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األنشطة الرئيسية 
 للتخطيط والجودة

ترجمة رؤية ورسالة المركز  إلى 
خطط واستراتيجيات واإلشراف 
على دعم اإلدارات في استنباط 
خططها التنفيذية الخاصة بها 
 ضمن التوجه االستراتيجي 

التنسيق والتخطيط لتطوير 
أهداف وخطة المركز 

 .  االستراتيجية

ضمان االلتزام بتطبيق 
معايير الجودة المعتمدة 
لتحقيق رضا المستفيدين 

 .من خدمات المركز

قياس ومراقبة األداء وفق 
أفضل الممارسات الحديثة 

وخلق التكامل والتواصل ونشر 
ثقافة التخطيط والجودة بين 

 .إدارات المركز

التقويم المستمر والمتابعة لتنفيذ 
المبادرات والمشاريع  

المستهدفة التي تمكن المركز من 
 .تحقيق أهدافه  االستراتيجية
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 «قياس»األنشطة الرئيسية للتخطيط والجودة في 



تطوير إجراءات العمل  الحالية والجديدة 

 لتحقيق نتائج أفضل

إخراج الدليل التنظيمي، أدلة اإلجراءات، التوثيق، الترميز، نظام االقتراحات).. 

 تطوير الخطة االستراتيجية للمركز. 

 البناء التنظيمي للجان والمجالس الفنية والمهنية. 

 تحديد نهج التنفيذ المناسب 

 ولجان إشراقية وتنفيذيةتكوين فرق 

االستعانة بالمنهجيات والمعايير العالمية 

المتوازن، إدارة المشاريع، بطاقة األداء )

 ..(أنظمة الجودة

ضمان المشاركة الفعالة إلدارات المركز من 

 أجل التغيير

العمل في هذا الجانبخطوات  التركيز الجانب  

تطوير البناء 

 التنظيمي

تشكيل فرق ولجان 

 التنفيذ

 اإلدارة والمنهجية

 االتصال والمشاركة

 الجودة وتحديد مهامهما/ تأسيس مجلس التخطيط. 

 تأسيس اللجنة التنفيذية للخطة ولجنة الجودة، وتحديد مهامها 

 تأهيل وتدريب ممثلين للتخطيط وممثلين للجودة. 

 في الخطة االستراتيجيةاألداء لمتابعة تأسيس قسم. 

 (.إدارات قياسسفراء الجودة في )بناء فريق الجودة 

  المشاريع لتنفذ المشاريع االستراتيجيةومنهجيات إدارة االستعادنة بنظام. 

تطبيق نظام الجودة المعتمد في المركز. 

 فهم وتقييم فعالية وآلية االتصال الحالية 

  وضع آلية وخطة لالتصال 

 التواصل المناسب مع اإلدارات المعنية وخصوصاً فيما يخص المخرجات األساسية 

 بناء الثقة المتبادلة والمهنية  . 

 «قياس»في “ إلدارة التغيير”مراحل البناء الخمسة 

 قياس األداء وقياس األداءالمستمرة المراجعة 

   بناء نظام بطاقة األداء المتوازن” balanced scorecard”. 

 إخراج تقارير األداء الربعي والسنوي. 

 المراجعة الدورية لإلداء من خالل لجان التخطيط والجودة  . 



 «التخطيط االستراتيجي»: أوالً 
  



 الماضية السنوات خالل حالياً  التعليم تقويم لهيئة التابعة المراكز أحد وهو (قياس) للقياس الوطني المركز حقق

 منتجاته على واإلقبال الطلب زيادة في أسهمت المتميزة، والنجاحات اإلنجازات من العديد أعماله بداية ومنذ

 استراتيجية خطة تطوير إلى الماسة الحاجة برزت فقد بالنجاحات الحافلة المسيرة لهذه واستكماالً  ، وخدماته

 الجوانب في عمله وتطوير ، االستراتيجية توجهاته وتحديد مستقبله رسم إلى تهدف للمركز ومتكاملة شاملة

