
:إعداد وتقديم
فريق وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 تهيئة اإلدارة العليا للجامعة 



.نبذه عن المشروعات التقويمي لالعتماد المؤسسي للجامعة  •
.أولويات الجامعة •
سياسة الجامعة في مراجعة رسالتها وأهدافها االستراتيجية •
.  سياسة الجامعة في متابعة فاعلية مجلس الجامعة •
.سياسة الجامعة في إدارة المخاطر•
.  سياسة الجامعة في متابعة أداء وفاعلية وحداتها األكاديمية واإلدارية •
.سياسة الجامعة في تطوير اللوائح والسياسات ومتابعة التفويض •
.سياسة الجامعة في اختيار القيادات األكاديمية •
.  سياسة الجامعة نحو تمكين العنصر النسائي وزيادة مشاركته في اتخاذ القرارات وعضوية المجالس العليا •
.   سياسة الجامعة نحو حل مشكالت القسم النسائي بنجران وشروره •
.  سياسة الجامعة في تحسين الرضا الوظيفي وتحسين المناخ التنظيمي  •
.  سياسة الجامعة في التواصل مع مؤسسات التوظيف وسوق العمل •
توصيات الهيئة في المشروع التطويري في مجال السلطات واإلدارة•
 NCAAAأهم اإلشكاليات التي تواجه الجامع في ضوء نتائج الدراسة الذاتية وتوصيات الرأي المستقل و•

حماور العرض



سي املؤس لإلعتماداملشروع التقوميي نبذة عن : أوال
للجامعة 
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.  أولويات اجلامعة : أوال 



 تطوير البناء األكادميي واإلداري –أولويات اجلامعة 

. ر والجودة التوسع في إنشاء بيوت خبرة في مجاالت اإلستشارات الصحية و العلمية والهندسية والتطوي•
)  .إطالق منصة تفاعلية( إنشان كيان إداري رائد في مجال متابعة الخريجين •
. تطوير وحدة االستثمار بالجامعة لزيادة التمويل الذاتي •
. تصميم الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة بشراكة عالمية •
.تبسيط اإلجراءات في كافة وحدات الجامعة االكاديمية واإلدارية •
. إنشاء منظومة متكاملة لجوائز التميز بالجامعة •



. نظام اإلرشاد األكاديمي  أتمتة•
.عمليات التعليم والتعلم بالجامعة   أتمتة•
وطني  ألتمتةإنشاء نظام موحد •  ٢٠٢٠مخرجات التعلم من خالل مبادرة التحول ال

 .
ة • ة المملك وء خط ي ض ة ف اديمي بالجامع ل األك وير الهيك ارير   ٢٠٣٠تط ، وتق

.التوظيف من وزارة الخدمة المدنية 
) يمكن هنا ذكر عدة أمثلة مما انتهت إليه اللجنة ( 

. التوأمة مع برامج أكاديمية مع جامعات عالمية  •
) .بالمبادرة الخاصة بهذا الشأن اإلستشهاديمكن (   •

.الشؤون التعليمية  –أولويات اجلامعة 
 



. عية زيادة االتفاقات والتعاون الدولي مع المراكز البحثية والجام•

. توجيه البحوث نحو اقتصاد المعرفة  •

.انشاء بيوت خبرة في مجال البحث العلمي   •

.زيادة نسبة المشروعات البحثية الممولة من خارج الجامعة •

.إطالق عدة مجالت علمية محكمة في فروع المعرفة المختلفة  •

البحث العلمي –أولويات اجلامعة 

  



تطوير الشراكة المجتمعية مع المجتمع من خالل عمادتي خدمة المجتمع •

.  والتعليم المستمر ومعهد الدراسات والخدمات االستشارية 

.  تفعيل بيوت الخبرة بمعهد االستشارات •

  .التوسع في برامج التعليم عن بعد كأحد مصادر التمويل الذاتي للجامعة  •

 خدمة اجملتمع   –أولويات اجلامعة 



:تعزيز مصادر التمويل الذاتي من خالل 

.التوسع في برامج التعليم عن بعد •

.التوسع في بيوت الخبرة بمعهد اإلستشارات •

.  ة تطوير وحدة االستثمار بالجامعة لعمل عقود استثمارية بالمدينة الجامعي•

.تسويق نتائج البحث العلمي •

 لتعزيز املوارد املالية   –أولويات اجلامعة 



تطوير املدينة اجلامعية -أولويات اجلامعة 

)  . مدينة مستدامة( •
.إضافة خدمات جديدة إلى المدينة الجامعية •
ينة انتقال أعضاء وعضوات هيئة التدريس وأسرهم إلى المد•

