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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
ظهرت يف عصر العوملة واالنفجار املعلوماتي املنافسة االقتصاادية يف ظال البحا املؤسسااتي عا عناصار
البقاء والتميز ،وقد أولت حكومة اململكاة العربياة الساعودية بقياادة خاادم احلارمني الشاريفني االهتماام جباودة
مؤسسات التعليم ،كونها اجلهة املسرية لدفة التنمية االقتصادية م خالل خمرجاتهاا البشارية والعلمياة فكاا
التوجه م قبل مؤسسات التعليم إىل ممارسة عمليات ضما اجلودة بتبين معايري اآليزو أو االعتماد املدرسي ،ماا
سعت إليه اإلدارة العامة للجودة الشاملة بتأسيس نظام متكامل وشامل لكافة اإلجراءات والعمليات لضما جاودة
اخلدمات يف قطاع التعليم ،حتقيقًا لرؤية اململكة العربياة الساعودية  2131والتحاول الاونين  ،2121هادفاة إىل
االرتقاء مبؤشرات األداء م خالل تطبيق أنظمة اجلودة (اآليزو) واالعتماد يف التعليم العام.
ويأتي هذا الدليل لوضع إنار منظم لعمليات التسجيل والتأهيل واملنح ،مبا يضم سالمة إجاراءات نظاام
اجلودة وحي تتعدد جهات االعتماد فقد حرصنا م خالل الدليل أ جتد املدرساة خارناة نرياق بادءنا ما
التسجيل وانتهاءن مبرحلة االعتماد املدرسي  ،فقد قام الفريق بإعداد قالبٍ ميك توظيفه ألي اعتماد مدرساي مباا
يسهم يف متكني املدرسة ويرفع م كفاءة أدائها  ،ويعزز م جهودها للحصول على االعتماد املدرساي  ،مؤكادي
على أهمية تقديم الدعم  ،وتأهيل العاملني على نظام اجلودة واالعتماد املدرساي  ،وحتفياز امليادا علاى األخاذ
مببادئ وتطبيقات ضما اجلودة.
واهلل املوفق،،
فريق العمل
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التعريفات

املفهوم

التوضيح

نظام اجلودة

هو جمموعة م اإلجراءات والعمليات تركز على حتقيق سياسة اجلودة وأهداف

quality system

اجلودة لتلبية احتياجات العمالء(املستفيدي ) وفقا للشروط املطلوبة.

اآليزوISO

هي اختصار للكلمة اليونانية )(ISOSواليت تعين )(Equalالنظري أو املتساوي،

(International
Standardization
)Organization

وتعين أيضا اختصارا للمنظمة الدولية للتقييس ،وهي منظمة منتشرة على نطاق عاملي

االعتماد
Accreditation

متثل هيئات املقاييس العاملية (أعضاء اآليزو) ومهمتها إصدار املواصفات الدولية يف
اجملاالت الصناعية ،التعليمية ،الصحية ،البيئية وغريها.
االعرتاف باملؤسسة التعليمية أو الربامج أو الشهادات العلمية أو الرتخيص ملزاولة امله
املختلفة يف ضوء معايري حتددها املنظمات واهليئات املختصة.
عملية تقوم بها جهة اعتماد معرتف بها للتأكد م قدرة املدرسة على حتقيق األهداف

االعتماد املدرسي

اليت تسعى إليها ،وذلك م خالل حتقيق حد أدنى م اجلودة ،إ مل يك التحقيق

School
Accreditation

الكامل هلا ،للمواصفات والشروط املتعارف عليها اليت جيب أ تتوافر يف املدارس

التأهيل
Qualifying

املنح (الرتخيص)
Licensing

اجلهات املاحنة
مستشار اجلودة
Quality Consultant

املؤسسة التعليمية

املشابهة لتتمك م القيام بعملها.
هو اجلهد املنظم الذي يقوم به شخص ،أو عدة أشخاص ،أو جهة متخصصة (بيت
خربة  /مكتب استشارات) متلك املعرفة ،والتأهيل العلمي ،واملهارة العملية لتقديم
االستشارات يف بناء نظام اجلودة ،واالعتماد املدرسي ،وتطوير األنظمة والتدريب.
العملية اليت متنح مبوجبها الوكاالت احلكومية أو غري احلكومية االعرتاف جلهةٍ ما
بأنها استوفت املتطلبات احملددة.
مؤسسات االعتماد واجلودة املعرتف بها واملعتمدة عاملياً.
هو اجلهد املنظم الذي يقوم به شخص أو عدة أشخاص أو جهة متخصصة (بيت خربة
 /مكتب استشارات) متلك املعرفة والتأهيل العلمي واملهارة العملية لتقديم االستشارات
يف بناء نظام اجلودة ( )ISOواالعتماد املدرسي وتطوير األنظمة والتدريب.
يُقصد بها كلٌ م :إدارات العموم بالوزارة ،إدارات التعليم ،اإلدارات داخل إدارة
التعليم ،مكاتب التعليم ،مدارس التعليم العام (حكومي /أهلي) املعاهد ،املراكز.
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اهلدف العام :

