما  ال�صحيح؟”,  بال�صكل 

ال�صحيحة؟” وميكن تعريف الأنواع الأربعة مع عر�ص اأمثلة من واقع البحث العلمي لكل منها 

كما يلي:

املخرجات  من  ممكن  قدر  اأعلى  حتقيق  يف  البحثي  الن�صاط  اإمكانية  تقي�ص  الإنتاجية   •
املقالت  عدد  ذلك,  على  ومثال  املخرجات(.  على  )تعتمد  املتاحة  املوارد  من  بال�صتفادة 

البحثية املَُمولة وغري املَُمولة املن�صورة يف الدوريات واملوؤمترات لكل ع�صو هيئة تدري�ص. وبالطبع 

ميكن قيا�ص اإنتاجية ع�صو هيئة التدري�ص يف كل من الدوريات واملوؤمترات على حدة.

على  )تعتمد  امل�صتهدفة  املخرجات  اإنتاج  يف  املوارد  من  ال�صتفادة  مدى  تقي�ص  الكفاءة   •
واملوؤمترات.  الدوريات  املن�صورة يف  املَُمولة  البحثية  املقالت  تكلفة  ومثال على ذلك,  املوارد(. 

وميكن تو�صيع نطاق التكلفة لي�صمل تكاليف اإدارة الن�صاط البحثي.

ال�صلة  ذات  اجلودة  اأبعاد  معايري  على  املخرجات  تفوق  اأو  توافق  مدى  تقي�ص  اجلودة   •
يتم  التي  املَُمولة  وغري  املَُمولة  املقالت  ن�صبة  ذلك,  على  ومثال  املخرجات(.  على  )تعتمد 

.)JCR( ن�صرها يف الربع الأول من تقارير ال�صت�صهاد بالدوريات

ي�شنف

اجلودة تقي�ص مدى توافق اأو 

تفوق املخرجات على معايري 

اأبعاد اجلودة ذات ال�صلة 

)تعتمد على املخرجات(. 

ومثال على ذلك, ن�صبة 

املقالت املَُمولة وغري املَُمولة 

التي يتم ن�صرها يف الربع 

الأول من تقارير ال�صت�صهاد 

)JCR( بالدوريات

مت ت�صكيل اللجان الفرعية 

من عدد من املتخ�ص�صني 

واملهتمني بق�صايا اجلودة 

والعتماد الأكادميي من 

خمتلف وحدات اجلامعة 

ومت توزيع اللجان وفق 

معايري الهيئة الوطنية 

للتقومي والعتماد 

الأكادميي.
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4.  التعلم والتعليم

5.  اإدارة �صوؤون الطالب واخلدمات امل�صاندة

6.  م�صادر التعلم

7.  املرافق والتجهيزات

8.  التخطيط والإدارة املالية

9.  عمليات التوظيف

10.  البحث العلمي

11.  عالقات املوؤ�ص�صة التعليمية باملجتمع

الدعم وامل�صاندة املتاحة من  اجلامعة والعمادة 

لإجناز التقومي الذاتي  املوؤ�ص�صي:

•  ت�صكيل جلنة اإ�صرافية وجلنة رئي�صية وجلان 
واعتمادها  للجامعة   الذاتي  للتقومي  فرعية 

من معاىل مدير اجلامعة.

• تقدمي الدعم املعنوي والإداري الالزم لعملية 
مدير  معاىل  من  للجامعة  الذاتي  التقومي 

اجلامعة رئي�ص اللجنة الإ�صرافية للتقومي الذاتي 

املوؤ�ص�صي و�صعادة وكيل اجلامعة امل�صرف العام 

على اللجنة الرئي�صية للتقومي الذاتي.

• ال�صتعانة مب�صت�صارين  من اأ�صحاب اخلربة 
للم�صاهمة يف اجناز التقومي الذاتي للجامعة.