. الجامعية 



اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة



 إدارة ومتابعة تنفيذ 
 للجامعة اإلسرتاتيجيةاخلطة 





في ة اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة الخطة اإلستراتيجيتتمثل أهمية 
، ة للجامعة إدارة عمليتي المتابعة والتقييم المستمر للمشروعات التطويري

نشطة التحقق من تحويل رسالة الجامعة إلى واقع ملموس في كافة أوكذلك 
.  الجامعة

بل لتنفيذ المشروعات من ق) أو الدورية(فعن طريق المراجعة المستمرة 
رية الجهة المسؤولة ، يتم التأكد من أن سير العمل بالمشروعات التطوي

ة ووفق ما حدد لها من أهداف مستهدف، يسير وفق خطة العمل المقررة لها 
لية ومأمولة ، إضافة إلى تحديد الصعوبات أو المشكالت التي تواجه عم

 التنفيذ ومن ثم إقرار الحلول المناسبة لها بشراكة فاعلة مع مدراء
المشروعات واألمانة العامة للجنة الدائمة لتنفيذ و متابعة الخطة 

.االستراتيجية



اإلسرتاتيجيةإجنازات اخلطة 
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امعةمشروعات املرحلة الرابعة للخطة االسرتاتيجية للج  

 



جدول نسبة حتقيق رسالة جامعة جنران 
جية من خالل نسبة اجناز األهداف االسرتاتي
 بعد االنتهاء من تنفيذ مشروعات 
يةاملرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيج



الهدف االستراتيجيم
جملة 

مشروعات 
تحقيق 
الهدف

جملة مشروعات
المرحلة األولي  

تي والثانية والثالثة ال
تم تنفيذها

من جملة % 
مشروعات 

الهدف

 نسبة تحقيق الهدف على
مستوى السنوات الخمس 

للخطة

توي١ ى المس ة إل البرامج األكاديمي ول ب الوص
٩٨٧٧.٨٧٣٫٦.العالمي في إطار القيم اإلسالمية

٦٥٨٣٫٤٧٩٫٦.بلإعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستق٢

دريس٣ ة الت اء هيئ اءة أعض ة وكف ز كفاي تعزي
٨٦٧٥٫٠٦٨٫٨.ومن في حكمهم

٨٧.تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعة٤
  

٨٧٫٥٦٢٫٥

٧٦٨٥٫٧٨٥٫٧.لقياسيةاالرتقاء بمصادر التعلم وفقاً للمعايير ا٥
٦٥٨٣٫٤٧٩٫٢.التميز في خدمات ودعم الطلبة٦
ا٧ اً لمع ة وفق ة واإلداري ة المالي وير األنظم ييرتط

١٢٩٧٥٫٠٦٠٫٥.الجودة الشاملة

٥٤٨٠٫٠٧٧٫٧.تأمين مستقبل مهني واعد للخريجين٨

ة٩ دعم التنمي ي ل ث العلم ة البح وير منظوم تط
٨٥٦٢٫٥٣٧٫٥.المستدامة

٥٤٨٠٫٠٥١االرتقاء ببرامج الدراسات العليا ١٠
١٢٨٦٦٫٧٦٤٫٧.االلتزام المستمر والفعال نحو خدمة المجتمع١١

اً وإق١٢ اون محلي ًبناء منظومة للشراكة والتع ا ليمي
 ً ٢١٥٠٫٠٠.وعالميا

٨٨٦٨٧٧٫٣٦٠٫٠الجملة  
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سياسة اجلامعة 
ة االسرتاتيجييف حتديث رسالتها وأهدافها 



ة الجامعة قامت اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية بتشكيل فريق عمل لتحديث رسال•

:واهدافها االستراتيجية ومشروعات الخطة االستراتيجية وانتهت اللجنة إلى ما يلي

.هـ  ١٤٤٠اإلبقاء على رسالة وأهداف الجامعة ألنها متسقة مع خطة التنمية العاشرة والتي تنتهي في •