  االستراتيجية للخطة األولى الخمس للسنوات مرحلية تشغيلية خطة إعداد خالل من وذلك والفنية، اإلدارية

 أدائها، ومؤشرات الزمنية وخطتها تنفيذها آليات ووضع عملية، ومشاريع مبادرات على تشتمل ؛2014-2018

 .المستمر والتطوير المراجعة عمليات وإجراء

 

 

:مهــــــــيدت  



 الفلسفة التي تبناها المركز في بناء خطته االستراتيجية

المركز يقوم بإعداد الخطة مستعينا ببيوت 
 الخبرة

 

.  المركز يقوم بإعداد الخطة كاملة 
  

مكاتب استشارية تقوم بإعداد الخطة 
.   كاملة  

اإلعدادأهمية أن يشارك المركز في   
 

الخطة تنبع من الحاجة التي يراها المركز 
واقعية البرامج والمبادرات المطروحة 
تبني ما يتم طرحه من مبادرات 



 الخطوات التفصيلية للمراحل الخمسة والمنهجية المتبعة في إعداد الخطة 

تم تحليل أبرز بيانات البيئة 

الخارجية وتحديد أبرز المعطيات 

والعوامل العامة المؤثرة، باإلضافة 

«  القياس»إلى الوقوف على هيكلية 

على المستوى الدولي، وتحديد أهم 
.الممارسات الدولية  

تم تحليل وتقويم البيئة الداخلية للمركز من 

خالل تطبيق منهجية علمية مستمدة من 

 :أفضل الممارسات العالمية

 .نموذج التميز األوروبي1.

 .  جائزة الملك عبد العزيز للجودة 2.







 ملخص عام

« المتوازناألداء بطاقة »   

االستراتيجيةلخطة ا  
  

10 



 %67 الفعـلي %83 المستهدف

 نسبة اإلنجاز الكلي للخطة االستراتيجية

  2017-2014 

 معدل اإلنجاز في الهدف األول

 مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين

 %67 ف %85 م %74 ف %85 م

 معدل اإلنجاز في الهدف الثاني

 التحول نحو تحقيق العالمية

 %66 ف %84 م

 معدل اإلنجاز في الهدف الثالث

 دعم البحوث والدراسات

 %73 ف %86 م %65 ف %73 م %67 ف %82 م

 معدل اإلنجاز في الهدف الرابع

 تعزيز مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة

 معدل اإلنجاز في الهدف الخامس

 تطوير القدرات المؤسسية

 معدل اإلنجاز في الهدف السادس

 تحقيق المسؤولية المجتمعية

81% 

87% 79% 79% 

82% 89% 85% 

 %53 ف %84 م

 معدل اإلنجاز في الهدف السابع

 تحقيق االستدامة المالية

63% 



 %93 الفعـلي %100 المستهدف %92.2 الفعـلي %100 المستهدف

 2017 نسبة اإلنجاز المحققة في الخطة االستراتيجية لعام 
 أنشطة ومخرجات 

 2017نسبة اإلنجاز المحققة في المستهدفات التشغيلية لعام 
 مؤشرات تشغيلية

 تشغيلي استراتيجي
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 مؤشر أداء استراتيجي وتشغيلي156مشروع استراتيجي و  94تتضمن استراتيجية قياس 



 نموذج ملخص أداء اإلدارات
 إدارة التخطيط والجودة
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 عدد المشاريع اإلدارة 

 8 التخطيط والجودة 

استراتيجي -معدل االنجاز في المشاريع   

يع
ر
شا

لم
 ا

  

  
 .المستهدففأكثر من  80%

  

  
 .من المستهدف%  60حتى  %  80اقل من  

  