الذاتي  التقومي  لعملية  تنفيذية  خطة  • اإعداد 
للجامعة

الهيئة من املعايري والإجراءات   • اإتاحة وثائق 
امل�صتويني   على  اجلودة  ل�صمان  الالزمة 

العمادة  موقع    على  والرباجمي   املوؤ�ص�صي  

�صكل  يف  الكرتونيًا  املعنيني  على  وتوزيعها 

ا�صطوانة م�صغوطة.

جلان  اأع�صاء  مع  اجتماعات  عدة  تنفيذ   •
اآليات  على  للتعرف  للجامعة  الذاتي  التقومي 

العمل وتوزيع املهام وامل�صئوليات.

الذاتي  التقومي  للجان  عمل  ور�ص  تنفيذ   •
املهام  تنفيذ  كيفية  على  لتدريبهم  للجامعة 

املوكلة اليهم.

ت�صتخدمها  التي  اخلا�صة  النماذج  اإعداد   •
اللجان الفرعية يف جمع البيانات والجتماعات 

وغريها.

والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  معايري  ا�صتنادًا على   - للجامعة  الذاتي  التقومي  عملية 

الأكادميي - من اخلطوات الهامة التي تدعمها اإدارة اجلامعة للتعرف على الو�صع احلايل للجامعة 

وم�صتوى اأدائها و �صعيًا لتهيئة اجلامعة للح�صول على العتماد الأكادميي, �صاأنها يف ذلك �صاأن كافة 

موؤ�ص�صات التعليم العايل الوطنية, ومن اأجل تعزيز ثقة من�صوبي اجلامعة يف اخلدمات التي تقدمها 

من تعليم واأبحاث وا�صت�صارات و دعمًا لعملية التح�صني امل�صتمر والو�صول مب�صيئة اهلل �صبحانه اإىل 

م�صتوى متميز وطنيًا وعامليًا.

الذاتي  التقومي  عملية  يف  البدء  عند  احل�صبان  يف  املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  اأخذت  قد  و 

اأ�صا�صيات التقومي من �صمولية يف الأداء وتخطيط م�صبق و تنوع يف طرق التطبيق رغبة يف الو�صول 

اإىل اأف�صل النتائج.

اأوًل : ال�صتعداد للقيام بعملية التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي

)1(   الإعالن الر�صمي عن  التقومي .

ال�صعف  ونقاط  القوة  نقاط  على  التعرف  الرئي�صي  هدفها  عملية  باأنه  للتقومي  العام  الهدف  تو�صيح   )2(

باجلامعة , وتهيئة اجلامعة للح�صول على العتماد املوؤ�ص�صي.

)3(  ت�صكيل اللجنة الإ�صرافية واللجنة الرئي�صية واللجان الفرعية للتقومي.

)4( تو�صيح ا�صرتاتيجية عمل اللجان )و�صع ال�صرتاتيجيات وحتديد عمل اللجان الفرعية وحتديد املهام

والإجراءات الالزمة لكل مرحلة(

)5( اأن تكون جميع الوحدات الأكادميية والإدارية باجلامعة ممثلة يف تلك اللجان امل�صار اليها.

)6( انطالق حملة اإعالمية م�صاحبة.

)7( م�صاركة جميع من�صوبي اجلامعة وامل�صتفيدين.

)8( اأن تتم عملية التقومي وفق املعايري املوؤ�ص�صية للهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي الإحدى ع�صر.

ثانيًا:  طريقة تنفيذ التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي

)1(  تاأهيل اأع�صاء اللجان عن طريق التدريب , وعقد الجتماعات وور�ص العمل.

)2(  اعتماد اخلطط والآليات التي مت و�صعها من قبل اللجنة الإ�صرافية للتقومي الذاتي املوؤ�ص�صي.

)3(  ا�صتخدام مقايي�ص التقومي املوؤ�ص�صي للهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي.

)4(  م�صاركة امل�صوؤولني  ومن�صوبي اجلامعة  واملجتمع املحلى يف التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي.