لثة شهر لتالفي القصور الذي حدث في تنفيذ المرحلة الثا ١٨مد العمل بالخطة االستراتيجية للجامعة مدة •

.من الخطة االستراتيجية نتيجة أزمة الحد الجنوبي 

.تم تصميم آلية لتحديث الخطة لمراجعة رسالة وأهداف الخطة االستراتيجية للجامعة  •





سياسة اجلامعة 
 يف متابعة فاعلية جملس اجلامعة



 آلية متابعة فاعلية جملس اجلامعة   
يذ إحاطة أعضاء مجلس الجامعة عن فاعلية القرارات المتخذة في المجلس السابق وفق نموذج لمتابعة تنف•

.  قرارات المجلس والتحقق من موائمتها مع سياسات الجامعة

لس التقرير السنوي عن أداء المجلس باالستعانة بنموذج حصر للقرارات وفق المهام المحددة له بالئحة مج•

. التعليم العالي  

ام التقرير السنوي وعرضه على أعضاء مجلس الجامعة في المجلس األول من الفصل الدراسي األول عن الع•

من  الدراسي وإبراز المقارنة الداخلية لقرارات المجلس مع العام السابق له على ان ينتهي التقرير بقائمة

.  التوصيات ومناقشتها مع أعضاء المجلس وإقرار المتفق عليها 

.التقرير السنوي عن مؤشرات أداء قياس فاعلية أداء مجلس الجامعة •

وبي إقرار وتفعيل آلية لتأهيل أعضاء مجلس الجامعة الجدد وإحاطتهم بالقرارات السابقة استطالع رأي منس•

الجامعة في أداء مجلس الجامعة  على أن توضع نتائجه ضمن

.التقرير السنوي لمجلس الجامعة •



              
             

                



سياسة اجلامعة يف إدارة املخاطر



 يوجد بالجامعة اللجنة الدائمة لألزمات والمخاطر أنجزت ما•
:يلي 

. إدارة المخاطر األكاديمية الناجمة عن أزمة الحد الجنوبي  •

إدارة املخاطر



وفقا لتوصية الهيئة قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة بإعداد خطة شاملة  -

 :للمخاطر شملت 

مخاطر / مخاطر المعامل العلمية والهندسية / مخاطر المعامل الصحية والطبية 

مخاطر اإلعالم / المخاطر المالية / المخاطر القانونية / الوثائق وأمن المعلومات 

ومخاطر / المخاطر الطبيعية /  مخاطر الموارد البشرية / والصورة الذهنية 

. وضع اجراءات تفادي وقوع الخطر في المستقبل  -. المنشآت والمرافق 



: وتم تحديد ما يلي لكل نوع من المخاطر 

. حصر بجميع أنواع المخاطر المحتملة في المواقع ذات االختصاص بنوع الخطر  -

. تحديد قائمة بالجهات المرشحة لحدوث الخطر  -

تأثر / ومستواه وسياسة درئه / وصف الخطر( وضع الخطة التنفيذية للتعامل مع الخطر وتشتمل على 

) .ومسؤول التنفيذ والمتابعة / ومسؤول الموقع / الخطر حال حدوثه 

.وضع اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه  -

.وضع اجراءات التخلص من آثار الخطر بعد حدوثه  -

. وضع اجراءات تفادي وقوع الخطر في المستقبل  -



ما هى أهم اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة للتعامل مع •
.أزمة الحد الجنوبي 

إدارة املخاطر: تابع 





 عرض لنموذج خطة المخاطر السنوية بالبرامج األكاديمية•

إدارة املخاطر: تابع 



ة التعليمي• ام العملي ا يضمن انتظ ة بم وائح التنفيذي اظ تطوير الل ة والحف

. على أمن وسالمة منسوبي الجامعة في ظل أزمة الحد الجنوبي 

ن • ربط إدارة األم ي ي امج إلكترون الل برن ن خ اطر م ة المخ ة خط أتمت

.والسالمة بكافة وحدات الجامعة األكاديمية  واإلدارية 

ات المال• باً لألزم اديمي تحس ادر األك ي الك عودة ف بة الس ادة نس ة زي ي

. ومخاطر التحوالت السياسية في المنطقة العربية 

 املخاطرأولويات اجلامعة يف إدارة 



ما هي إجراءات الجامعة في حالة تعرض المدينة الجامعية •

لمقذوف صاروخي من األراضي اليمنية ؟

ما إجراءات الجامعة في حالة حدوث عمل تخريبي داخل •

.المدينة الجامعية  

يل ما إجراءات الجامعة في حالة حدوث كارثة طبيعية مثل س•

. إلخ .. 