تنظيم عمليات التسجيل والتأهيل واملنح .
األهداف اخلاصة:

 .1اعتماد آليات منظمة لعمليات التسجيل والتأهيل واملنح لنظام اجلودة واالعتماد لإلدارات واملدارس.
 .2حتديد املسؤوليات للجهات ذات العالقة ( املتقدمة بالطلب  ،االستشارية  ،املاحنة ) مبا يضمم سالمة
اإلجراءات وموثوقيتها.
 .3حتديد أدوار اجلودة لدعم اإلجراءات اليت تضم موثوقية شهادات اجلودة واالعتماد.
اجلهة املسؤولة :

إدارة اجلودة الشاملة.

املرجعية :

 .1الدليل التنظيمي إلدارة اجلودة.
 .2الدليل التنظيمي واإلجرائي ملدارس التعليم العام.
 .3وثيقة تنظيم عمليات التسجيل والتأهيل واملنح لإلدارة العامة للجودة. .
 .4نظام اآليزو ()2115-9111
 .5نظام االعتماد املدرسي.

النطاق:

التعليم العام احلكومي واألهلي:

 .1إدارات العموم بالوزارة.
 .2إدارات التعليم باملنانق واحملافظات (اإلدارات ،مكاتب التعليم ،املدارس ،املعاهد ،املراكز "حكومي /أهلي").
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ضوابط عملية املنح لنظام اجلودة ()ISOواالعتماد املدرسي

الضوابط املعتمدة للجهات االستشارية:
 .1أ تكو اجلهة االستشارية رئيسة وليست وسيط ًا بني املؤسسة التعليمية واجلهة املاحنة.
.2

اخلربة العملية واملمارسة امليدانية.

.3

االلتزام بأخالقيات املهنة واألمانة العملية واملهنية.

.4

أ يكو لديها خنبة م االستشاريني واخلرباء م ذوي اخلربات التعلمية والعملية.

.5

أ يكو لديها مقر بإحدى املد الرئيسة باململكة العربية السعودية.

.6

أ متتلك رخصة عمل سارية الصالحية وموافقة م اجلهات الرمسية( وزارة التجارة ،الغرفة التجارية).

.7

أ متتلك اإلمكانات املادية والتقنية.

.8

أ يكو لديها خطة عمل واضحة وإجراءات حمددة لعملية التأهيل.

.9

أال يكو قد صدر حبقها أي شكاوى ومل تثر أي شبهات حول نشانها.

 .11أ تنفذ برناجمًا تدريبينا ملنسوبي اجلهة اليت تقدم هلا خدمات االستشارة سواء لآليزو ISOأو االعتماد.
الضوابط املعتمدة للجهات املاحنة:
 .1أ يكو لديها خربة واسعة يف منح املؤسسات التعليمية.
 .2أ يكو لديها نشاط سابق للمنح يف اململكة العربية والسعودية.
 .3أ يكو هلا مسعة حسنة يف املنح ومتابعة تطبيق املتطلبات.
 .4أ يكو لديها مراجعو يتعاملو باللغة العربية.
 .5أال يكو هلا أي عالقة ببيوت اخلربة املؤهلة أو االستشاري املؤهل.

 .6يفضل اجلهات اليت يكو هلا مكاتب متثيل باململكة العربية السعودية.

 .7أال يكون فد صدر حبقها أي شكاوى ومل تثر أي شبهات حول نشاطها.
.8

أن تكون مسجلة يف هيئة  IAFالعاملية .International Accreditation Forum

الضوابط املعتمدة للجهات املتقدمة للمنح:
 .1أ يكو مضى على تأسيسها ثالث سنوات.
 .2أ تستويف متطلبات التدقيق لشهادة اآليزو ،9111:2115أو متطلبات االعتماد.
 .3أ تكوّ الفريق املؤهل لنظام اجلودة ISOأو االعتماد ( وفق نوع الشهادة اليت ترغب احلصول عليها).
 .4أ تتحمل اجلهة املتقدمة بطلب املنح بالرسوم املالية لشهادة نظام اآليزو)،(ISOواالعتماد املدرسي.
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اخلطوات اإلجرائية للتسجيل والتأهيل واملنح لنظام اآليزو()ISO

قبل املنح:

 .1نلب تسجيل اجلهة املتقدمة يف نظام اجلودة  ISOم خالل املوقع اإللكرتوني)1 ( .

.2استكمال اجلهة املتقدمة منوذج متطلبات نظام اجلودة  )2115 -9111( ISOم املوقع

اإللكرتوني)1-2 ( .