ثالثًا : اإعداد التقرير النهائي للتقومي الذاتي املوؤ�ص�صي

ت�صمل عنا�صر التقرير موجزا تنفيذيا يقدم عر�صًا خللفية التقرير وو�صفًا للخطوات التي مت اإتباعها وعر�صًا 

القوة  نقاط  على  كذلك  التقرير  يحتوى  و  ا�صتخدامها  التي مت  املقايي�ص  وفق  اإليها  التو�صل  التي مت  للنتائج 

جميع  اإرفاق  من  ولبد  النتائج  تدعم  التي  والأدلة  الرباهني  عن  ملخ�ص  عر�ص  جانب  الق�صوراإىل  ونقاط 

تقارير فرق العمل مع التقرير النهائي.

تبنت جامعة املجمعة لتنفيذ اجراءات التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي للجامعة املقايي�ص التي اأعدتها الهيئة 

الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي وهى:

1.  الر�صالة والغايات والأهداف

2.  ال�ُصلطات والإدارة

3.  اإدارة �صمان اجلودة وحت�صينها

تعد

مقدمة

إجراءات التقويم الذاتي المؤسسي للجامعة

مقاييس التقويم الذاتي المؤسسي

التقويم الذاتي المؤسسي لجامعة المجمعة

جلان التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي

اأول: اللجنة الإ�شرافية

مهام اللجنة
الزمنى. واجلدول  الذاتي  التقومي  جلان  عمل  ا�صرتاتيجية  وو�صع  والآليات  اخلطط  • اعتماد 

الأكادميي. والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  اأعدتها  التي  التقومي  مقايي�ص  ا�صتخدام  من  • التاأكد 
الذاتي. التقومي  عملية  يف  باجلامعة  والإداريني(   والطالب  التدري�ص  هيئة  )اأع�صاء  العاملني  جميع  ا�صرتاك  من  • التاأكد 

الذاتي. التقومي  يف  باجلامعة  املركزية(  والإدارات  العليا  )الإدارة  امل�صئولني  اإ�صهام  من  • التاأكد 
الذاتي. التقومي  يف  اجلامعة  اأن�صطة  من  مبا�صرة  ب�صورة  امل�صتفيدين  • اإ�صهام 

الذاتي. التقومي  عمل  مراحل  يف  اللجان  تلك  تواجه  قد  التي  امل�صاكل  وحل  الفرعية  واللجان  الرئي�صية  للجنة  وامل�صاندة  الدعم  • تقدمي 
الأكادميي. والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  قبل  من  واملحددة  املتبعة  لالإجراءات  طبقا  الذاتي  للتقومي  النهائي  التقرير  اإعداد  على  • الأ�صراف 