  
 .المستهدففأقل من % 60 

 %94 الفعلي %100 المستهدف

 (ف)الفعلي  (م)المستهدف  اسم المشروع  الرمز

%80 تحديث دليل إجراءات العمل للمركز  1ـ  2ن   80% 

%80 تحديث الدليل التنظيمي للمركز 2ـ  2ن   80% 

%100 البناء التنظيمي للجان والمجالس الفنية والمهنية 6ـ  2ن   75% 

%100 تطوير وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل      7ـ  2ن   100% 

%100 تحسين استبانة رضا المستفيدين  8ـ  2ن   100% 

%100 ترقية نظام إدارة الجودة والتأهيل لنظام إدارة البيئة ونظام السالمة والصحة المهنية   10_2ن   94% 

%100 استكمال متطلبات الحصول على شهادة األيزو 4ـ 9ن  100% 

%27 .التهيئة للمنافسة على جائزة الملك عبدالعزيز 6ـ 9ن  18% 
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 عدد المؤشرات  اإلدارة 

 4 التخطيط والجودة 

استراتيجي-نسبة اإلنجاز في المؤشرات  

ت
را

ش
مؤ

 ال

  

  
 .المستهدففأكثر من  80%

  

  
 .من المستهدف%  60حتى  %  80اقل من  

  

  
 .المستهدففأقل من % 60 

 %83 الفعلي %100 المستهدف

 عدد شهادات الجودة المكتسبة

تم الوعد بالحصول على جميع الشهادات بعد المراجعة الرئيسية شهر يناير 

2018 

(المختبرين)نسبة رضا المستفيدين   

 نسبة توثيق إجراءات العمليات اإلدارية

 100 مستهدف

 100 فـعـلي

نسبة رضا الجهات المستفيدة   

 %75 مستهدف

 %77 فـعـلي

 3 مستهدف

 1 فـعـلي

 %70 مستهدف

 %73 فـعـلي
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تم مراجعة استراتيجية قياس ومواءمتها مع استراتيجية فقد  وبالتوازي مع تطوير الخطة االستراتيجية لهيئة تقويم التعليم  2017خالل العام 

،  لذلك فقد تم وضع أهدف الجودة االستراتيجية باالتساق مع  2030هيئة تقويم التعليم والتي تم تطويرها ومواءمتها مع رؤية المملكة 

 .  ويتم تنفيذها وقياسها ومراجعتها بشكل دوري لضمان التأكد من تحقيقها«  قياس»التوجهات االستراتيجية لـ 

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 

 2030مع رؤية المملكة « قياس»مواءمة خطة 



 «تطوير نظام الجودة»: ثانياً 
  



 التي األسباب من وغيرها والحوكمة المساءلة على الطلب وزيادة والخدمات المنتجات جودة على الطلب في والمتغيرة الكبيرة للزيادة إن

 .االستراتيجية التخطيط بمستويات وربطها الجودة تطبيق إلى للتحول والحكومي العام القطاع منشآت دفعت

 

 تم حيث اإلدارة مجلس من المعتمد اإلداري الهيكل بتفعيل وذلك هـ1432 عام رسمية وبصفة فعلية بممارسة «قياس» في الجودة بدأت

 منتجات بأن  المركز في للجودة الراهن الوضع دراسة أظهرت حيث ، المركز أعمال وتجويد ضبط بهدف والجودة المتابعة إدارة تأسيس

 إيجابية صورة بناء في ذلك وساهم والخدمات المنتجات تقديم عند الجودة معايير تطبيق في عالية نسبية بجودة تتسم المركز وخدمات

   للمركز مشرقة

 

 

:تطوير نظام الجودة  



 المراحل األساسية لتطوير نظام الجودة في قياس

 الدراسة والتنظيم للمشروع

 التوثيق

 التدريب

 التطبيق والتدقيق

 االعتماد

تطوير نموذج عمليات إدارة الجودة في قياس. 

 المنشأة والتوجه االستراتيجية تحديد سياق 

 تحديد سياسات وأهداف الجودة 

تطوير دليل البناء التنظيمي 

 التدفقوخرائط تطوير إجراءات نظام الجودة 

 تطوير دليل الجودة. 

