
 

 
 

 



 

1 
 
 

 

 

 

 

 لضمان اجلودة اإلداري ملوظفادليل 

 
 سلسة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة

 
 م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨



 

2 
 
 

 

 هـ1438جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،   ح 
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر     

 عمادة التقومي واجلودة
 ( 4اإلرشادية لضمان اجلودة )دليل اجلودة للموظف اإلداري: سلسلة األدلة 

 هـ1438الرايض،  –عمادة التقومي واجلودة  -يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 ( 4)سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة؛  -سم  21ص؛ 15

 
 978-603-505-492-8ردمك: 

 
 السلسلة العنوان ب. أ. -األداء تقييم  -واملستخدموناملوظفون  -1

   9856/1438                         350,142ديوي 
 

 9856/1438رقم اإليداع: 
 978-603-505-492-8ردمك: 
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:رؤية 

النموذج العاملي املتميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املبين على 
 لسمامية التعاليم والقيم اإل

 رسالة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:

رعاية املعرفة واإلبداع والقيم األخماقية للطماب والطالبات، ليتمكنوا من املهارات 
القيادية، وليكونوا قادرين على خدمة الوطن، من خمال توفري نشاطات نوعية 

يف ضوء التعاليم والقيم  متميزة يف التعلُّم والتعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع،
اإللسمامية، تقوم اجلامعة ابلدمج بني تطبيق مبادئ اإللسمام والتميز األكادميي 
والبحثي والتواصل الدويل والتبادل املعريف، من أجل اإللسهام يف بناء وإنتاج ونشر 

 املعرفة وفق معايري اجلودة الوطنية والدولية 

 ة:قيم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي

  اإلميان ابهلل 
 الصدق واألمانة   
  النزاهة والتسامح 
  خدمة الوطن واجملتمع 
  احلوار وتطوير الفكر اإلبداعي 

 رؤية عمادة التقومي واجلودة:

مستوى اجلامعات  علىالرايدة يف ضمان اجلودة لتكون بيت خربة يف اجلودة 
 السعودية 

 رسالة عمادة التقومي واجلودة:
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 األكادمييندة لوحدات اجلامعة لتحقيق ضمان جودة األداء تقدمي الدعم واملسا
 واإلداري من خمال التقومي والتدريب والتحسني املستمر 



 

5 
 
 

 :مقدمة

 تعليمية؛ مؤلسسة أي لنجاح ا  رئيسي ا  حمور  التعليم جودة حتسني عدي  

 ملمارلسة املطلوبة واملهارات ابملعارف الطماب تزويد من للتأكد وذلك

 يف اجلامعة نصت فقد التعليم جودة ألمهية ونظر ا عمل،ال لسوق يف التخصص

 اجلامعة رلسالة تضمنت حيث األمر، هذا على وأهدافها ورؤيتها رلسالتها

 اهليئة معايري لتحقيق املطلوبة والكفاية ابجلودة التعليم توفري على التأكيد

  األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية

 أهداف حتقيق يف الرئيسة العوامل أحد اجلامعي املوظف يعد

 الواقع، أرض على مشاهدا   حيا   واقعا   رؤيتها وحتسني رلسالتها، وترمجة اجلامعة،

 يكون إجنازاته ومتيز جودته وبقدر التعليمية اجلودة حتسني يف املهم الساعد وهو

   وجودهتا اجلامعة متيز

 التقومي عمادة من مسامهة   الدليل هذا أييت األمر هذا ظل ويف

 جبامعة اجلودة، والوصول معايري يف تطبيق اجلامعة موظفي دور لتوضيح جلودةوا

 املتقدمة، وحتقيق اجلامعات مصاف إىلاإللسمامية  لسعود بن حممد اإلمام

  األكادميي االعتماد معايري
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 :ضمان اجلودة ومعايري االعتمادنظام 
ضمان  قام املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي إبنشاء نظام