 .2رفع اجلهة املتقدمة لنموذج متطلبات نظام اجلودة  )2115 - 9111( ISOإلدارة اجلودة.
 .3الزيارات امليدانية م إدارة اجلودة الشاملة للتحقق م متطلبات نظام اجلودة )2-2 ( .ISO
 .4رد إدارة اجلودة على اجلهة املتقدمة بالطلب باملوافقة عند توافر الضوابط واالشرتانات،أو رفض الطلب
وتوجيه اجلهةبالتقدم بطلب جديدوفق املربرات اليت تقدمها إدارة اجلودة الشاملة(.إدارات تعليم ( ،)1-3
إدارات العموم ( .))2-3
أثناء املنح:

 .1الوقوف على مستوى أداء اجلهات( املاحنة /االستشارية) وفق منوذج التقييم ،وم واقع الزيارات امليدانية
للجودة الشاملة)5 ( .
 .2إعداد تقرير ع عمليات التأهيل واملنح ملستوى أداء اجلهات (املاحنة /االستشارية) م إدارة اجلودة الشاملة
متضمناً فرص التحسني.
 .3تزويد اجلهة املتقدمة بفرص التحسني.
 .4إعداد خطة للتحسني م اجلهات املتقدمة بالطلب لنظام اجلودة )2-7 (،)1-7 ( .ISO
 .5زيارات ميدانية لتقييم التحسني م إدارة اجلودة الشاملة.
بعد املنح:

 .1تزويد إدارة اجلودة الشاملة بنسخة م شهادة اآليزو.
 .2تغذية قاعدة البيانات على املوقع اإللكرتوني متضمننا معلومات ع اجلهات اليت حصلت على نظام اجلودة
 ISOم إدارة اجلودة الشاملة)8 ( .
 .3إعداد خطة التدقيق الداخلي م اجلهة املتقدمة بالطلب والرفع بها إىل إدارة اجلودة الشاملة.
 .4إجراء تدقيق داخلي للجهات اليت مُنحت شهادة  ISOمرتني يف العام م فريق التدقيق الداخلي.
 .5الرفع بتقارير ع نتائج التدقيق الداخلي مع نهاية كل فصل دراسي إلدارة اجلودة م اجلهات اليت مُنحت
شهادة  ISOونتائج املراجعة السنوية م اجلهة املاحنة لتجديد شهادة نظام اجلودة .ISO
 .6الزيارات امليدانية إلدارة اجلودة لدعم اجلهات يف احملافظة على نظام اجلودة ومتابعة عمليات التدقيق واملنح.
. 7إعداد تقارير سنوية بشأ نظام اجلودة يف اجلهات اليت مُنحت الشهادة.
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اخلطوات اإلجرائية لنظام االعتماد املدرسي

 .1نلب التسجيل لنظام االعتماد املدرسي م خالل املوقع اإللكرتوني)2-1 ( .
 .2استكمال منوذج متطلبات نظام االعتماد املدرسي م املوقع اإللكرتوني)1-4 ( .
 .3رفع املدرسة للطلب لنموذج متطلبات نظام االعتماد املدرسي إىل إدارة اجلودة.
 .4الزيارة امليدانية م إدارة اجلودة للتحقق م متطلبات نظام االعتماد املدرسي)2-4 ( .
 .5رفع املدرسة لتقرير الدراسة الذاتية إىل إدارة اجلودة.
 .6مراجعة وتدقيق الدراسة الذاتية للمدرسة مكتبيا م إدارة اجلودة.
 .7الرد على اجلهة املتقدمة بالطلب باملوافقة عند توفر الضوابط واالشرتانات أو رفض الطلب والتقدم بطلب
جديد وفق املربرات اليت تقدمها إدارة اجلودة الشاملة)1-6 ( .
 .8الزيارات امليدانية م إدارة اجلودة ملدة ثالثة أيام ملدى حتقق املعايري للجهة اليت اجتازت التقويم
املبدئي.
 .9عرض ومناقشة النتائج مع املدرسة وتزويدها بفرص التحسني إلعطاء حكم بشأ التوصية باالعتماد
للمدرسة اليت حققت املعايري)2-6 ( .
 .11إبالغ املدرسة اليت حققت املعايري بطلب املراجعة اخلارجية للحصول على االعتماد.
 .11إبالغ املدارس اليت مت تأجيل التوصية باملراجعة اخلارجية ،وإيضاح املربرات ،والفرتة املتاحة أمامها
الستيفاء املعاجلات املطلوبة واملقدرة بثالثة أشهر.
 .12إعداد خطة للتحسني م اجلهات املتقدمة بالطلب لنظام االعتماد املدرسي)2-7 ( ،)1-7 ( .
 .13زيارات ميدانية لتقييم التحسني م إدارة اجلودة الشاملة)2-7 ( ،)1-7 ( .
 .14املراجعة اخلارجية م جهة االعتماد.
 .15الرفع بشهاد االعتماد املدرسي إىل إدارة اجلودة.
 .16إعداد خطة سنوية لضما اجلودة م املدرسة اليت حصلت على اعتماد ،والرفع بها إلدارة اجلودة.
 .17الزيارة امليدانية واإلشراف على خطة ضما اجلودة م إدارة اجلودة ،وإعداد تقارير سنوية بشأنها.
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النماذج
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مسار التأهيل واملنح لنظام اجلودة  ISOواالعتماد املدرسي