 بالمواصفات القياسية تدريبية وتوعيه برنامج 

 برنامج تأهيل المدققين الداخليين 
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 الداخليةخطة التدقيق 

 تقارير تحليل نتائج التدقيق الداخلي 

 مراجعة اإلدارة. 

 تقرير تدقيق الجهة المانحة 

مخطط اإلجراءات التصحيحية. 

 المعززةالحصول على الشهادات. 



 المخرجات العمليات المدخالت

 القيادة

 التخطيط واالستراتيجي

 بيئة العمل

 إدارة الشركاء

 إدارة الموردين

 التركيز على المستفيد

 المسؤولية االجتماعية

 نتائج األعمال

 الموارد البشرية

البحوث  إدارة العمليات

 والدراسات

تطبيق 

 االختبارات

إعداد 

 االختبارات
التصحيح 

 والنتائج

طباعة 

  االختبارات

 إدارة  تقنية المعلومات

 الموارد 

 للقياسنموذج معايير الجودة في المركز الوطني 



 تحديد وتقييم مخاطر

 السالمة والصحة والبيئة

 تقييم األداء والتحليل 

 والتحسين

 مراقبة المعلومات الموثقة

 اإلجراءات التصحيحية

 وفرص التحسين

 االستعداد واالستجابة

 للطوارئ

 تطوير األعمال

 إدارة ومتابعة المشاريع

 التدقيق الداخلي

 مراجعات اإلدارة

 مراقبة حاالت عدم

 المطابقة والحوادث

 المطابقة مع القوانين

 والتشريعات

 المشتريات وتقييم

 الموردين الخارجيين

 الموارد البشرية

 االتصال واإلعالم 

 والعالقات

 المسؤولية المجتمعية

 الشؤون القانونية

 الجدولة والمتابعة

 المراقبة والقياس البيئي

 والسالمة

 

 إعداد المقاييس
 

 إعداد األسئلة

 واالختبارات

 بيانات وأنظمة

 االختبارات

 االختبارات

 المحوسبة

 تطبيق 

 االختبارات

 التصحيح 

 والنتائج

 التجهيز 

 والطباعة

 المصلحة أصحاب إرضاء

رلفــرص والمخـــاطا  االستراتيجيات الرســالة والرؤيـــة السـياسات واألهـداف 

 إعداد البحوث والدراسات 

 قياس رضا العمالء

 المعنية األطراف  متطلبات

 تقنية المعلومات

 «قياس»بناء نموذج عمليات 



  دورة عمل نظام الجودة في التحسين والتطوير المستمر 

 قياس وتحليل العاملين التقييم الذاتي

قياس وتحليل رضا 

المختبرين والجهات 

 المستفيدة 

مالحظات /مشاكل 

 تحسين /اقتراحات /

 نتائج القياس

 إدارة التخطيط والجودة 

 اللجنة الدائمة للجودة

 مجلس التخطيط والجودة

 مجلس التخطيط والجودة

 اللجنة الدائمة للجودة

 فريق التحسين المستمر 

 لفرقتقارير ا

اإلعداد 

والتخطيط 

 للجودة

قياس 

وتحليل 

 الجودة

تحسين 

وتطوير 

 الجودة

ضبط وتوثيق 

 الجودة

 تنفيذ التوصيات اقتراح الفـــرق

 الفـرقتشكيل 

 الفــرقاعتماد 

 نهـائياعتماد 

 اعتماد فني



 أهداف الجودة باالتساق مع التوجهات االستراتيجية

 المؤشرات الرئيسية المبادرات ذات العالقة الهدف االستراتيجي م

1 

تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات أصحاب 

 المصلحة والمستفيدين وتحقق رضاهم

تعزيز قدرات تطوير األعمال. 

 التوسع في المنتجات الحالية 

تطوير جودة المنتجات. 

 مختبرين وجهات )تطوير استبانة رضا المستفيدين

 مستفيدة

نسبة رضا المختبرين. 

