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ار قعات ال  ت



:المحور األول
.التعريف بالمشروع التقويمي لالعتماد المؤسسي

:المحور الثاني
.جاستعراض أهم الموضوعات ذات العالقة باختصاص منسقي البرام

:المحور الثالث
.استعراض دور منسقي البرامج في االعتماد المؤسسي



لزيارة  -ضمن اطار مؤسسي موحد -اعداد منسقي البرامج  -١
وذلك من خالل طرح ومناقشة عدد من االعتماد 

طوير ذات العالقة بعمليات التالتساؤالت /الموضوعات/محاورال
.والجودة واالعتماد

استعراض وامداد منسقي البرامج بالجامعة بأهم األطر  -٢
المؤسسية ذات العالقة بمهامهم من خالل القرارات االدارية 

.والسياسات واللوائح واألنظمة واآلليات الموحدة



 وا التعليمية المؤسسة باستيفاء الهيئة إقرار هو

 ،ودةالج معايير من معين لمستوى التعليمي البرنامج

 لضمان وفعالة موضعها في قائمة نظم لديها وانه

 ديمية،االكا ألنشطتها المستمر والتحسين الجودة وتوكيد

. لالعتماد المانحة الهيئــة تنشرهــا التي للضوابط وفقا



 جهاخار و المملكة داخل من الخبرة ذوي من التعليم تقويم هيئة من معتمد فريق هو

 الجامعة هيأته ما على واالطالع ، الجامعة وحدات وثائق جميع بمراجعة  يقومون

 كافة على الجامعة مسؤولي ومقابلة التقنية، عالية تجهيزات من وطالباتها لطالبها

 والطالبات وبالطالب ، التدريس هيئة وعضوات بأعضاء وااللتقاء المستويات،

 القيادات وكذلك ، الجامعة مخرجات من المستفيدة والجهات الجامعة وخريجي

  . الجامعة في اإلدارية





مراحل الجامعة الستيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي
 امعة ئي لل ل ال ل  .هـ١٤٣٢-١٤٣١اجراء ال
 امعة ق الذاتي األولي لل ة  لل هـ ١٤٣٢رفع الدراسة الذات
د ر وال امعة لل الة ال ة  األولى ل رات ة االس اد ال ة اع

امعة ( ال دة  ة لل رات ة االس  ).١٤٣٢ال
 ران امعة ن ة ل رات ة االس اد ال  ) هـ١٤٣٨/١٤٣٣(اع
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المشروع التقويمي لالعتماد المؤسسي للجامعة 
ران جامعة قامت ع ن ق روع عقد ب  ال

ي ق اد ال ي لالع ؤس امعة ال  ئةه مع لل
عل تق ى ٢٠١٧ في ال ق  قامت العقد و

امعة ل ال اد فر ب ي االع ؤس  ال
امعة ة الدراسة واعداد لل ة الذات ال امع ال  .ةلل

 
ة الدراسة رفع ت ة الذات ال امعة ال  -١٤٣٨ لل

دا ١٤٣٩ ه ارة ت اد لز  .االع
 
ار في اآلن ن ارة ان ة الز دان  لفر ال

ئة اد اله ي لالع ؤس .ال



عتماد الهيكل التنظيمي واللجان المنبثقة للمشروع التقويمي لال
المؤسسي للجامعة 



لجامعة تشكيل فريق عمل المشروع التقويمي لالعتماد المؤسسي ل
امعــة علــى: أوال ــي لل ؤس ــاد ال ي لالع قــ ــروع ال ــل ال ــ ع ل فر ــ ــ  ت ال

الي :ال
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ي اجراءات تنفيذ المشروع التقويمي لالعتماد المؤسس
للجامعة 

ل عد ل فر ت روع ع اذ ت ال ة االجراءات ات ال فاء ال اتم الس  ل
روع  :ال

 
ة وضع :أوالً  ة ال هام ألداء الزم لف ال اء بها ال   . األع
 

ا ة وضع :ثان ة خ درب تدر اء ل ئة أع درس ه دام لىع واإلدار ال  اس
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ل ورش في ئة ع عل تق ه .١٤٣٧/١٤٣٨ الدراسي للعام ال



ماد تابع اجراءات تنفيذ المشروع التقويمي لالعت
المؤسسي للجامعة 

ا دام :ثال ثائ م العدید اس ة الدراسة تقرر إعداد في ال ة الذات ؤس امعة ال  أه وم ران،ن ل
ثائ ة ال ي الرئ اد ت ال ها االع :عل
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ة.٤ ة ال رات امعة االس ران ل .)هـ١٤٣٣/١٤٣٨( ن
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عا العات :را ، اس قابالت الرأ ، وال دی ف ة والدراسات لل ائ ق ل االس ل ائج وت  ال
الصها .واس

ا ف :خام ات ت ائ ال االح ثائ واألش ة وال ي الداع درج وال ت ت ار ل ت ة اءأث مع  ا
ة، الدراسة دام الذات هج واس د م م ف ع .الدراسة مالح ت
عانة :سادسا قل، الرأ االس ث ال ار ت ح ة اخ ار م ن راء االس امعة خارج م وال  ال
اره في روعي رة ع اخ ه ال دة ب ودرای ة ال ل ة ال ة العر د ع ا ال ة نتو ل  األف
راء ن  ل ل ب لها امعات ع ران جامعة على ال ق اد في ن ي االع  روعوال األكاد

ر  فادة وذل ال ه م لالس ر أن هذا في ت   .ال





امعة ة ال رؤ
ع ا"  اء م ة فاعلة في ب ار ع وم عل وخدمة ال عل وال عرفةرادة في ال  «لعل وال

امعة رسالة ال
ة ال"  اه ل، وال ق الع ع وس اجات ال ان اح ر تعل وتعل یل ف فاعلة في ت

ات ال ق دام ال ة واس ق ث ال دامة م خالل إجراء ال ة ال ل ال ة وتفع دی
ي ي والعال لي واإلقل راكة على ال ال  «ال

اد ت• غة اع ران جامعة رسالة ص اً  ن ل م رس لس ق امعة م  هجل في ال
ة ان امعي للعام ال  .ه ١٤٣٢/١٤٣٣ ال
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امعة دی ال ف  .وال



كيل فريق عمل قامت اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية بتش
ة  روعات الخط تراتيجية ومش دافها االس ة واه الة الجامع ديث رس لتح

:االستراتيجية وانتهت اللجنة إلى ما يلي
ة ‐ ة التنمي ع خط قة م ا متس ة ألنه داف الجامع الة وأه ى رس اء عل اإلبق