النهائي. التقرير  تو�صيات  • اعتماد 

ت�صكيل اللجنة ال�صرافية

مالحظاتالصفةاالسمم

1
معايل مدير اجلامعة

الدكتور/ خالد بن �شعد املقرن

رئي�شاً

2
�شعادة وكيل اجلامعة

الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن احلقيل
نائباً للرئي�ض

3
�شعادة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي

الدكتور/ حم�شن بن عبدالرحمن املح�شن

ع�شواً

4
�شعادة عميد اجلودة وتطوير املهارات

الدكتور/ خالد بن حممد اجلاراهلل
اأميناً للجنة

5
�شعادة عميد كلية العلوم بالزلفي وامل�شرف على كلية طب الأ�شنان

الأ�شتاذ الدكتور/ من�شور بن ابراهيم املن�شور

ممثاًل للكليات الطبيةع�شواً

6
�شعادة عميد كلية الهند�شة

الدكتور/ فهد بن عبداهلل الرتكي

ع�شواً
ممثاًل للكليات العلمية 

والهند�شية

7
�شعادة عميد كلية العلوم الإدارية والإن�شانية

الدكتور/ من�شور بن عثمان ال�شويحي

ع�شواً
ممثاًل للكليات 

الإن�شانية

8
�شعادة عميد القبول والت�شجيل

الدكتور/ احمد بن علي الرميح

ع�شواً

9
�شعادة عميد البحث العلمي

الدكتور/ ابراهيم بن علي اللحيدان

ع�شواً

ت�صكيل جلنة اإ�صرافية وجلنة 

رئي�صية وجلان فرعية للتقومي 

الذاتي للجامعة  واعتمادها 

من معاىل مدير اجلامعة
اأخذت عمادة اجلودة 

وتطوير املهارات يف 

احل�صبان عند البدء يف 

عملية التقومي الذاتي 

اأ�صا�صيات التقومي من 

�صمولية يف الأداء وتخطيط 

م�صبق و تنوع يف طرق 

التطبيق رغبة يف الو�صول 

اإىل اأف�صل النتائج.
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انطالق فعاليات مشروع التقويم الذاتي المؤسسي 

حديث الجودة 

يف اإطار �صعي اجلامعة للتح�صني امل�صتمر,وحتقيق متطلبات العتماد الأكادميي وفق معايري الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي, انطلقت فعاليات م�صروع التقومي 

الذاتي املوؤ�ص�صي والذي يهدف اإىل التعرف على الواقع احلايل لكافة وحدات اجلامعة ل�صمان و�صع الأ�صا�ص املتني لنطالق التطوير والتح�صني ور�صم اخلطط امل�صتقبلية.

وقد خطت اجلامعة عدة خطوات لتحقيق هذا امل�صروع, اأهمها:

• و�صع اخلطة التنفيذية للم�صروع.
• ال�صتعانة باأ�صحاب اخلربة من اجلامعات ال�صعودية التي �صبق لها القيام بتنفيذ م�صروع التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي.

• ت�صكيل عدد من اللجان النوعية للم�صروع, وهي: اللجنة الإ�صرافية برئا�صة معايل مدير اجلامعة, واللجنة الرئي�صية باإ�صراف �صعادة وكيل اجلامعة, ورئا�صة �صعادة 
عميد اجلودة وتطوير املهارات, وعدد من اللجان الفرعية النوعية التي مت توزيع املعايري الأحدى ع�صرة عليها, وت�صمل هذه الللجان ممثلني من كافة من�صوبي اجلامعة 

مبا يف ذلك العن�صر الن�صائي.

• عقد عدد من الجتماعات التي خرجت مبجموعة من التو�صيات الهامة للتح�صني.
هـ بقاعة التدريب مبقر عمادة اجلودة وتطوير املهارات. عقد ور�صة عمل التقومي الذاتي املوؤ�ص�صي يف يوم الثنني 8 /1433/2• 

فاختارت  املنا�صبة,  لهذه  النوعي  بامل�صتوى  وترتقي  لتحافظ  مبكر  وقت  منذ  الندوة  لهذه  ال�صتعداد  املهارات 

متحدثها وحمورها بانتقائية دقيقة, حيث �صتتم اإ�صت�صافة رائد من رواد اجلودة والتخطيط ال�صرتاتيجي يف 

العامل العربي وهو الدكتور طارق الدوي�صان الأ�صتاذ امل�صارك بجامعة الكويت كمتحدث رئي�ص يف مو�صوع الندوة 

املعنون بتحقيق اجلودة يف جمال البحث العلمي.

, مقاًل  املهارات؛ ومن ذلك  وتطوير  باجلودة  تعنى  اإثرائية  الكرمي م�صاركات  القارئ  �صيجد  العدد,  ويف هذا 

للدكتورة ماري بارت بعنوان ا�صرتاتيجيات تعزيز جدوى املناق�صات داخل القاعات الدرا�صية, اأما الدكتور األن 

ليند�صاي والدكتورة �صايل �صتافورد فيتحدثان عن مداخل اجلودة وطرق اإدارتها من خالل خربتهما العميقة 

اإليها,�صيتحدث الدكتور  واأي�صًا,وبالتزامن مع حما�صرته التي �صبق الإ�صارة  التي اكت�صبوها يف هذا امل�صمار, 

طارق الدوي�صان عن قيا�ص الن�صاط البحثي كخطوة اأ�صا�صية يف تطوير اجلودة كتوطئة للمحا�صرة التي �صيقدمها 

يف اجلامعة يف القريب العاجل بحول اهلل.