نسبة رضا الجهات المستفيدة. 

نسبة رضا العاملين  . 

مقياس التوزيع الجغرافي 

 عدد المنتجات الجديدة 

2 

 تطوير األنظمة الحالية  .  تحقيق مستويات األداء المستهدفة للعمليات والخدمات

 تطوير المرافق المساندة 

 

 (.دقة التقديرات)نسبة توفر المقاعد الشاغرة خالل فترة التسجيل 

 (  نماذج االختبارات واإلجابات)نسبة الوحدات المعيبة 

طباعة االختبار في الوقت المحدد    . 

نسبة المراكز التي حدث بها خطأ في توقيت زمن االختبار. 

نسبة الخطأ في عرض االختبار في الفترة المحددة. 

 (.   جودة وكفاءة العمل)نسبة إشغال المقاعد 

3 

 تطوير الكفاءات القيادة واإلشراقية تطوير القدرات المؤسسية

تطوير وإعداد الكفاءات العلمية. 

تطوير البنية التحتية التقنية 

عدد الخدمات اإللكترونية. 

الطاقة اإلنتاجية للمطبعة  . 

نسبة التسرب الوظيفي للمختصين. 

نسبة المتدربين من الموظفين إلى المخطط. 

عدد المتخصصين في مجال القياس والتقويم. 
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 .تبني المعايير المهنية العالمية التحول نحو تحقيق العالمية

 ًتطوير منتجات جديدة ملحة إقليمياً وعالميا. 

 ًالنشر العلمي إقليمياً وعالميا. 

مستوى تحقيق المعايير المهنية العالمية. 

عدد الخبراء الدوليين المنتسبين للمركز. 

عدد برامج الشراكات العالمية. 

مة مة والمنشورة في المجالت العلمية الُمَحكَّ  .عدد البحوث الُمَحكَّ

5 
 .برامج التأهيل والتدريب تحقيق المسؤولية المجتمعية

المقاييس المجانية. 

عدد المقاييس المجتمعية التي ينفذها المركز. 

عدد المستفيدين من برامج التهيئة والتدريب. 

 للمسؤولية المجتمعية" قياسي"زيادة متابعي برنامج 



 المؤشرات الرئيسية المبادرات ذات العالقة الهدف االستراتيجي م

6 

تحقيق متطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم 

 اإلدارة والمحافظة عليها

تطبيق معايير جودة األعمال. 

تطوير البنية التنظيمية 

 

 عدد شهادات المطابقة العالمية المكتسبة 

تنفيذ برامج تدريبية عن الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية لمنسوبي المركز 

التعاقد مع جهة استشارية إلنشاء النظام الوثائقي لتحقيق المتطلبات 

 التعاقد مع جهة مانحة لشهادات المطابقة العالمية المكتسبة 
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المحافظة على سالمة المركز ومنسوبيه والبيئة من 

مخاطر السالمة والصحة المهنية والعناصر البيئية 

 والتطابق مع القوانين والتشريعات

تالفي مالحظات تقارير الدفاع المدني للمركز 

  (  القبو)توفير عدد مناسب من طفايات الحريق بأنواع مختلفة بالدور األرضي 

 توفير عدد مناسب من الفتات السالمة بكافة أقسام وأماكن المركز 

توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالطباعة والتجهيز 

المحافظة على حدود القياسات البيئية للمركز في الحدود المسموح بها 

تقليل المخلفات الناتجة من العمليات اإلنتاجية 

 أهداف الجودة باالتساق مع التوجهات االستراتيجية



 نحو الجودة الشاملة« قياس»مؤشرات تحول ثقافة بيئة العمل في 

 التحول



 قياس

تميز قياس في األداء المؤسسي واإلبداع  وتحقيق 

 الجودة الشاملة 

 جائزة الملك استكمال متطلبات المنافسة على 

 عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي

 تشخيص الواقع وتحديد اإلمكانيات

 9001الحصول على شهادة األيزو 

 9001شهادة األيزو استكمال متطلبات الحصول على 

 «قياس»تأسيس نظام الجودة في 
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 2017بنهاية  2015لإلصدار الجديد  9001ترقية نظام الجودة األيزو. 