البداية
التسجيل في الموقع اإللكتروني
نموذج 1-1

نظام اعتماد مدرسي

نظام iso

نموذج1-2:

تحقق متطلبات( :اآليزو (،) ISOاالعتماد المدرسي)

نعم

نموذج 1-6

نموذج 2-3

نموذج 2-4

ال

الموافقة على الطلب

نموذج1-3:
نموذج 2-3

تدقيق الجهة المانحة

نموذج 5

نموذج1-4:

زيارة من إدارة الجودة

نموذج 2-2

نموذج1-3:

نموذج 2-1

رفع الدراسة الذاتية  -التقويم الذاتي)

دراسة تقرير الدراسة الذاتية مكتبيا

زيارات الجودة لتقويم عمليات التأهيل والمنح

زيارة إدارة الجودة للتحقق من المعايير

هل اجتازت
الجهة التدقيق

ينصح باالعتماد

نعم

نعم

ال

حصول الجهة على iso

إعداد خطة للتحسين
وتنفيذها

إجراء المراجعة الخارجية
نموذج1-7:
نموذج 2-7

حصول الجهة على االعتماد

تزويد إدارة الجودة بصورة من الشهادة

نموذج8

تسجيل بيانات الجهة الشهادة  /ونوعها في الموقع اإللكتروني

شكر وتكريم الجهة

النهاية

10

نموذج 2-6

ال

إعداد خطة للتحسين وتنفيذها
نموذج1-7:
نموذج 2-7

منوذج رقم ()1-1طلب التسجيل لنظام اجلودة2015-9001

الدخول املوقع اإللكرتوني
اسم اإلدارة  /املدرسة

رقم

املقر

اهلاتف

الربيد اإللكرتوني

عدد العاملني

نوع املبنى

عدد الطالب

اسم املدير
اسم اجلهة املاحنة

رقم

املقر

الربيد اإللكرتوني

اهلاتف

هل يوجد للجهة املاحنة مكتب يف داخل اململكة العربية
السعودية

جهة االعتماد

نعم

الرتخيص باملنح

ال

يف حال يوجد هلا مكتب تستكمل البيانات التالية /
اجلهة االستشارية

رقم

املقر

الربيد اإللكرتوني

رقم الرتخيص

تاريخ االنتهاء

مصدره

اهلاتف
املؤهل العلمي

اسم املالك
اخلدمات اليت يقدمها
عدد سنوات اخلربة يف جمال املنح
عدد املدارس واإلدارات اليت قام مبنحها داخل اململكة
فريق العمل (االسم )

املؤهل العلمي

الشهادات يف جمال نظام اجلودة واالعتماد

رأي إدارة اجلودة الشاملة بإدارة التعليم :
عدم املوافقة (

( ) املوافقة

)

املربرات :
 .................................................................................................................................................................................................. -

مدير/ة إدارة اجلودة الشاملة

يعتمد

االسم/

مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة تعليم
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منوذج رقم ()2-1طلب التسجيل لنظام االعتماد املدرسي

البيانات العامة للمدرسة:
بيانات أساسية
نوع التعليم

( ) حكومي

( ) أهلي وأجنيب

اسم املدرسة

رقم املدرسة

سنة التأسيس

املرحلة الدراسية

نوع املبنى

( ) حكومي

( )مستأجر

إدارة التعليم التابعة هلا

املنطقة التابعة هلا

اسم قائد املدرسة

اسم مسؤول اجلودة

عدد وكالء املدرسة

( ) مدارس جاليات

مملوك ملدرسة ( )أهلية ( )أجنبية

عدد الطالب

العدد الكلي للعاملني باملدرسة

عدد املعلمني

عدد اإلداريني

عدد حمضري املخترب

عدد املرشدي الطالبيني

عدد املرشدي الصحيني

عدد أمناء مصادر التعلم

أخرى

عدد املستخدمني

عدد العمال

عنوا املدرسة:

الرمز الربيدي

املدينة

صندوق الربيد

الشارع

الربيد اإللكرتوني

رقم الفاكس

رقم اهلاتف

تاريخ الزيارة
أعداد املرافق والتجهيزات
معمل حاسب معمل لغة خمترب غرفة مصادر عيادة نبية صالة ألعاب مقصف مسجد مالعب رياضية أخرى

12

بيانات جهة االعتماد
( ) جتديد اعتماد

( ) نلب اعتماد جديد
اسم جهة االعتماد

مدة االعتماد

مقرها
مصدرها

رقم رخصة العمل ملزاولة النشاط

بداية وتاريخ انتهاء االعتماد
تاريخ االنتهاء

عدد سنوات اخلربة يف جمال االعتماد
عدد املدارس اليت مت منحها اعتماد داخل اململكة
اسم ممثل اجلهة