ا�َص}, جنده   َمْن َل َي�ْصُكُر الَنّ
َ ّ َ
اأخريًا, وتاأ�صيا بالأ�صوة احل�صنة حممد �صلى اهلل عليه و�صلم , القائل : {َل َي�ْصُكُر اهلل

حتمًا علينا اأن نزجي ال�صكر كل ال�صكر , لكل من �صاهم يف �صريورة نب�ص اجلودة ومنوها, ونخ�ص بال�صكر معايل 

مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �صعد املقرن,و�صعادة وكيل اجلامعة الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن احلقيل 

,وكافةالزمالء والزميالت الذين �صاهموا يف اإجناح امل�صرية,

مب�صاهمتهم  كثريا  للن�صرة  اأ�صافوا  الذين  الدول  كافة  من  خلرباءاجلودة  عال,  تقدير  مو�صول,مع  وال�صكر 

النوعية.

ن�صاأل املوىل عز وجل اأن يجد قارئ هذا العدد الفائدة املرجوة , واأن يبارك �صبحانه اجلهود,ويجعل اأعمالنا 

خال�صة لوجهه الكرمي.

رئيس التحرير
عميد الجودة وتطوير المهارات
د. خالد بن محمد الجارالله 

العدد  اأيديكم  بني  اهلل,ن�صع  من 

الثالث من ن�صرة نب�ص اجلودة,والتي ت�صدر تزامنًا 

للجودة,الأوىل:تد�صني معايل  مع منا�صبتني مهمتني 

مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �صعد املقرن مل�صروع 

و�صع  اإىل  يهدف  والذي  املوؤ�ص�صي  الذاتي  التقومي 

الإعتماد  حتقيق  نحو  واثقة  خلطوة  متني  اأ�صا�ص 

الأكادميي للجامعة كموؤ�ص�صة تعليم عال؛هذا امل�صروع, 

والذي يعد من اأ�صخم م�صاريع اجلودة يف اجلامعة 

تعك�ص  �صادقة  مراآة  ير�صم  اأن  تاأ�صي�صها,يتوقع  منذ 

الأكادميية  املمار�صات  جلودة  احلقيقية  ال�صورة 

والإدارية باجلامعة. لذلك, فقد جندت جامعتنا كافة 

طاقاتها واإمكاناتها لدعم هذا امل�صروع ال�صرتاتيجي 

ل�صت�صراف اآفاق رحبة من الإتقان واجلودة والتميز 

مب�صيئة اهلل. واإميانًا من اأ�صرة التحرير باأهمية هذا 

النوعي,فقد مت تخ�صي�ص م�صاحة يف هذا  امل�صروع 

التي  التنفيذية  اخلطة  مالمح  اأهم  لعر�ص  العدد 

اعتمدتها اجلامعة لتنفيذه.

الدورية  الندوة  تنظيم  فهي  الأخرى,  املنا�صبة  اأما 

الثانية للجودة؛والتي نعد, بحول اهلل وقوته, اأن تكون 

اإمتدادا تطويريا للنجاح الذي مت يف العام املن�صرم. 

وتطوير  اجلودة  عمادة  ا�صتكملت  ذلك,  ولتحقيق 

بتوفيق

التقويم الذاتي المؤسسي 
لجامعة المجمعة

02

مقاربات للجودة و إدارة 
الجودة

07

إستراتيجيات لتعزيز 
النقاش االيجابي في 

المحاضرات الدراسية

09

المحتـــويـــات

المشرف العام  
د. ابراهيم بن عبدالرحمن الحقيل

رئيس التحرير
د. خالد بن محمد الجاراهلل

المنسق
أ. محمد بن عبداهلل السويد

جميع اآلراء المنشورة في هذه 
النشرة تعبر عن آراء أصحابها والتعبر 

بالضرورة عن رأي عمادة الجودة 
وتطوير المهارات