اجلودة واالعتماد األكادميي لدعم التحسني املستمر للجودة هبدف: ضمان 

حتقيق احلد األدىن من املعايري املتعارف عليها دولي ا يف مؤلسسات التعليم 

  العايل، وهي:

 الرلسالة والغاايت واألهداف   1

 السلطات واإلدارة   2

 إدارة ضمان اجلودة وحتسينها   3

 التعلم والتعليم  4

 الطلبة واخلدمات املساندة إدارة شئون   5

 مصادر التعلم   6

 املرافق والتجهيزات   7

 التخطيط واإلدارة املالية   8
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 عمليات التوظيف   9

 البحث العلمي   11

 عماقات املؤلسسة التعليمية ابجملتمع   11
 

شاركة على قائم نظام الشاملة اجلودة إدارة إن نظام
 
 حتمُّل من املوظف كِّنمت يتال امل

األمر  تقليدية، بريوقراطية فرض ِمن   بدال   املؤلسسِة، اخلد اجلودة حتسني مسؤولية

 املوظفني  بيئة ثقافة يف تغيري إحداث الذي يقتضي

يف حتقيق  مهمتكموظف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.. إن  عزيزي
 حيث من وتنميتها؛ الشخصية صفاتك صقل على لالعم خاللاجلودة تظهر من 

 وتقدير االتصايل، والتمكن التطوير، يف والرغبة واإلبداع، املبادرة،و  واملثابرة، االلتزام،
 إدارة على والقدرة الذايت، والتقومي التخطيط على والقدرة الذايت، والتعلم املهنة،
  والذات الوقت

 وااللستماع واالحرتام، الود وإظهار الفاعل، ابحلوار ذلك ويتحقق الفعال؛ تواصلك
 تطويع على القدرة وكذلك مشاعرهم، وتفهم خرين،ابآل واإلحساس اإلجيايب،
 الزمماء، مع والتعاون اإلجيايب، التواصل يف الصوت ونربة العني ولغة اجلسد حركات

 من ذلك ويتحقق املهين؛ بنموك االهتمام  اإلبداع وحتفيز ،بيئة إجيابية وأتلسيس
الربامج  أحدث وفق اإلدارية العمليات املهين، وتطوير والتطوير الذايت، التعلم خمال

 التدريبية عن طريق التعلم الذايت وااللستفادة من معطيات التقنية احلديثة 
يف هذه اجلامعة لتسيري  ا  ألسالسي ا  ولكونك ركن  -عزيزي املوظف  –وألمهية دورك 

 حتقق  األهدافاليت أعماهلا ومهامها يف جمموعة من الوظائف والسعة املدى 
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 واحملالسبية املالية واألعمال املوظفني شؤون مالأع وتشمل ،للجامعة األلسالسية
؛ يسران أن نقدم شرح ا أبعمال اجلامعة العماقة ذات األخرى واإلشرافية واألعمال

مام حممد بن لسعود اإللسمامية والذي لسيسهم تفصيلي ا لـتقييم أداء موظف جامعة اإل
 يضاح فقد صنِّفملهنية، وملزيد من اإليف حتقيق جودة أدائك وخدماتك ا التزامك به

 الوظيفي للموظف اإلداري يف ثماث جماالت رئيسة على النحو التايل: األداء وميتق
 الوظيفي.األداء  .1

 الشخصية. الصفات .2

 واملراجعني.مع الرؤساء والزمالء  العالقات  3
 

 
 الوظيفي: أواًل: األداء

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر
  لتطوير العملاآلراء املطروحة  -
مناذج العمل املقرتحة لتطوير العمل وتسهيل  -

  إجراءاته

القدرة على ابتكار طرق جديدة تؤدي إىل تبسيط 
اإلجراءات وحتسني مستوى األداء والسرعة يف 