.هـ  ١٤٤٠العاشرة والتي تنتهي في 
دة ‐ ة م تراتيجية للجامع ل بالخطة االس د العم ي القصور  ١٨م شهر لتالف

تراتيجية ن ن الخطة االس ة م ة الذي حدث في تنفيذ المرحلة الثالث تيجة أزم
.الحد الجنوبي 

ة ‐ داف الخط الة وأه ة رس ة لمراجع ديث الخط ة لتح ميم آلي م تص ت
.االستراتيجية للجامعة  





ع ال دها بالتشاور م م تحدي ث ت ة حي مستفيدين وضعت رسالة جامعة نجران وفقاً للمعايير التخطيطي
ة والرسالة  من جامعة نجران، وفي مجتمع منطقة نجران وما جاورها، حيث قام فريق إعداد الرؤي

-:بوضع صيغة أولية لها بناًء على ما يلي
اء عقد اجتماع مع معالي مدير جامعة نجران بخصوص مناقشة الصيغ األولية المقترحة، وبن -

.على مقترحات معاليه، تم عمل تعديالت على هذه الصيغ
.لجامعةاستطالع اآلراء عن المقترح األولي المعدل لرؤية ورسالة الجامعة، والقيم التي تتبناها ا -
رؤية قام فريق إعداد الرؤية والرسالة لجامعة نجران بتصميم استبيان عن الصيغ األولية لل -

:والرسالة وتوزيع على الفئات التالية
ديمية، الستطالع رأي جميع منسوبي جامعة نجران من القيادات اإلدارية واألكا: االستبيان األول) أ

.معةوأعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين في المقترح األولي المعدل لرؤية ورسالة الجا
زيعه الستطالع رأي ممثلي مجتمع نجران في رسالة الجامعة، وقد تم تو: االستبيان الثاني) ب

.بالبريد وكذلك يدويا
األساسية  الستطالع رأي منسوبي جامعة نجران ويختص بمقترحاتهم عن القيم: االستبيان الثالث

.التي يرون أن تتبناها الجامعة كإطار لكافة األنشطة التي تمارسها



ة الت م التوصل بعد تحليل نتائج االستبيانات السابقة  تم عرض صيغ رؤية ورسالة وقيم الجامع ي ت
-:ةإليها عقب عرضها على اإلدارة العليا لجامعة نجران، على جميع االطراف المستفيدة التالي

م الت‐ ي ت ة، لعرض ومناقشة الصيغ الت ات التوظيفي وصل ممثلي مجتمع نجران، وأصحاب الجه
.اليها

ة للتطوير والجود‐ ة الجامع دريس، ومستشاري وكال ي القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة الت ة ف
ة  دتها جامع ل عق ة عم لورش ر  – بروني ي تعتب دة، والت ة المتح ال، بالمملك ة إدارة األعم كلي

.الشريك االستشاري لجامعة نجران في وضع خطتها االستراتيجية، بجامعة نجران
وم ‐ ة نجران ي دة  ٥عرض رؤية ورسالة وقيم الجامعة المعدلة على طالب جامع  ١٤٣٢ذو القع

.، لعرض ومناقشة الصيغ الرؤية والرسالة والقيم٣/١٠/٢٠١١هـ الموافق 
شة عرض رؤية ورسالة وقيم الجامعة المعدلة على اإلدارة العليا لجامعة نجران، وذلك بعقد ور‐

.٢٠١١أكتوبر  ٨هـ الموافق ١٤٣٢ذو القعدة  ١٠يوم 
ادات ‐ ع القي اء م الل لق ن خ روره، م ة بش رع الجامع ى ف ة عل يم جامع الة وق ة ورس رض رؤي ع

وم واآلد ة العل ة بكلي م، والطلب ي حكمه دريس ومن ف ة الت ة وأعضاء هيئ اب األكاديمية واإلداري
.بفرع الجامعة بشروره



عة من ومن رسالة الجامعة تم تبني ستة محددات استراتيجية للجودة بالجام
عليها  خالل تحليل عوامل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للجامعة بنيت

:الخطة االستراتيجية وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة وهي
.ممارسات التعليم والتعلم
.ممارسات البيئة الداعمة
.الخريجون وسوق العمل

.العلم والمعرفة
.المسؤولية المجتمعية

.الشراكة
هدف استراتيجي) ١٢(وينبثق من هذه المحددات االستراتيجية أثني عشرة 



ت ة االس ابقة للخط تراتيجية الس داف االس ق األه مان تحقي راتيجية ولض
ة  ل الخط ا تحوي ن خالله تم م ة ي ة تنفيذي ع خط م وض ة ت بالجامع

روعات تطويري ق  لمش ى التطبي ة إل ن النظري تراتيجية م د االس ة وق
ي  روعي أن االعتبار األساسي لتحقيق تلك المشروعات ال يكمن فقط ف
ة، ب ات الزمني ام والتوقيت ي أن التفصيالت الخاصة باألنشطة والمه ل ف

ث ت طة بحي د لألنش ذ الجي من إدارة التنفي ار يض اك إط ون هن ق يك تحق
ا متابع رن به دة األهداف االستراتيجية المأمولة ، كما يجب أن يقت ة جي

اء تن ة أثن ة أو المفاجئ اطر المتوقع م إلدارة المخ طة ودع ذه األنش ذ له في
.الخطة االستراتيجية



مشروعاً تطويرياً تنفذ  ٨٨من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة تم وضع 
استمارة استبيان  ١٥٥٠خالل السنوات الخمس للخطة االستراتيجية، وقد تم توزيع 

مل بالخطة فضالً عن اللقاءات لتحديد أولويات تنفيذ هذه المشروعات، وبعد تمديد الع
دة االستراتيجية والتي انتهت إلى دمج بعض المشروعات وإضافة مشروعات جدي

:مشروعاً وجاءت نتائجها على النحو التالي ٨٨أصبحت قائمة المشروعات تضم 
مشروعاً  ١٣: مشروعات األولوية األولى
ً  ١٨: مشروعات األولوية الثانية مشروعا
ً  ٢٢: مشروعات األولوية الثالثة مشروعا

مشروعاً  ١٩: مشروعات األولوية الرابعة
مشروعا ١٦: مشروعات المرحلة الخامسة

طويرية وقد شاركت جميع وحدات الجامعة االكاديمية واالدارية في تنفيذ المشاريع الت
.للخطة االستراتيجية كل حسب اختصاصه