رقم اجلوال

الربيد اإللكرتوني

املؤهل العلمي

شهادات اخلربة يف نظام االعتماد
فريق العمل
االسم

شهادة اخلربات يف نظام االعتماد

املؤهل
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منوذج رقم ()1-2متطلبات التدقيق لنظام اجلودةISO 2015-9001

اسم اإلدارة  /املدرسة:
م

يوجد

النشاط

1

التهيئة لنظام اجلودة ( التوعية ،والتدريب)

2

حتديد فريق التدقيق(املراجعة الداخلية)

3

سياسة اجلودة  2115وأساليب نشرها باملنظمة

4

أهداف نظام ادارة اجلودة

5

خطة حتقيق أهداف اجلودة

6

اهليكل التنظيمي للمنشأة التعليمية

7

دليل الوصف الوظيفي للعاملني

8

دليل العمليات باملنشاة التعليمية

9

خرائط تدفق العمليات

11

خطة ادارة املخانر

11

إجراء ضبط الوثائق والسجالت

12

إجراء مرجعة االدارة

13

إجراء املراجعة الداخلية

14

إجراء اعتماد وتقييم املوردي

15

إجراء الصيانة والنظافة

16

إجراء التخزي والصرف

17

االفعال التصحيحية والوقائية

18

إجراء الشئو االدارية

19

ضبط حاالت عدم املطابقة

21

إجراء قياس رضا العمالء

21

إجراء التحسني املستمر

فريق التدقيق يف اإلدارة /املدرسة:
عضو الفريق
املدير/القائد

االسم

التوقيع

االسم

التوقيع

االسم

التوقيع

اخلتم
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ال يوجد

منوذج رقم ()2-2متطلبات التدقيق لنظام اجلودة2015- 9001 ISO

اسم اإلدارة/املدرسة:
النشاط

م
1

التهيئة لنظام اجلودة ( التوعية ،والتدريب)

2

حتديد فريق التدقيق(املراجعة الداخلية)

3

سياسة اجلودة  2115وأساليب نشرها باملنظمة

4

أهداف نظام ادارة اجلودة

5

خطة حتقيق أهداف اجلودة

6

اهليكل التنظيمي للمنشأة التعليمية

7

دليل الوصف الوظيفي للعاملني

8

دليل العمليات باملنشاة التعليمية

9

خرائط تدفق العمليات

11

خطة ادارة املخانر

11

إجراء ضبط الوثائق والسجالت

12

إجراء مرجعة االدارة

13

إجراء املراجعة الداخلية

14

إجراء اعتماد وتقييم املوردي

15

إجراء الصيانة والنظافة

16

إجراء التخزي والصرف

17

االفعال التصحيحية والوقائية

18

إجراء الشئو االدارية

19

ضبط حاالت عدم املطابقة

21

إجراء قياس رضا العمالء

21

إجراء التحسني املستمر

كفاية اإلجراءات
مناسبة

غري مناسبة

مرئيات الفريق لكل إجراء

رأي إدارة اجلودة الشاملة بناء على التدقيق ملتطلبات نظام اجلودة:
اجتياز التقييم املبدئي نعم

وتستكمل اإلجراءات مع جهة املنح

حتتاج الوفاء مبتطلبات التدقيق لنظام

ال

اجلودة
عضو اللجنة

االسم

التوقيع

االسم

التوقيع
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منوذج رقم ( )1-3رأي مدير التعليم ملتطلبات التدقيق
لنظام اجلودة  )2015-9001( ISOيف إدارة التعليم

املكرم مدير/ة :

التدقيق

وفقه/اا اهلل

فبناء على زيارة فريق اجلودة للتحقق م نظام اجلودة اعتمدوا التالي:
( ) استكمال إجراءات املنح والرفع بالتقارير الدورية ع اجلهود اليت تقوم بها بيوت
اخلربة يف حال استعنتم خبدماتها ،وكذلك نتائج املراجعة اخلارجية لشركات املنح.
( ) التقدم بطلب جديد والوفاء مبتطلبات التدقيق لنظام اجلودة.
واهلل املوفق،،

مدير إدارة التعليم يف .....
االسم /
التوقيع/

16

منوذج رقم ( )2-3رأي وكيل الوزارة ملتطلبات التدقيق

لنظام اجلودة  )2015-9001(ISOيف إدارة العموم بالوزارة

وفقها/اا اهلل

سعادة مدير/ة إدارة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته؟ ،وبعد:
فبناء على زيارة فريق اجلودة للتحقق م نظام اجلودة عليه ،اعتمدوا التالي:

 ( ) استكمال إجراءات املنح والرفع بالتقارير الدورية ع اجلهود اليت تقوم بها بيوت اخلربة يف حالاستعنتم خبدماتها ،وكذلك نتائج املراجعة اخلارجية لشركات املنح.
 ( ) التقدم بطلب جديد والوفاء مبتطلبات التدقيق لنظام اجلودة.واهلل املوفق،،

وكيل وزارة التعليم
االسم /
التوقيع/
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منوذج رقم ( )1-4متطلبات التدقيق لنظام االعتماد املدرسي