  إجناز األعمال

القدرة على  تطوير 
 أساليب العمل

 بتنفيذها عمليات التدريب اليت قام  -
  ريبالتطور يف أداء العاملني نتيجة للتد -

ريه من أن يتمكن من تطوير مستوى أداء غ
  العاملني عن طريق التدريب

القدرة على تدريب 
 غريه من العاملني

إجناز العمل يف ضوء املوارد اليت مت  -
 حتديدها 

حتديد املوارد الفنية والبشرية المازمة إلجناز العمل 
 وتوظيفها بشكل فاعل 

القدرة على حتديد 
 متطلبات إجناز العمل

  نوعية العمل املنجز -
  إجنازه وفق ما حدد له من إجراءات -

ا حدد له من تنفيذ العمل بشكل لسليم وفق م
 املهارة يف التنفيذ  إجراءات

حنو حتديد خطوات العمل والربانمج الزمين على   مناذج من العمل - القدرة على حتديد 
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أولوية التنفيذ مبا ميكن من حتقيق األهداف  يراعي  تقارير اإلجنازات-
   وفاعلية فاءة بك

خطوات العمل 
 والربانمج الزمين

االلتزام ابحلضور واالنصراف يف املواعيد  -
 احملددة 

ابلفرتة املخصصة لساعات العمل  التقيد -
  املطلوبةهام املوالستثمارها يف إجناز 

االلتزام واالنضباط مبواعيد العمل احملددة يف 
غادرة مقر العمل م موعد ،احلضور واالنصراف

  دون إذن مسبق
احملافظة على أوقات 

 العمل

مناذج من املشاكل اليت واجهت اإلدارة  -
  لساليب والطرق املتخذة ملعاجلتهاواأل

قدرة املوظف على معاجلة مشاكل العمل اليومية 
 والطارئة بشكل لسليم وموضوعي 

القدرة على التغلب 
 على صعوابت العمل

ق األصول املهنية املتعارف إجناز العمل وف -
  عليها

ملعارف األلسالسية يف جمال ختصصه إملامه اب
لسواء  ،التخصصات األخرى ذات العماقةو 
عملية مبا ميكنه من ممارلسة عمله  مكانت نظرية أأ

  على النحو املطلوب

املعرفة ابألسس 
واملفاهيم الفنية املتعلقة 

 ابلعمل

إجناز العمل وفق القواعد النظامية  -
 هبا  واإلجرائية املعمول

  واإلجرائية حجم املخالفات النظامية  -

املعرفة ابألنظمة واللوائح واإلجراءات اخلاصة 
املعرفة  بنظم العمل   هبا ابلعمل ومدى متابعة متغرياهتا واإلملام 

 وإجراءاته

 اجلديدة تعامله مع األفكار  -
والربامج محالسه لمالتحاق ابلندوات  -

   جمال عملهالتدريبية يف

احلرص على متابعة ما حيدث من متغريات يف 
اإلملام به وتوظيفه خلدمة  جمال العمل وحماولة

  العمل

املتابعة ملا يستجد يف 
 جمال العمل

  خمال االجتماعاتألسلوبه يف املناقشة  -
   املقرتحات واألفكار اليت يطرحها -
  تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها -

بية يف حبث املوضوعات اليت تطرح املسامهة اإلجيا
هدف  يف مداوالت االجتماع وتوجيهها حنو

  االجتماع
املشاركة الفعالة يف 

 االجتماعات
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التعاون والتفاعل بشكل إجيايب مع  -
 اآلخرين 

نوعية العماقات اليت تربطه ابآلخرين  -
 وانعكالسها على األداء  

 وجود العماقات اإلجيابية والفاعلة مع اآلخرين
  والقدرة على تطويعها خلدمة العمل

القدرة على إقامة  
اتصاالت عمل فعالة 

 مع اآلخرين

 إضافية كفاءته فيما يوكل إليه من مهام   -
 إجنازاته يف جمال عمله  -

إمكانية تكليف املوظف أبعمال ومهام تتطلب 
تفوق مستوى وظيفته احلالية يف الصعوبة 

 أعلى ولية وتتطلب قدرات ومهارات ؤ واملس

إمكانية حتمل 
 وليات أعلىؤ مس

فهم األهداف العامة للجهاز على حنو  -
على ذلك من أهداف  بوما يرتت واضح،

فرعية وبرامج عمل خاصة ابإلدارات اليت 
 عليها يشرف 

املعرفة مبتطلبات إجناز األهداف لسواء   -
   فنية أو مرتبطة ابلقوى العاملة كانت نظامية،