االستراتيجيةنماذج لمشروعات الخطة 
دراسة احتياجات سوق العمل والمجتمع١/١
.تبني معايير عالمية مرجعية لجميع البرامج الدراسية بالجامعة ١/٢
.عمل استحداث برامج جديدة بالجامعة وفقاً لمتطلبات المجتمع وسوق ال ١/٤
تأهيل برامج كليات الجامعة للحصول علي اعتمادات محلية ودولية ١/٥

.التوسع في برامج التعليم عن بعد بالجامعة  ١/١٠
التسويق اإلعالمي لخدمات مركز التعلم اإللكتروني  ١/١١

.تطوير تطوير عمليات القبول والتسجيل للطالب والطالبات ٢/١
تطوير إجراءات قبول الطالب والطالبات بالبرامج المختلفة  ٢/٢
ختلفةتطوير برنامج السنة التحضيرية بما يحقق متطلبات البرامج الم ٢/٣
وضع خطة الستكمال الكوادر األكاديمية وفقاً لمتطلبات البرامج   ٣/٧

والوحدات



صـــدار قـــرار بتشـــكيل فريـــ ق إعـــداد خطـــة قـــام وكيـــل اجلامعـــة للتطـــوير واجلـــودة 
جلامعــــة يتضــــمن فريــــق رئــــيس مــــن  عضــــوا وفريقــــا واحــــد إدار  ١٣املخــــاطر 

عضـــــوا وعضـــــوة  تتضـــــمن مجيـــــع أنـــــواع  ٦٣فـــــرق فرعيـــــة تضـــــم  ٨ومســـــاندة و 
:املخاطر احملتملة للجامعة

 خمـــاطر / ية خمـــاطر املعامـــل العلميـــة واهلندســـ/ خمـــاطر املعامـــل الصـــحية والطبيـــة
ئق وأمـن املعلومـات  اطر اإلعـالم خمـ/ املخـاطر املاليـة / املخـاطر القانونيـة / الو

وخمــــــاطر  /املخــــــاطر الطبيعيــــــة /  خمــــــاطر املــــــوارد البشــــــرية / والصــــــورة الذهنيــــــة 
.املنشآت واملرافق 



 وقد قامت الفرق بتحديد ما يلي لكل نوع من املخاطر:

طر حصر جبميع أنواع املخاطر احملتملة يف املواقع ذات االختصاص بنوع اخل.

 جلهات املرشحة حلدوث اخلطر .حتديد قائمة 

 مستواه وسياسة و / وصف اخلطر( وضع اخلطة التنفيذية للتعامل مع اخلطر وتشتمل على
ابعة ومسؤول التنفيذ واملت/ ومسؤول املوقع / ثر اخلطر حال حدوثه / درئه 

 وضع اجراءات التعامل مع اخلطر حال حدوثه.

 ر اخلطر بعد حدوثه .وضع اجراءات التخلص من آ

 وضع اجراءات تفادي وقوع اخلطر يف املستقبل.



 مراجعتهـا مـن انتهت مجيع الفرق من وضع خطة املخاطر يف كل خطر ومتت مناقشتها و
عتماد اخل عتمادها ، وقام وكيل اجلامعة   .طةالفريق الرئيس الذي أوصى 

جل امعة لتفعيلها مت تسليم اخلطة للجنة الدائمة للجنة الدائمة إلدارة األزمات واملخاطر 
جلامعة  .مع كافة الوحدات األكادميية واإلدارية 

جلامعـــة أيضـــا وفـــق اخلطـــة االســـرتاتيجية للجـــو  جلامعـــة كمـــا تشـــتمل إدارة املخـــاطر  دة 
جلامعــة بتوقــع املخــاطر الــيت ميكــ مج بتكليــف مجيــع الــربامج األكادمييــة  ــدد الــرب ن أن 

 .سنو
ـــة العـــام عـــن املخـــاطر الـــيت واجه اي ـــر ســـنوي يف  عـــداد تقري ـــربامج  تهـــا وكيـــف تقـــوم ال

.استطاعت تقليل اخلطر او تفاديه





ع  ى وض ران إل ة نج عت جامع س
و ز بالوض ي يتمي يف وظيف ح توص

ام  ئوليات ومه د مس ي تحدي ة ف والدق
ة بالج ة القيادات األكاديمية واإلداري امع

ة دير الجامع  حيث صدر قرار معالي م
و ي ، وتق دليل التنظيم اد ال م باعتم

إجراء تحديث سنوي للهي ل الجامعة ب ك
ي وف دليل التنظيم ي وال ق التنظيم

ا  ة وبم ة للجامع تجدات اإلداري المس
.يضمن فعالية النظم اإلدارية





ل للجودة  ل يكون حرصت وكالة الجامعة للتطوير والجودة على تصميم دلي
له مرشدا إلدارة عمليات ضمان جودة برامج وكليات الجامعة من خالل تناو

:للقضايا التالية
مبادئ ضمان تحسين مستوى الجودة.
المعايير التي تؤثر على الجودة في الجامعات.
 استعراض بعض التجارب واالتجاهات العالمية في إدارة الجودة

.الشاملة 
نظام الجودة بجامعة نجران.
سياسة الجامعة في إدارة ضمان الجودة.
عمليات ضمان الجودة على المدخالت.
عمليات ضمان الجودة العمليات.
عمليات ضمان الجودة المخرجات.





يس ي رئ ة ف امج متمثل ة رئيس/ادارة البرن
ق  م ،منس ق/ القس امج ، منس قة البرن  منس

.منسقة الجودة بالبرنامج
ي ي رئ ة ف ودة متمثل وير والج دة التط س وح

دة  ة(الوح د الكلي رف )عمي رفة / ،  مش مش
.وحدة التطوير والجوة ، لجان الوحدة



ة م يط والمتابع دة التخط ي وح ة ف ودة متمثل وير والج ادة التط ن عم
الجامعة  خالل تفعيل زيارات المراجعة والدعم الفني المستمر لكليات
ر ذاتي لجودة الب ويم ال ات التق ائج عملي ن بهدف للتحقق من نت امج، م

ائ وفير الوث دى ت ا وم ة به راهين الخاص ة والب ص األدل الل فح ق خ
اً لم يم ، ووفق ويم التعل ة تق ايير هيئ ات مع ة بممارس دده الخاص ا تح

ة ب ارير الخاص ة التق ات، وكتاب ودة بالكلي نوية للج ة الس ائج الخط نت
ن  ا م ذلك، واعتماده دة ل دة ومع اذج موح ى نم ة عل ات المراجع عملي

ال ادة التطوير والجودة وإرس د عم ة وعمي ها وحدة التخطيط والمتابع
ن ا م اء به ا ج تيفاء م ا واس ا ومراجعته الع عليه ات لالط ى الكلي  إل