أسئلة مهمة تتعلق باملخاطر



 سياسة اجلامعة 

ة متابعة فاعلية  الوحدات األكادميييف 

واإلدارية باجلامعة





تطوير اللوائح واألنظمة يف سياسة اجلامعة •

والسياسات



وائح • ات والل ة السياس ة لمراجع ة الدائم ة اللجن أت الجامع أنش
.المسؤولية واإلجراءات الداخلية ونطاق 

:يليبدأت اللجنة أعمالها بوضع خطة لعملها جاء في أولوياتها ما •
.والموظفين اإلجراءات في عمادة شؤون هيئة التدريس تبسيط •
ى• وظفين عل دريس والم ة الت ؤون هيئ ادة ش املين بعم دريب الع  ت

يف ا توص م االنته ا وت ي له دعم الفن ديم ال ا وتق دمات وإجراءاته ء الخ
. بالفعل  

. بالجامعة لقياس فاعلية نظام التفويض آلية  إعتماد•



 مؤشرات األداء

.  مؤشرات األداء على المستوى المؤسسي -

.مصفوفة المؤشرات -

.  دليل المؤشرات -

.المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية -

.أهم مالمح التقرير السنوي لمؤشرات االداء على المستوى المؤسسي -

.  مؤشرات األداء لمراقبة ضمان جودة أداء البرامج -



) مؤشر ١٠٠( مؤشرات األداء على املستوى املؤسسي 

 ١٠( مؤشرات أداء ملراقبة ضمان اجلودة  على الربامج 
)مؤشرات

مؤشرات األداء



 مصفوفة مؤشرات األداء

مؤشرات األداء الرئيسية 
)28   (

مؤشرات أداء آفاق 
)15   (

مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية 
(للجامعة  57  (

مؤشرات أداء مختارة لمراقبة 
ضمان الجودة على برامج 

الجامعة )10(

إجمالي مؤشرات األداء بالجامعة  )  100 )مؤشر  



 دليل مؤشرات األداء باجلامعة

)تعريف المؤشر( ) الكود( اسم المؤشر 

) أداة القياس ( )تاريخ القياس ( 

)القيمة المستهدفه ( )مستوى البيانات( 



 املقارنة املرجعية اخلارجية

جامعة الملك خالد  •

جامعة القاهرة •

جامعة الخليج العربي  •



 مؤشرات األداء على املستوى املؤسسي 

 مؤشرات األداء ملراقبة ضمان جودة الربامج

 التقرير السنوي ملؤشرات األداء 



أهم مالمح التقرير السنوي ملؤشرات األداء على املستوى املؤسسي
Code Indicator  Actual 

Benchmark
Target 

Benchmark
Internal 

Benchmark*
External Benchmark** New Target 

BenchmarkKing Khalid 
Univ.

Cairo 
Univ.

Arabian 
Gulf Univ.

KPI of NCAAA
S1.1 Teaching staff's awareness 

ratings of the Mission Statement 
%83.6= 4.18 %80= 4.00 ‐

%68.8 
= 3.44

‐ ‐ %8٥ = 4.٢٥

S1.1 Students' awareness ratings of 
the Mission Statement 

%75.6 = 3.78 %80 = 4.00 ‐
%68.8 
= 3.44

‐ ‐ %80 = 4.00

S1.1 Administrative staff's awareness 
ratings of the Mission Statement 

%76.2 = 3.81 %80 = 4.00 ‐
%68.8 
= 3.44

‐ ‐ %80 = 4.00

S1.1 Stakeholders' awareness ratings 
of the Mission Statement and 
Objectives (Average rating on 
how well the mission is known 
to teaching staff, and 
undergraduate and graduate 
students)

%79.6 = 3.98 %80 = 4.00 ‐
%68.8 
= 3.44

‐ ‐ %80 = 4.00

S2.1 Stakeholders’ evaluation of the 
Policy Handbook, including 
administrative flow chart and 
job responsibilities. 