لستيعاب لألهداف العامة أن يكون لديه معرفة وا
  ومهامه للجهاز 

املعرفة أبهداف ومهام 
 اجلهاز

  العمل لتطوير  اآلراء املطروحة -
  االقرتاحات مناذج من  -

 

احلرص على طرح األفكار واملقرتحات اليت ختدم 
العمل، وابتكار طرق جديدة تؤدي إىل تبسيط 
اإلجراءات وحتسني مستوى األداء والسرعة يف 

  ألعمال اإجناز 

تقدمي األفكار 
 واملقرتحات

 
 

 األعمال عدم أتخري  -
 إجنازها ابلسرعة املطلوبة   -

ملوكلة له وفق ما حدد هلا من إهناء األعمال ا
  وقت

إجناز العمل يف الوقت 
 احملدد

  لسمامة العمل من األخطاء -
  إجنازه وفق التعليمات -

مراجعة العمل بشكل هنائي للتأكد من إجنازه 
 فق التعليمات احملددة وخلوه من األخطاء و 

القدرة على املراجعة 
 والتدقيق

عرض األفكار واملقرتحات وربطها  -
 املؤيدة ابلشواهد 

املشاركة اإلجيابية يف الندوات  -

القدرة على عرض األفكار واملقرتحات وتبسيط 
، يصاهلا ملتلقيها بشكل منظم وواضحعملية إ

   ئآراء اآلخرين أبلسلوب هاد والتعامل مع

القدرة على احلوار 
 وعرض الرأي
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 واالجتماعات 
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 :الشخصية اثنيًا: الصفات

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر
محالسه وجديته يف أتدية ما يوكل له من مهام -

 ذلك  وشعوره أبمهية
   اليت يتعامل معها جهزة واملواد األ علىاحملافظة  -

عمله وواجباته  التعامل جبدية مع مسئوليات
 له من مهام ما يوكلومحالسه يف أداء 

  ،والشعور أبمهية العمل الذي يقوم به
 تقدير املسئولية

مشاهدات من التعامل يف املواقف املختلفة مع  -
 الزمماء واملرؤولسني  الرؤلساء،

 بعد النظر يف التعامل مع خمتلف األمور   -

)  التعامل حبكمة واتزان مع املواقف املختلفة
احلرجة ( وبعد النظر  –املفاجئة  –الطارئة 

 لديه  
 حسن التصرف

 تنفيذها االلستجابة للتوجيهات واملبادرة إىل  -
األخذ بتوجيهات رؤلسائه واحلرص على  مناذج مما صدر له من توجيهات وما نفذه منها   -

 العمل وفقا  هلا والتعامل معها إبجيابية  

تقبل التوجيهات  
واالستعداد 

 تنفيذهال
العناية ابلظهور ابملظهر احلسن من حيث  -

 الشكل 
 الشخصية(  )العنايةاحلرص على النظافة  -
  ترتيب ونظافة املكتب -

االهتمام ابللباس من حيث الشكل 
والنظافة ) العناية الشخصية ( مبا يتفق مع 

، واالهتمام برتتيب ونظافة العادات والتقاليد 
 املكتب 

 االهتمام ابملظهر
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 :واملراجعني.مع الرؤساء والزمالء  عالقته اثلثًا:

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر
 وجود العماقة اإلجيابية اليت ختدم العمل  -
  االحرتام املتبادل -

القدرة على إقامة عماقات إجيابية ملصلحة 
وتذليل معوقات العمل  العمل مع الرؤلساء

  يف اإلدارة
 رؤساءالعالقات مع ال

 العمل وجود العماقات اإلجيابية اليت ختدم  -
  املستمر واالحرتام املتبادلالتعاون  -