.مالحظات



ــ ؤشــرات أداء ال حــدة ل غة م ضــع صــ دة  ب ــ ر وال ــ ــادة ال رامج قامــت ع
علـــ  ئـــة تقـــ ال ذج ه ـــ امعـــة ) ٢٠١٥( وفقـــا ل ـــات ال ل زعهـــا علـــى  وت

ئة تق ا ر ه عای رامج ل ق ال اس مد ت زام بها وق عل لالل .ل
ة هي ة مؤشرات األداء إلى ثالثة فئات رئ ق خر  :وت

امعة ة لل رات ة االس ال اصة  .  مؤشرات األداء ال
ها ة في ن ئة ال دة م مؤشرات اله ع .  ٢٠١٥ مؤشرات األداء ال
ة .  مؤشرات األداء اإلضاف



قة أن ت• ـــا فات ال ـــف ـــ مؤشـــرات األداء وفقـــا لل ـــد ت امعـــة ع ـــع حرصـــت ال
ة قارنة الداخل ات ال ل ى ت م ع هدفة ح ارة ال ع ة ال  .الق

ي القــا• ــل جــامع ــة م امعــات اإلقل اصــل مــع عــدد مــ ال ال امعــة  ــا قامــت ال هرة ك
ـة ال ل ج العرـي م لـ ـة وجامعـة ال ـر العر رـة م ه س  اة ال ـادل وق ـر ل
ـــــ  ـــــة علـــــى م قارنـــــة مرجع ـــــران   ـــــي (مؤشـــــرات األداء مـــــع جامعـــــة ن ؤس / ال

ي رام ل خا، )ال اصة بها مع جامعة ال امعة مؤشرات األداء ال ادلت ال ا ت  .لدك

اصة ب• إرسال تقارر مؤشرات األداء ال ة  رامج األكاد ع ال زم ج ا إلى وتل ها س
رامج م ة الراجعة لل غذ ة و تقد ال عل ؤون ال امعة لل الة ال الةو ل ال . ق



https://pa.nu.edu.sa/ ادة • ي لعم ع إلكترون د موق ا يوج كم
ات  ودة إلدارة متطلب وير والج التط

ه ج تقبل علي ع االعتماد المؤسسي تس مي
دات  ات ووح ن الكلي ودة م ائق الج وث

تها الجودة والبرامج األكاديمية وفق خط
وم  ة ،وتق ة الوطني ايير الهيئ ومع

ة المت ق اآللي ارير وف ة التق ة بمراجع بع
ي وتعطي تغ ام اإللكترون ى النظ ة عل ذي

رورة  ى ض د عل ات تؤك ة للكلي راجع
وة والضعف وتوصيا ت إدراج نقاط الق
رام ارير الب ة تق ي كاف ين ف ج التحس

.األكاديمية



ن هلــــا مت اضــــافة رؤســــاء االقســــام ومنســــقي الــــربامج كأحــــد االطــــراف الــــيت ميكــــ
ئـق املرفوعـة علـي املوقـع كـل مـنهم فيمـا خيصـ ه ويـتلخص دور االطالع علـي الو

   -:منسقي الربامج يف االيت 

ئق املطلوبة طبقاً لالطار الزمين املوضح  -  .خلطةمتابعة رفع الو

ول من خالل قبول او رفض الو -  .ئق املرفوعةمتابعة عمليات التقييم اوًال 

ختــــ - ئــــق الــــيت مت رفضــــها  اذ االجــــراءات متابعــــة مــــدي التــــزام املســــئولني عــــن الو
 .التصحيحية الالزمة

ئق مرة اخري بعد تصحيحها من قب -  ل املسئول عن الرفع متابعة االلتزام برفع الو



راجعة ت ة ال ات الدع وتقد الداخل ل امعة ل ادتها ال س خالل م وع ةأ خ  ن
ة لها رئ حدات ت ة ال ال :ال
ط وحدة عة ال ا ي : وال رف ال ذ إعداد على ت ف ط وت رات ال  ةاالس

امعة، ر وحدات وعلى ال دة ال ات افة وال امعة ل ادات ال  اندة،ال والع
ام فاءة ومد فائه الداخلي ال ات واس ل ئة ل عل تق ه رهاو   ال دة، معای ع  ال

اء إلي إضافة ات ن ب دة وآل دة لل افة مع ة ل ة األن رام ؤس ال  ةوال
ات، ل ر ال ات وت ال ق ع ب االت دة وحدات ج ات في ال ل ام ال  الرجال أق
اء ة واإلدارات وال ادات الرئ امعة إدارة والع ه ال عا ور ادة ج  رال ع
دة .وال
عل وحدة عل ال م :ال راجعة تق ة ال امعة برامج على الداخل ا ال صف علی ف  ب
رامج ط ومراجعة وتقاررها، ال دیدة ال ر وفقاً  ال عای ئة ل ة اله ق ال اد لل  واالع

ي، ط وتقارر األكاد ة ال رامج الدراس امعة، ل اسات وت ال اتواس س  رات
عل عل ال ران، امعة وال ر مراجعة إلى إضافة ن عای ة ال ر  األكاد امعة امجل  .ال



ي اد االكاد ات: وحدة االع ل رامج ل فاء ال ل على مراجعة مد اس اد  تع االع
ي ي والعل ي والدولي، وتقد الدع الف ي ال  .  األكاد

هارات  ة ال اء ه: وحدة ت ة ألع ة واألكاد ه ة ال فر فرص ال درس ت ئة ال
دید اال اًء على ت درب ب مة لل ، م خالل وضع م ادات واإلدار اجات والق ح
اال ى ال درس وفي ش دة ال ر في ج اه في دع ال ال ا ت ي ك ت ال

درس ئة ال ات ه اء وع ي ألع ه ر ال غرض ال دة  االداء    تدع ج

ادرات وحدة ة ال رز : االبداع ة ت حدة اه ر مد في ال اصل ج  يم مع ال
ات امعة وم اب اجل م ال ق ار اس ادرات االف ة وال ي االبداع ه ال  في ت
امعة االرتقاء ع ال اء حد علي وال مة فاءة رفع غرض س امع ال  ةال
دتها ل ، وج رة ت علي والع ة ال امعة الذه  .لل





دات األكادي ة الوح ة لكاف ارات العلمي ي واالستش دعم الفن اس االداء ال دة قي دم وح ة تق مي
د وتصميم وتط وم بتحدي ويم األداء، وتق ات واإلدارية بالجامعة في مجال قياس وتق وير آلي