 وشهادة السالمة المهنية  1400شهادة البيئة األيزوOHSAS 18001  م2017بنهاية 

 م2018في الربع األول لعام ( 27000األيزو )لشهادة أمن المعلومات « قياس»تأهيل  . 

المؤسسي للتأكد من توجهنا نحو التميز اربع شهادات جودة مستهدفة 

 والمنافسة على جوائز التميز المؤسسي

 الفـجوة 

 تقييم جاهزية الجودة  في المركز لالنطالق نحو التميز المؤسسي





 ملية فاعلة لإلدارة العليا من خالل وجود نموذج العمليات ودليل البناء التنظيمي وادلة ومخططات إجرائية تكا وضوح العمليات التي تقوم بها اإلدارات  -توثيق اإلجراءات

 :تحقق الفوائد التالية

 .الحالي والمستحدثتحديد حجم وتفاصيل المهام في اإلدارة أو القسم ⁻

 .  وجود مهام واضحة ومالئمة لإلدارات أو األقسام الحالية أو المستحدثة مصنفه حسب االختصاص⁻

 .  المركزالتداخل في المهام بين اإلدارات أو األقسام في  تحقيق عدم ⁻

 تكامل العالقة بين األقسام داخل اإلدارة وخارجها وعدم وجود أي تكرار أو ازدواجية في تنفيذ مهام العمل ⁻

 .تحقيق التوازن والبساطة في توزيع المهام بين أقسام اإلدارة الواحدة⁻

 .تحديد واضح لحدود المسؤوليات ومستوى الصالحيات ونطاق العمل محدد بدقة⁻

 .تعكس المسميات الوظائف طبيعة مهامها ومسؤولياتها ومتطلباتها ونشاط القسم الذي تتبعه⁻

 

سهل نظام الجودة تنفيذ ومتابعة تحقيق األهداف االستراتيجية والسياسات المطبقة. 

 استبانات الرضا )لقياس الجودة الشكاوي مقاس باإلضافة إلى معايير انعكس نظام الجودة المؤسسية على مخرجات المركز من خدمات ومنتجات لوجود آلية للتعامل مع

 .  التي تحقق رضا أصحاب المصلحةالخدمات تقديم في ( المختلفة والتقييم الذاتي

 

 المكتسبات التي تحققت من تطبيق نظام الجودة في مركز قياس



نضوح البناء المؤسسي لقياس والذي قاده ليكون مؤهل للمنافسة على جوائز التميز ومنها جائزة الملك عبدالعزيز  . 

تحسن واضح في عملية االتصال األفقي والرأسي، وتحقيق درجة إيجابية في تناغم هذا االتصال خصوصاً على مستوى العمل األساسي. 

 الحصول على مؤشرات قياس استراتيجية وتشغيلية واقعية فاعلة ودقيقة. 

انخفاض تأثير الدوران الوظيفي على سير العمل ، وكذلك سهل نظام الجودة اندماج الموظفين الجدد بسرعة في العمل. 

تحسن إيجابي في عالقة الرؤساء والمرؤوسين وكذلك العالقة بين الزمالء بسبب وضوح إجراءات العمل وتحديد مسئولياته. 

 الستقبال االقتراحات ولجنة دراستها وتحليلها وعرضها على اإلدارة العليا الكترونيةمشاركة فاعلة للعاملين في اتخاذ القرار من خالل صفحة. 

مشاريع تحسين كفاءة األداء سنوية تستهدف تحسين االستغالل األمثل للموارد المتاحة وإيجاد بدائل تسهل العمل أو ترشد المصاريف. 

الجاهزية للتعامل السريع واإليجابي مع األزمات والمخاطر المحتملة. 

المرونة السريعة في التوسع في أعمال قياس  . 