اسم املدرسة:
املرحلة

م

اإلجراء

النشاط

نفذ

مرحلة التهيئة لالعتماد املدرسي

1

حددت املدرسة جهة االعتماد الذي ستعمل عليه

2

وفرت املدرسة املعايري م جهة االعتماد

3

نفذت املدرسة برناجما تدريبيا يف التقويم الذاتي ،ومنهجية وآليات العمل

4

قامت املدرسة بإعداد رؤية ورسالة وأهداف تعمل م خالهلا

5

أعدت املدرسة خطة واضحة شاملة جملاالت األداء

6

تضمنت اخلطة مؤشرات تقويم جملاالت األداء

7

قامت املدرسة بتكوي فريق التقويم الذاتي( جلنة اجلودة)

8

أعدت املدرسة خطة عمل للتقويم الذاتي والدراسة الذاتية

9

أشركت املدرسة املستفيدي يف التقييم الذاتي

مل ينفذ

 11نفذت املدرسة التقويم الذاتي
مرحلة الدراسة ( التقويم الذاتي)

 11تضمنت الدراسة الذاتية نقاط القوة
 12تضمنت الدراسة الذاتية جماالت النمو اليت حتتاج إىل حتسني
 13أعدت املدرسة خطة للتحسني املستمر يف ضوء نتائج التقويم الذاتي
 14أظهرت املدرسة تعاونا مع مجيع املعنيني بالتقييم الذاتي(نالب ،
معلمني  ،إداريني  ،أولياء أمور)
 15استكملت املدرسة إجراءات مجع املعلومات والبيانات وحتليلها
 16أعدت املدرسة التقرير يف ضوء متطلبات جهة االعتماد
 17قدمت املدرسة تقرير الدراسة الذاتية إلدارة اجلودة

فريق التقويم الذاتي باملدرسة:
عضو اللجنة
قائد املدرسة

االسم

التوقيع

االسم

التوقيع

االسم

التوقيع

اخلتم
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ملحوظات

منوذج رقم ( )2-4متطلبات التدقيق لنظام االعتماد املدرسي

اسم املدرسة:
املرحلة

م

اإلجراء

النشاط

نفذ

مرحلة التهيئة لالعتماد املدرسي

1

حددت املدرسة جهة االعتماد الذي ستعمل عليه

2

وفرت املدرسة املعايري م جهة االعتماد

3

نفذت املدرسة برناجما تدريبيا يف التقويم الذاتي ،ومنهجية وآليات

مل ينفذ

مرئيات الفريق لكل إجراء

العمل

مرحلة الدراسة ( التقويم الذاتي)

4

قامت املدرسة بإعداد رؤية ورسالة وأهداف تعمل م خالهلا

5

أعدت املدرسة خطة واضحة شاملة جملاالت األداء

6

تضمنت اخلطة مؤشرات تقويم جملاالت األداء

7

قامت املدرسة بتكوي فريق التقويم الذاتي( جلنة اجلودة)

8

أعدت املدرسة خطة عمل للتقويم الذاتي والدراسة الذاتية

9

أشركت املدرسة املستفيدي يف التقييم الذاتي

11

نفذت املدرسة التقويم الذاتي

11

تضمنت الدراسة الذاتية نقاط القوة

12

تضمنت الدراسة الذاتية جماالت النمو اليت حتتاج إىل حتسني

13

أعدت املدرسة خطة للتحسني املستمر يف ضوء نتائج التقويم الذاتي

14

أظهرت املدرسة تعاونا مع مجيع املعنيني بالتقييم الذاتي(نالب ،
معلمني  ،إداريني  ،أولياء أمور)

15

استكملت املدرسة إجراءات مجع املعلومات والبيانات وحتليلها

16

أعدت املدرسة التقرير يف ضوء متطلبات جهة االعتماد

17

قدمت املدرسة تقرير الدراسة الذاتية إلدارة اجلودة

رأي إدارة اجلودة الشاملة بناء على التدقيق ملتطلبات االعتماد املدرسي:
اجتياز التقييم املبدئي
عضو اللجنة

نعم

حتتاج الوفاء مبتطلبات االعتماد املدرسي

ال

االسم

التوقيع

االسم

التوقيع
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منوذج رقم ( )5تقويم للجهة املاحنة لنظام اجلودة ISO

اسم اإلدارة /املدرسة:
م

اجلهة املاحنة :
نعم ال

اإلجراءات

ملحوظات

 1قامت اجلهة املاحنة بإجراء مراجعة مسبقة لنظام اجلودة يف املنظمة
 2نفذت اجلهة املاحنة برناجما تدريبيا للعاملني ع املواصفة

حال استعانت جبهة استشارية

 3عقدت اجلهة املاحنة الربامج التدريبية للتدقيق الداخلي

حال استعانت جبهة استشارية

تابعت اجلهة املاحنة دراسة الوثائق (سجل اجلودة  ،قائمة

4

عمليات نظام اجلودة ،املنتجات واخلدمات)..