ا يضمن التطوير ال ا بم ة وأدوات القياس والتقويم، ومتابعة التطبيق األمثل له مستمر لكاف
.األنشطة واإلجراءات والممارسات للوصول إلى التميز األكاديمي واإلداري

:ومن مهامها االساسية ما يلي
ة األكاديميةصميم وإعداد وتطبيق وتحليل معايير ومقاييس تقييم أداء المهام واألنشطت .
ة م دات الجامع ف وح ة لمختل ال اإلداري ن األعم تفيدين م ا المس اس رض ة قي ن متابع

.أرباب العمل والمجتمع والطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين
رات قياس معدالت التغير في أداء الوحدات االكاديمية واالدارية من خالل المقارنة ل فت

.زمنية منتظمة في قياس مؤشرات االداء ومعرفة مقدار وكمية تحسين االداء
إجراء المقارنة بين أداء الوحدات اإلدارية واألكاديمية في الجامعة.
عداد التقارير عن أداء الوحدات المختلفة بالجامعة.
وة و ب الق ا يعزز جوان اس األداء بم ن قي تفيدة م معالجة رفع التوصيات للوحدات المس

.جوانب القصور في أدائها



العم ان أو االس االس
استطالع الرأي عن الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس١
استطالع الرأي عن الرضا الوظيفي للعاملين بالجامعة٢
استطالع الرأي عن رضا اإلداريين واإلداريات عن فاعلية القيادة اإلدارية٣
.سماستطالع الرأي عن فاعلية أداء المجالس العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الق٤
استطالع الرأي عن وضوح الدليل التنظيمي٥
.ماستطالع الرأي عن فاعلية أداء مجلس الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في القس٦
).عمداء(استطالع الرأي عن رضا أعضاء هيئة التدريس عن فاعلية القيادات األكاديمية ٧
).سامرؤساء األق(استطالع الرأي عن رضا أعضاء هيئة التدريس عن فاعلية القيادات األكاديمية ٨
استطالع الرأي عن فاعلية مجلس الجامعة ٩
ي١٠ ودة ف وير والج دات التط ة وح ن أداء وفاعلي دريس ع ة الت اء هيئ ا أعض ن رض رأي ع تطالع ال  اس

الكليات بالجامعة
استطالع الرأي عن رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء وكالة الجامعة للتطوير والجودة١١
استطالع الرأي عن رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام الجودة الداخلي١٢
ة١٣ ي جامع ة ف ويم المتبع راءات التق ودة إج ن ج دريس ع ة الت اء هيئ ا أعض ن رض رأي ع تطالع ال  اس

نجران
استطالع الرأي عن رضا الطلبة عن جودة التعلم والتعليم بالجامعة١٤
استطالع الرأي عن جودة المقررات الدراسية واألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس١٥



ــراه عــددة مــ األدلــة وال ــادر م دة األداء علــى م ــ قــ الــذاتي ل ــات ال ل ــد ع ، مــ تع
:خالل ما یلي 

 اس األداء م بها وحدة ق ي تق لفة ال العات الرأ ال ي س ع( اس ).رضهاوال
ة رامج األكاد ارجي على ال راجع ال ام ال .ن
 ــر هــا جامعــة ن لفــة وت ــة ال ــات الذات ق قل علــى ال ــ ــام الــرأ ال قــ ن ان فــي ال

ــرامج ا قــ الــذاتي الــدور ل ر وال ــ قــ الــذاتي ال قــ الــذاتي األولــي وال امعــة وال ل
ي ؤس اد ال .الذاتي لالع

امعة ات ال ل ارة في  الس االس .ال
راســات اإلج ة مــ  ائ ــ ــات ع ــ علــى مراجعــة ع ــر والــذ ی ــ ال ــام تق ــ  ن ــة ی ا

ة رامج األكاد عض ال قه اآلن  في  .ت
ه وحدات ال م  قل تق ارة م خالل تق م رقة االخ ام تق ال دةن . ر وال
لفة .رصد مؤشرات األداء ال



قة في تقد• ا األدوات ال ي ی رصدها  ائج ال دم ال دة ت ـ رات ل ـ  تف
ر و  ـ ـادة ال ق ع رامج، وت دمة داخل ال ة ال فاءة األن دة و ـ ال

ـ رونـي ال قـع اإلل ثـائ علـى ال هـا لل ـرامج في زاراتها ومراجع ص لل
ــ قــارر ال ــرامج لهــذه ال ــة ال اق دة مــ م ــ ــة ووحــدات ال قلة فــي األكاد

ة لل ذ ف اذ إجراءات ت ة وات امها العل الس أق  .م

ـــــ • ل ـــــًا فـــــي ع ـــــادة دورًا مه دة والع ـــــ ر وال ـــــ الـــــة ال ـــــار و ات ول
ــرامج وال دة أداء ال ــ ــ ل ق ــات ال ل ــاء ع ــدق أث راجعــة وال ــات مــ ال ل
رات ال ـ ف ة ال ق مـ صـ ة وال راجعة الداخل ـة علـى خالل زارات ال

قدمــة مــ ال ثــائ ال ة وإجـراءات ال قــ مــ صــ ــراه وال ــرامج األدلـة وال
ئة ر اله عای فاءها ل  .ومد اس



راجع الداخل• ار فر آخر م ال لي ( اف إلى فر ال ـئ م
ــي ــ ) الـدع الف ر وال ـ ــادة ال ع ــاندة   ـادات ال ــات والع ل ــث لل دة، ح

ــات ال ل ر ل ــ ــي ال راجعــة والــدع الف ــام بزــارات ال امعــة بهــدف یــ الق
ـرامج، مـ خـال دة ال ـ قـ الـذاتي ل ـات ال ل ـائج ع ق م ن ـص ال ل ف

ا اصــــة  ثــــائ ال ر ال ف اصــــة بهــــا ومــــد تــــ ــــراه ال رســــات األدلــــة وال
ــــ ــــة ال ــــدده ال ــــا ت ــــًا ل ــــ ، ووفق عل ــــ ال ــــة تق ئ ر ه دة معــــای ــــ ة لل

راجعـــة ع ـــات ال ل ـــائج ع اصـــة ب قـــارر ال ـــة ال ا ـــات، و ل ـــاذج ال لـــى ن
ــ ـد ع عـة وع ا ط وال ـ ادهـا مــ وحـدة ال ، واع حـدة ومعـدة لـذل ادة م

هـ هـا ومراجع ـالع عل ـات لال ل دة وإرسـالها إلـى ال ر وال فاء ال ا واسـ
ات .ما جاء بها م مالح