إجيابية ملصلحة  القدرة على إقامة عماقات
، وااللستفادة من تبادل العمل مع زممائه

 اخلربات والتجارب 
 العالقات مع الزمالء

بينه وبني املراجعني  والشكاوىقلة التذمر  -
 يبة والسمعة الط

  املراجعنيالتعامل اإلجيايب مع  -

ابية ملصلحة القدرة على إقامة عماقات إجي
 العالقات مع املراجعني  العمل مع املراجعني
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 وظف اجلامعة يف ضوء متطلبات معايري االعتماد األكادميقائمة تقومي ذايت مل

 املمارسة
 درجة التحقق

 1منخفض 2متولسط 3متميز
    ولوائحها وقوانينها معةاجلا أبنظمة لتزمأ

    أمتلك القدرة على  تطوير أساليب العمل
    القدرة على حتديد متطلبات إجناز العمل أمتلك 
    املهارة يف التنفيذلدي 

    القدرة على حتديد خطوات العمل والربانمج الزمينمتلك أ
    على أوقات العمل أحافظ
    التغلب على صعوابت العمل أستطيع

    املعرفة ابألسس واملفاهيم الفنية املتعلقة ابلعمللدي 
    املعرفة  بنظم العمل وإجراءاتهلدي 

    العمل بيئةيستجد يف  أاتبع ما
    بشكل فَعال  يف االجتماعات أشارك

    وتبادل اخلربات اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين إقامة أمتكن من
    حتمل مسئوليات أعلىأستطيع 

    عملاملعرفة أبهداف ومهام اللدي 
     الداعمة لبيئة العمل األفكار واملقرتحاتأقدم 
    القدرة على املراجعة والتدقيقلدي 
    القدرة على احلوار وعرض الرأيلدي 

    جنز العمل يف الوقت احملددأ
    حسن التصرفو  وليةؤ املس حتملعلى لدي القدرة 

    االستعداد لتنفيذهاتقبل التوجيهات و أ
    مبظهري وهندامي  حرص على االهتمامأ
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    والزمالء واملراجعني مع الرؤساء مهارات التعامل من التمكن لدي
    الربامج املقدمة للموظفني للتطوير والتدريب أحضر
    املهين إجنازي ملف وتطوير بناء على أحرص

 

 

 ختامًا:
 هام يف إحداث حممد بن لسعود اإللسماميةموظف جامعة اإلمام  إن دور 

 واجلودة، والنوعية ابملستوى إنتاجيتك تتميز بد أن وال جيايباإل والتطوير التغيري
 من أمهية له ملا هبا، االهتمام ينبغي اليت اجملاالت أهم من أدائك تقومي ولعل

ومي فاعليته وإنتاجيته، إن ما تقوم به من عمليات تق وزايدة األداء حتسني يف
صادقة وشفافة تسهم بماشك يف تزويد اجلهات املختصة يف اجلامعة ابلتغذية 

وابلتايل اإللسهام يف  اجلامعة،الراجعة حول مستوى بيئة العمل اإلداري يف 
 حتسني العمليات واملمارلسات مبا ينعكس إجيااب على أدائك  

 جودتك تتطلب النظام هذا ملخرجات النوعية وتذكر دائما أن اجلودة
 اجلودة  لتحقيق ا  داعم ا  وحمرك فعاال   ا  ابعتبارك عنصر 

 

 .نقطة 72من ........ ............المجموع: 

 .شامٍل وعاجلٍ منخفض ويحتاج لتطوير  أو أقل: 24

 .لنقاط الضعف تحسينإلى متوسط ويحتاج  :48إلى  25من 

 .نصح باالستمرار على تطوير ذاتهيمتميز و فأعلى: 49
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 جامعة اإلمام حممد بن لسعود اإللسمامية

 

 

 عمادة التقومي واجلودة

 

quality@imamu.edu.sa 

  هتمك مواقع 