 5راجعت اجلهة املاحنة تقارير فريق املراجعة لدراسة الوثائق
 6أعدت اجلهة املاحنة خطة لعملية املراجعة
 7نقذت اجلهة املاحنة عملية املراجعة
 8وظفت اجلهة املاحنة نتائج التدقيق الداخلي كمتطلب للمراجعة.
 9قدمت اجلهة املاحنة تقريرا بنتائج املراجعة
 11تضم تقرير املراجعة حاالت عدم املطابقة وفرص التحسني
 11قامت اجلهة املاحنة بزبارة ميدانية لعمل املراجعة السنوية

حال جتديد الشهادة

 12أعدت اجلهة املاحنة تقرير املراجعة السنوية ،وزودته اجلهة .

حال جتديد الشهادة

13

تضم تقرير املراجعة (:مراجعة النظام ،اإلجراءات التصحيحية،

حال جتديد الشهادة

حاالت عدم املطابقة ،فرص التحسني).

رأي إدارة اجلودة الشاملة بإدارة التعليم:
نعم

مت اجتياز التدقيق على اجلهة املاحنة
رأي

عضو اللجنة

التوقيع

اللجنة

عضو اللجنة

التوقيع
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ال

منوذج رقم ( )1-6خطاب مدير اجلودة الشاملة إىل املدرسة
بشأن متطلبات التدقيق لنظام االعتماد املدرسي

وفقها/اا اهلل

املكرما/اة مدير/ة مدرسة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:

فبناء على زيارة فريق إدارة اجلودة للتحقق م متطلبات نظام االعتماد املدرسي،نفيدكم بالتالي :
( ) اجتياز املرحلة األوىل م التقييم املبدئي ،وسيقوم فريق م إدارة اجلودة بإجراء مراجعة وتدقيق
مكتيب مللف املدرسة وتقرير ( الدراسة الذاتية) ،وإعداد تقرير حول نتائج التدقيق واملراجعة املكتبية ،
كما سيقوم بتنفيذ زيارة ميدانية للمدرسة للوقوف امليداني على املراجعة والتدقيق وحتقق املعايري ،والتأكد
م صحة البيانات  ،وتزويدكم بفرص التحسني واليت جيب معاجلتها يف مدة أقصاها ثالثة أشهر م
تارخيه إلعطاء قرار بشأ جاهزية املدرسة للمراجعة اخلارجية.
( ) استكمال متطلبات االعتماد املدرسي والرفع إىل إدارة اجلودة عند حتقق املتطلبات لزيارة املدرسة.
مؤملني توفري مجيع األدلة واإلثباتات لتقرير الدراسة الذاتية اليت تدعم زيارة الفريق وحتقق أهدافها.
واهلل املوفق،،

مدير إدارة اجلودة الشاملة
االسم /
التوقيع/
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منوذج رقم ( )2-6مدى حتقق املعايري

أوالً -مدى حتقق املعايري:
املعيار

املؤشرات

مدى التحقق

الدرجة

(يتم وضع أرقام العناصر اليت مل تتحقق)

الكلية

حتقق

حتقق مع توصيات

مل يتحقق

مقاييس التقويم الذاتي
( )4هو دليل أ األداء متميز
( )3هو دليل أ األداء جيد.
( )2

املستوى الرابع يعرب ع قيام املؤسسة بأداءات متميزة
املستوى الثال يعرب ع أ املؤسسة حققت مستوى املعيار املطلوب
وأنها تقوم بأداءات جيدة.

هو دليل أ األداء أقل م

املستوى الثاني يعرب ع قيام املؤسسة بأداءات أقل م املطلوب

املطلوب

حتقيقها)  ،وحباجة إىل بذل جمهود للوصول إىل املستوى الثال .
املستوى األول يعرب ع قيام املؤسسة بأداءات حمدودة (غري مرضية)

( )1هو دليل أ األداء غري مرضٍ

وهي حباجة إىل جمهود وحتسني أكرب ،للوصول إىل املستوى الثال
املطلوب حتقيقه .
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ثانينا -مدى ارتباط املدرسة وأهدافها باملمارسات ومدى حتققها:
غري مرضٍ

مستوى منخفض( أقل م
املطلوب)

()1
ال ترتبط املمارسات
برسالة املدرسة وأهدافها
ومل تتحقق أهدافها.

()2

أداء جيد

أداء متميز

()3

()4

هناك أدلة بسيطة على ارتباط

هناك أدلة واضحة على

هناك أدلة قوية على ارتباط

املمارسات برسالة املدرسة

ارتباط املمارسات برسالة

املمارسات برسالة املدرسة

وأهدافها بشكل ضعيف وحتقق

املدرسة وأهدافها بشكل جيد وأهدافها وحتقق األهداف
وحتقق معظم األهداف.

بعض األهداف.

بشكل كبري.