S1.1-مدى متوسط( واألهداف الرسالة بصيغة المستفيدين وعي درجة 
 اتوالدراس البكالوريوس مرحلة وطالب التدريس هيئة أعضاء معرفة
)سنوي خماسي استبيان باستخدام وذلك بالرسالة العليا

S2.1 - لتنظيميا الهيكل متضمنا السياسات لدليل المستفيدين تقييم 
 باستخدام السياسات دليل كفاية درجة متوسط ( الوظيفية واالختصاصات

 البوط التدريس هيئة أعضاء من كل إلى موجه خماسي سنوي استبيان
)النهائية السنة
S4.1وأ المعادل على بناء( التدريس هيئة أعضاء إلى الطالب نسب 

.)الكامل للوقت المكافئ
S4.3دكتوراه مؤهالت يحملون الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة 

.عليها مصادق



S6.3 ة ة الرق دی لل ف اس. (تق ال عدل أو درجة م سط العام ل ة ال ة ال
ا ة م :الرق

ة ) أ رون اقع اإلل ل على ال لة الدخ ت(سه )أل

ة) ب رون انات اإلل اعد ال دام ق فر اس ت

دم) ج ل ال ة دخ ان إم

ة) د دام ال درب على مهارات اس ال

دمات ) هـ دة ال أ مؤشرات أخر ل

S7.3- زات ه راف وال دی لل ف ة ب) تق ال ل الدراس عام)الف اه ) ل جال دورات ال
افة( انة وال ث ال دامها و) األم  هـ) د) م ح ة اس ان ارات وإم اقف ال المة  )م ال
ة( او اد ال ة، ن اإلنذار، تأم ال فاء، اإلسعافات األول ه) ز) وسائل اإل زات ت

اصة  اجات ال عاق وذو االح زات دورا(ال ه اعد، ت درة، ال اهاألرصفة ال )  ت ال
ة) ك زات الراض ه راف وال ال



S9.1- ة ال امعة في ال درس الذی غادروا ال ئة ال اء ه ة أع قة ن ا
ب ال قاعد  اب عدا ال .ألس

S9.2-ر ا ة ال ار في أن درس ال ئة ال اء ه ة أع ي في ن ه ل
اضي .العام ال

S10-2- اء ه ل أع ة ل ة ال الت العل هادات في ال ئة عدد اإلس
امل درس م ذو الدوام ال ال

S10.3-  ث و امل الذی لدیه  درس  بدوام  ئة ال اء ه ة أع احد على ن
اضي ر خالل العام ال .األقل م وم

S10.4ة خالل رات أكاد ي قدمت في مؤت قارر ال اث أو ال العام  عدد األ
امل درس ذو الدوام ال ئة ال اء ه افئ أع اب وذل ل .ال



 S11.1- امل و درس م ذو الدوام ال ئة ال اء ه ة أع اقي ن
ع ة خدمة ال ة في أن فاعل ا  ادر الذی ساه ال

S11.2 الي ع ة إلج قدمة ن عي ال ف ال ق دد عدد برامج ال
ام  األق

 
ع مؤشرات االداء الرئ - رامج  قي ال ام م ا ُعد ال ـي ك ة ال

علـ ومؤشـرات االد ئـة تقـ ال اصـة به ارها وال ة ی اخ اء االضـاف
ة والهامة ات االساس ل رنامج م ال ال دة  ع  .ال



امعة ل الة ال د م و ع ة ال ل ام تق ال ران ض ن ر وضعت جامعة ن ـ ل
از  ـ إ ـة  ل ـازات ال قـ مـ ان اسات وإجراءات خاصة لل دة س هـا علـى وال

الي  :ال ال
 قـرر ـ ال ي علـى م رنـامج األكـاد ة ال اس عل ب اتج ال اس ن رنـامج ق ات وال

رونـــي علـــى ب ـــ برنـــامج إل ـــة ب دهـــا الذات ه امعـــة  رنـــامج وقـــد قامـــت ال
)(EXCEL    ها اتج تعل اس ن رامج في ق اعدة ال .ل
اس ارات ق ر في اخ ائج ال ع ن  .ت
ة ال راسات إجا ة م  ائ ة ع ر على ع راجع ال ام ال دام ن ة اس .ل
عل عــ ــ اتج ال ــاس نــ هــا لق ــة ومــد مالئ ار رقــة االخ دة ال ــاس جــ ــ ق ر  

ة ل ال دة  ر وال قلة م وحدة ال ة م .ل
ـة ومعـدالت اإل ل عـدالت تقـدم ال اصة  عة مؤشرات األداء ال ا ـال رصد وم ك

ة ارج ة وال ة الداخل رجع قارنة ال .وال



ـــــف  ـــــال و ـــــف الغـــــش واالن امعـــــة ل ال جـــــد برنـــــامج   ی
ـه مـ ج ة وقـد تـ ال ل ال ال ة على أع رقات العل  سـعادة ال

ـــي الـــى ال ـــث العل ـــا وال امعـــة للدراســـات العل ـــل ال ـــات و ل
ـــــة ال ـــــرقات العل ـــــف ال ـــــ برنـــــامج  ة ب ـــــ د ال جـــــ
ـات ال ل ـة مـ ال ل ال ال ي على أع ث العل ادة ال ة ع ـ

امعة ع برامج ال ها على ج ع دا ل ه .ت



دة م ة للمجالس االستشارية معتم ل تم وضع الئحة تنظيمي نن قب
:وتضم هذه الالئحة ، وكالة التطوير والجودة 

.أهداف المجلس االستشاري : المادة األولي             
.تنظيمات عامة : المادة الثانية             
.مهام المجلس االستشاري:المادة الثالثة             
.االجتماعات: المادة الرابعة             
.مهام مسئولي المجلس االستشاري:المادة الخامسة             
.توصيات المجلس االستشاري: المادة السادسة             



ة ي س الجامع ق يوجد بجامعة نجران نظام واضح لتفويض السلطة ومتابعتها كما معتمد من مجل تواف
.مع الئحة تفويض الصالحيات الصادرة بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية

دا زم بمقتضاها عم ة يلت ة نجران آلي ى جامع ع تتبن ات وفي ضوء نظام تفويض السلطة المتب ء الكلي
ائج التفويضات والصالحيات الممنوحة من قب ة حول نت دير الجامع ر سنوي لم ع تقري الي برف ل مع