 المكتسبات التي تحققت من تطبيق نظام الجودة في مركز قياس



 «الجودةبالتوازي مع تطوير نظام مبادرات تحسين »: ثالثاً 
  



 تبني التوجهات االستراتيجية وتنفيذ المبادرات والمشاريع االستراتيجية

 وتحديد أولوياتها

 تشكيل المجالس واللجان 

 تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش تعريفية في التخطيط والجودة ضمن

 .خطة اإلدارة لتأهيل الكوادر البشرية

 دليل الجودة، )تطوير وتوثيق إجراءات عمل نظام الجودة والمشتملة على

 (.  الجودةسياسة وأهداف الجودة، إجراءات عمل إدارة 

  مشاريع تحسين بالتوازي مع تطوير نظام الجودة



 دليل :تبني توثيق إجراءات العمل لجميع  قطاعات وإدارات المركز والمشتمل على

تنظيمي لجميع وحدات المركز اإلدارية، دليل إجراءات المركز، دليل إجراءات 

 (.22)، دليل إجراءات لكل إدارة ( 4)القطاعات 

 إنشاء لجنة االقتراحات وإنشاء نموذج إلكتروني لتقديم االقتراحات والذي يمكن

 .الموظفين من خاللها متابعة جميع االقتراحات والقرارات المتخذة حيالها وحالة تنفيذها

 إطالق استبانة رضا العاملين ورضا المختبرين ورضا الجهات المستفيدة والتقييم

وتنفيذ مرحلة القياس . الذاتي وتحليلها وعرض نتائجها على مجلس التخطيط والجودة 

 .والتحليل للجودة للسنة الرابعة على التوالي

  مشاريع تحسين بالتوازي مع تطوير نظام الجودة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد اجتماعات المراجعة الربعية واستعراض نسب اإلنجاز. 

 استراتيجي و مؤشر 56تطوير بطاقة األداء المتوازن متضمنة المشاريع االستراتيجية

 .تشغيليمؤشر 100

 

 لنظام الجودة عبر شركة المراجعات الداخلية والمراجعات الخارجية تنفيذ "bureau 

VERITAS  "العالمية لسنة الثالثة على التوالي. 

 تنفيذ مشاريع التحسين والتطوير 

  مشاريع تحسين بالتوازي مع تطوير نظام الجودة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إخراج ميثاق العمل 

إخراج وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل 

إخراج دراسة الشفافية التنظيمية 

 في مجال الجودة والتميز المؤسسي« قياس»جاهزية تقرير تقييم 

 إخراج تقرير المقارنة المرجعية مع المنظمات وهيئات مشابهة لقياس رضا العاملين

 .والمستفيدين

 (.  عملية28)« قياس»تطوير خرائط التدفق لكافة عمليات 

  مشاريع تحسين بالتوازي مع تطوير نظام الجودة



 تأسيس لجنة االقتراحات 

 الموظف صوت إيصال في يسهم بما المركز في القرار وأصحاب الموظفين بين التواصل باب لفتح االقتراحات لجنة تهدف

 .البناءة باالقتراحات والموظفين العمل وبيئة المركز أعمال تطوير في تباعاً  ويسهم

 مخطط سير االقتراحات

تقديم االقتراح من 
 قبل الموظف

استقبال االقتراح من قبل 
 لجنة االقتراحات الكتر ونيا

 االقترحدراسة 
 اووالتوصية بتنفيذه 
رفضة مع ذكر 

 األسباب

دراسة االقتراح بتنفيذه أو 
 رفضه مع ذكر األسباب

الرفع لمجلس التخطيط 
والجودة في حال القبول 
إلبداء الرائي مع ذكر 

 المبررات 

متابعة تنفيذ االقتراح من قل 
لجنة االقتراحات بعد 

 الموافقة

نشر المقترحات المعتمدة والمرفوضة 

مع استعراض مبررات القبول 

 والرفض



 أحد املراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم 