ثالثنا -وجود نظام لضما اجلودة:
غري مرضٍ

مستوى منخفض( أقل م
املطلوب)

()1
ال يوجد نظام لضما
اجلودة  ،وال توجد
أدلة على استخدام نرق
ضما اجلودة أو وعي
بعمليات ضما اجلودة
بني العاملني.

()2
هناك بدايات نظام لضما
اجلودة ،وهناك بعض األدلة على
استخدام نرق ضما اجلودة
وهناك بدايات للوعي بعمليات
ضما اجلودة بني العاملني.

أداء جيد

أداء متميز

()3

()4

يوجد نظام لضما اجلودة،

يوجد نظام واضح لضما

حباجة إىل مزيد م التحسني

اجلودة  ،وهناك أدلة قوية

وتتوافر أدلة واضحة على

على استخدام نرق ضما

استخدام نرق ضما اجلودة

اجلودة وهناك وعي عالٍ

وهناك وعي مقبول لعمليات

بعمليات ضما اجلودة بني

ضما اجلودة بني العاملني .

العاملني.

رابعنا -مدى التزام التحسني املستمر:
غري مرضٍ
()1
ال توجد خطة للتحسني ،
وال توجد أدلة على
التحسني والوعي بعمليات
التحسني املستمر وأهميته
بني العاملني.

مستوى منخفض( أقل م
املطلوب)
()2
هناك بدايات للتخطيط
للتحسني  ،وهناك بعض
األدلة على التحسني
،وبعض الوعي بعمليات
التحسني املستمر وأهميتها
بني العاملني.

أداء جيد

أداء متميز

()3

()4

هناك خطة للتحسني ،
وأدلة واضحة على التحسني
وبعض الوعي املقبول
بعمليات التحسني املستمر
وأهميتها بني العاملني.
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هناك خطة واضحة للتحسني ،
يتم اتباعها  ،وهناك أدلة قوية
على التحسني  ،وأصبح التحسني
ميارس بشكل روتيين يف النظام ،
وهناك وعي بعمليات التحسني
املستمر وأهميتها بني العاملني.

خامسنا -مدى حتقق نواتج التعلم املستهدفة وتوقعات التعلم:
مستوى منخفض( أقل م املطلوب)

غري مرضٍ

()2

()1
ال توجد أدلة على حتققها

هناك أدلة بسيطة على حتقق بعضها

أداء جيد

أداء متميز

()3

()4

هناك أدلة واضحة على

هناك أدلة قوية على حتققها

حتققها

بشكل عالٍ

سادسنا  -نفاط القوة وفرص التحسني:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

سابعنا -التوصيات:
 .1املدرسة اليت يف مرحلة االعتماد:
( ) ينصح باالعتماد وإجراء املراجعة اخلارجية  ،إلظهار ممارسات إجي ابية م املدرسة لتحقيق األهداف .
(

) ال ينصح باالعتماد والتوصية بتأجيل املراجعة اخلارجية  ،حتى تستويف املعاجلات وفرص التحسني املطلوبة

واملقدرة بثالثة أشهر.
( يرفق رئيس الفريق نقاط الضعف على املعايري والنظام).
 .2املدرسة يف مرحلة االستمرار يف االعتماد:
( ) ينصح باستمرار االعتماد.

( ) ينصح باستمرار االعتماد مع ملحوظات.

( ) ينصح باستمرار االعتماد مشرونا مبعاجلة امللحوظات.

( يرفق رئيس الفريق نقاط الضعف على املعايري)
( يرفق رئيس الفريق نقاط الضعف على املعايري)

( ) ال ينصح باالعتماد
توصيات وملحوظات:

............................................................................................................
..................................................................................................................................

أعضاء جلنة املراجعة:
رئيس الفريق

اجملال اإلشرايف

اجلهة

التوقيع

عضو الفريق

اجملال اإلشرايف

اجلهة

التوقيع
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منوذج رقم ( )1-7التحسني

اجملال
اجلهة
العملية املراد
حتسينها
أهداف التحسني

اسم العملية

مصادر املعلومات

وصف األداء

أدوات

بيئة

بيئة

احلالي "واقع

التحسني

داخلية

خارجية

العملية"

املقرتحة
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الوقت الزمين

تقييم

للتحسني

التحسني

منوذج رقم ( )2-7التحسني

العملية املراد حتسينها بناء على مصادر

معايري

واقع

املعلومات وحتليل املشكالت

التحسني

التنفيذ
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التدقيق

نتائج التقييم
إجيابية سلبية

ملحوظات

منوذج رقم ( )8اجلهات التي مت منحها الشهادة

معلومات بأسماء الجهات التي حصلت على شهادة ألنظمة الجودة أو االعتماد
اسم اإلدارة /املدرسة

اإلدارة
التعليمية

موقعها

رقم الشهادة تاريخ املنح
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حالة
الصالحية

اجملال

جهة املنح

دليل تنظيم عمليات التسجيل والتأهيل واملنح لنظام اجلودة واالعتماد
اإلدارة العامة للجودة الشاملة

TQM@Moe.gov.sa
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