:مدير الجامعة للعمداء على أن يغطى هذا التقرير عدة مجاالت محددة تشمل
.مجال الشئون اإلدارية-١
.مجال الشئون العلمية-٢
.مجال شؤون أعضاء هيئة التدريس-٣
.مجال شئون الطالب-٤
).المشاركات المجتمعية(مجال الشئون المجتمعية -٥
.مجال التطوير والجودة-٦
).في حال وجود برنامج أو أكثر متقدم لالعتماد البرامجي(مشروع التقويم التطويري -٧
.وحدات اإلرشاد األكاديمي-٨



ة  اء هيئ يم أداء أعض د لتقي ام موح اد نظ ة باعتم ت الجامع قام
ة ا ي كاف م ف يم أدائه واحي التدريس ومن في حكمهم يضمن تقي لن
ة ويضمن النظ ديم األكاديمية والبحثية والمجتمعية واإلداري ام تق

م  وير أدائه امهم بتط من قي ا يض م وبم ة له ة الراجع التغذي
.الشخصي والمهني   

وات  اء وعض دريب أعض ارات بت ة المه دة تنمي ت وح ا قام كم
ا التدريب د ضمن خطته ام هيئة التدريس على النظام الجدي ة للع ي

.هـ  ١٤٣٧/١٤٣٨الجامعي 



ة تم انشاء وحدة مركزية لإلرشاد األكاديمي وتم ضمها الى وكالة الج امع
ر معالي مدير للشؤون التعليمية في الهيكل التنظيمي المعدل للجامعة بقرا

اريخ  ة  بت ة ١٩/٥/١٤٣٧الجامع ؤون التعليمي ة للش ل الجامع ن وكي ـ م ه
رار ت من الق اديمي  و تض اد األك ة لإلرش دة المركزي كيل الوح د بتش حدي

:مهام الوحدة كاآلتي
.وضع الخطة االستراتيجية لعمل الوحدة لمدة ثالث سنوات -
اديمي بالكلي - اد األك دات االرش ال وح الق أعم يس وانط ة تأس ات متابع

.المختلفة
.لجامعةوضع الخطة التنفيذية السنوية ألعمال الوحدات على مستوى ا -
ة  - ادات الجامع ات وعم ين كلي ترك ب اد المش اريع اإلرش راح مش اقت

.المختلفة واالشراف على المعتمد منها



ت في اديمي ، ونص اد األك اً  لإلرش ة نظام دت الجامع د أع ه وق
.على آلية عمل وحدات اإلرشاد األكاديمي بالكليات 

بعض اديمي وال اد األك دات لإلرش أت وح ات انش ض الكلي  بع
توى ى مس اديمي عل اد األك ا لإلرش قاً عام ين منس د ع ر ق  األخ

ى م اديمي عل اد األك قين لإلرش ين منس م تعي ن ث ستوى الكلية وم
ل وحدات اإلرشاد ة عم ع بآلي زام الجمي اة الت ع مراع  البرامج م

اديمي المو اد االك ام االرش واردة بنظ ات ال اديمي بالكلي د األك ح
.بالجامعة



ة فاءالتوص اجراءات االس
 كياناتال جميع في كاف نسائي تمثيل تضمين٤

 يف وخاصة للحوكمة، الرسمية وغير الرسمية
.الجامعة في لإلدارة العليا المستويات

 لىع وكيالت بتعيين ادارية قرارات اصدار تم
  .والكليات العمادات مستوى

 بالجان في التدريس هيئة عضوات عدد زيادة١٣
 ركمشا وأستاذ مساعد أستاذ برتبة النسائي
 موجود هو ما مع يتوافق مستوى إلى وأستاذ

.الطالب جانب في

 ةهيئ اعضاء العداد الراهن الوضع لرصد دراسة
 ضعوو والنسائي الرجالي بالجانبين التدريس

 نسب بين التوافق وضع الي للوصول خطة
.بالجانبين والطالب التدريس هيئة اعضاء

 خالل من إيجابية بيئة لخلق خطوات اتخاذ١٧
 هيئة عضوات لمشكالت المنهجية المواجهة
 جرانن مجمع في النسائي الجانب في التدريس
.وشروره

 ئةهي عضوات تواجه التي المشكالت حول دراسة
 الجامعةب النسائية القيادات فيها شاركت التدريس
 عالج شأنها من توصيات اتخاذ وتم والكليات

.رصدها تم التي المشكالت



ة فاءالتوص اجراءات االس
 إطار ونشر تطوير٢٤

 مالتعلي لمتابعة موحد
.الجامعة في والتعلم

.ونماذجه والتعلم للتعليم المعتمد النظام
تعل يم وال داد قامت عمادة التطوير والجودة متمثلة في وحدة التعل م بإع

-:ل علي ونشر نظام موحد لمتابعة التعليم والتعلم في الجامعة يشتم
.اهداف النظام الموحد للتعليم والتعلم بالجامعة‐
).المخرجات -العمليات –المدخالت (مكونات النظام متضمنة ‐
ذ  -االنشطة(اجراءات النظام وتشمل ‐ ت الت –مسئول التنفي ذ وق  –نفي

).النماذج -المتطلبات
.ادوار ومهام القائمين علي النظام ‐
.الية تواصل وحدة التعليم والتعلم مع مسئولي الدعم الفني‐
.مؤشرات االداء وقيمها المرجعية‐



ة فاءالتوص اجراءات االس
 ةااللي وفق البرامج توصيفات اعداد.البرامج توصيفات إلعداد موحد نهج اعتماد٢٨

 الجامعة وكالة من والمعتمدة الموحدة
-:االتي متضمنة التعليمية للشئون

.ياالكاديم البرنامج توصيف خطوات‐
 رنامجالب لتوصيف االساسية الضوابط‐

.االكاديمي
 رساالت في الضرورة حسب النظر وإعادة مراجعة٢٩

 اللخ من تحقيقها إمكانية لضمان األكاديمية البرامج
البرامج مستوى على مناسبة مخرجات

 البرامج رساالت وتحديث مراجعة
 راتوالمقر البرامج توصيفات ومراجعة

 الواردة الموحدة االجراءات علي بناءً 
.والجودة للتطوير الجامعة وكالة من  امجالبر لكل والمقررات البرامج توصيفات مراجعة٣٠

 وذلك ، الحاجة حسب فيها النظر وإعادة األكاديمية
.ودقيقة ومتسقة مكتملة كونها لضمان



ة فاءالتوص اجراءات االس
 ملتقيي رسمي نظام تأسيس٣٥

 اللغة في الطلبة مهارات
 خطة وتصميم اإلنجليزية

 هأوج لتدارك مناسبة دراسية
.هاتحديد يتم التي القصور

تضالنظام المعتمد لتقييم مهارات الطلبة في اللغة اإلنجليزية   :منو
ة‐ د مستوى  السنة التحض ار تحد  .اخت
ض النقص  مهارا‐  ت اللغة اعتماد نظام المست الدراسي لتع
ة جامعة نجران "استحداث ‐  .ة  السنة التحض" النادي اللغوي لطل
السنة التحض‐ ة عند االلتحاق  شخ للطل ار   .ةاعداد اخت
ارات االول والثا ا‐ ة اجراء تقي عم  ضوء نتائج االخت  .لفصل
ـــة‐ ـــة المتدن ـــة لغـــة الطل مـــا لتق اتهم  يوجـــد برنـــامج فـــرعي اوال مســـت

ة  دين  اللغة االنجل ة الج ةسا(واالخر إلثراء مستوى الطل  ).عات تق
م مهارة التحدث ‐  %) .٨٠(عن مهارة االستماع %) ٢٠(فصل تقي
ل الط ‐ ــد المشــا ل ملحــوظ  تحد شــ ــاد  م االرشــاد األ ــة  ســا الب

معالجتها بتوجيههم ا برامج الت ام  ة والق ةاللغة االنجل ل ال ة   .ق
ـة الـذين ة لألغراض الخاصـة للطل م مقررات اللغة االنجل حققـون  تقد ال 
ة ـــــة  الســـــنة التحضـــــ ـــــة  اللغـــــة االنجل لتحقـــــون   الـــــدرجات المطل و

ة  ات التخصص ل  ال



ة فاء اجراءات التوص االس
١٤  ،
٣٢

 الغش بتجنب الخاصة الجامعة سياسة فرض
 والكليات البرامج جميع على واالنتحال

.والمجمعات

.حالواالنت الغش بتجنب الخاصة الجامعة سياسة وثيقة

 وربحض تدريس هيئة عضو لكل مستهدف وضع٣٦
 دريسالت بتطوير يتعلق األقل على واحد نشاط

 وىالمست على ذلك ومتابعة دراسي عام كل في
 ئةهي أعضاء أداء تقييم عملية خالل من الفردي

.الشخصي التطور مراجعة/التدريس

 دريسالت هيئة اعضاء أداء لتقييم والمعتمد الموحد النظام
.نجران بجامعة

 ذينال الطلبة لمعالجة وسريعة فعالة خطة وضع٤٢
 إلى يحتاجون والذين نفسية مشاكل من يعانون
.جراحية خدمات

 ربيةالت بكلية والنفسية التربوية االستشارات وحدة
 -شكيلالت( بالكليات األكاديمي االرشاد بوحدات وعالقتها
.)الخطة -النماذج -الالئحة





را ها وأهدافها االس ق رسال ا  اتها  امعة واول جه ال ة دع ت  .ت

ـــ مـــات ذات العالقـــة علـــي ال عل ـــة تـــدف ال ل ـــة ع أكـــد مـــ فاعل  ال
 .الرأسي واالفقي

 ـــادرها ـــ م ـــد م أك ـــد ال ع ـــار اال  ائح او االخ ـــ ـــاذج او الل ـــداول ال عـــدم ت
ة  .الرئ

 ـة و اكـل واالدلـة ال دات في اله ال امل  ام ال أكد م االل ائح ال اللـ
 .وال ذات العالقة 

ر وال ال ال ة ألع ذ ف اجه الفرق ال ي ت ات ال ل العق  .دةتذل

 ـــ ـــى م دة عل ـــ ة لل ـــ ـــة ال ـــاز ال ـــي إلن ط الزم ـــال ـــزام  االل
رنامج  .  ال



ة  إعداد وفهرسة جميع الوثائق الخاصة بالعملية التعليمية واالنشطة ذات العالق
.بجودة عالية

المقرر واالرش ة ب ائق الخاص ليم الوث دد لتس ي المح ار الزمن زام باالط اد االلت
.االكاديمي وما يطلب من وثائق ذات العالقة

ط التح يات بخط حيحية أو توص راءات تص ن اج ب م ا يطل ذ م ة تنفي ين متابع س
.الواردة بتقارير المقررات والبرنامج

اذج ا تخدام النم امج باس ايير بالبرن ذ المع ئولي تنفي زام مس ة الت دة متابع لمعتم
.للجامعة عند رفع الوثائق



 هـــام ـــة ذات العالقـــة  ائح واألن ـــ افـــة القـــرارات والل ـــام  أكـــد مـــ االل ال
رامج قي ال ات م ل ئ  .وم

ل ـــئ ـــاق ال ـــي ن ـــرقة ف ـــة وال اب ـــب اال ان هـــار ال ـــى ا ـــز عل ر ة ال
اص   .واالخ

ــل ضــ ــس الع ع ــا  ــة و ه ــارة  ــ الز ــاؤالت فر ــة علــى ت ــار  االجا ا
ي  .مؤس

رســل ــارة وال ــدد للز ــي ال ــدول الزم ــد اللقــاءات وفــ ال اع ــزام  مــ  االل
امعة عل لل ئة تق ال . ه



ـــ ال ات فر صـــ فاء ت ة الفاعلـــة فـــي اســـ ـــار ـــارة فـــي ال ز
ـــ ا ن لفر ـــ ـــاص، إذ قـــد  ة واالخ ل ـــئ ـــاق ال لزـــارة ن

فائه ــب اســ ــي  ــة ال هر ات ال صــ ح عــض ال ــل مــ ا ق
ي ؤس اد ال .شهادة االع



ــ ــ ال دة وال ــ ــ ال دامة ن فــا علــى اســ ر لهــا ال
ة ل ئ اص وال اق االخ رنامج في ن  .في ال

ال دة  ثائ وملفات ر ال ر ل دیث ال  .رنامجال

رنامج ال ر  ر ال ة ال ل  .دع ع







.الخطة االستراتيجية للجامعة
.خطة المخاطر لجامعة نجران 

.الئحة تفويض الصالحيات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية
.الدليل التنظيمي لجامعة نجران

.دليل الجودة بالجامعة 
.الخطة السنوية للجودة بالجامعة
وحدات عمادة التطوير والجودة

.الالئحة الموحدة للمجالس االستشارية 
.آلية قياس فاعلية نظام التفويض بالجامعة

.الية االرشاد االكاديمي
.آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

.اجراءات الجامعة في التحقق من انجازات الطالب
Pa.nu.edu.saرابط الموقع اإللكتروني لرفع وثائق الكليات  

.٢٠١٥قائمة مؤشرات أداء البرامج وفق لنموذج الهيئة في 
.تقرير توصيات الهيئة للزيارة التقويمية للجامعة