4.18= (%83.6) (%80) = 4 3.95=  (%79)
3.33 

=%68.
8

‐ ‐ 4.5=  (%90)

S3.1 Students' overall evaluation on 
the quality of their learning 
experiences.  

3.54= %70.8 4= % 80 3.4= %68 3.04= 
%60.8

(%71) = 
(3.55)

(%75) = (3.75) 3.75= %75

S3.2 Proportion of courses in which 
student evaluations were 
conducted during the year.

%100 %100 100% 42.93
%

‐ ‐ 100%



 تصنيف نتائج قياس مؤشرات األداء
ة • اوزت القيم تهدف وتج ت المس رات حقق مؤش

المرجعية الخارجية

ة • ن القيم ل م تهدف وأق ت المس رات حقق مؤش
المرجعية الخارجية

ة • ن القيم ل م تهدف وأق ق المس م تحق رات ل مؤش
المرجعية الخارجية 



ا • ي ورض ن وع ة م ة عالي ة بدرج تحظى رسالة الجامع

درالمستفيدين  ة الت يس أو سواًء كانوا من أعضاء هيئ

.اإلداريين أو الطلبة

ت• ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت  أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



اع • ن ارتف اديمي ع از اإلداري واألك ا الجه ة رض درج

.كفاءة وفاعلية الهيكل اإلداري للجامعة

• ت  ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



حية • دمات الص ن الخ الب ع ا الط بة رض اع نس ارتف

.المقدمة لهم

• ت  ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



ا• وفر مص ن ت ة م ة مرتفع در تتمتع جامعة نجران بدرج

تعلم  ة(ال ة الرقمي ي) المكتب ور العلم دعم التط ا ي  مم

ة اء هيئ افي ألعض ري والثق ي والفك و العقل  والنم

.البرامج األكاديميةمختلف التدريس والطالب في 

ت• ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت  أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



ى • ن تحظ ة م ة مرتفع ات بدرج ة المعلوم دمات تقني خ

تفيدين  ا المس واًء رض اء هس ة أو أعض انوا طلب ة ك يئ

.التدريس أو اإلداريين

ت• ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت  أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



وا• ة س ادات األكاديمي ة أداء القي ة فاعلي اع درج ًء ارتف
ادات  ذلك أداء القي ام، وك اء أقس داء أو رؤس انوا عم ك

اد ار القي ن اختي د لحس ات اإلدارية، وهذا يعد مؤشر جي
.في جامعة نجران

• ت  ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



ادة • ة وعم ن أداء وكال دريس ع ة الت اء هيئ ا أعض رض
ا  ة له دات التابع ودة، والوح وير والج ة للتط الجامع
ندة ؤوليتها المس ا ومس ى أداء واجباته ة عل  الحريص

ل المرك ن قب ررة م ودة المق ايير الج اً لمع ا وفق ز إليه
.الوطني لالعتماد األكاديمي

ت• ي حقق رات األداء الت ض مؤش ائج بع ة لنت  أمثل
المستهدف وتجاوزت القيمة المرجعية الخارجية



ى • ي تتبن رامج الت بة الب اض نس تقلة انخف ادقة المس ن قالمص ل م ب

للطالب  متخصصين من داخل الجامعة لمعايير تقويم التحصيل العلمي

ة  ة الحالي بة المنخفض ذه النس ية، إال أن ه نة الدراس الل الس خ

ي %) ٣٣٫٣( ام الماض بة الع ن نس اال م الً ح ر %)٢٣٫٣(أفض ، األم

.هدفةالمستتحسن تدريجي للوصول للقيمة الذي يشير إلى أن هناك 

ته• ق المس م تحق ي ل رات الت ض المؤش ائج بع ة لنت دف أمثل
وانخفضت عن القيمة المرجعية الخارجية 



بة • اض نس ذين انخف ة الل نة األالطلب اح الس وا بنج ى أكمل ول

.اللذين أكملوا البرامج في الحد األدنى من المدةوكذلك 

ت• ق المس م تحق ي ل ائج بعض المؤشرات الت ة لنت هدف أمثل
وانخفضت عن القيمة المرجعية الخارجية 



ة المق• ة انخفاض نسبة رضا الطالب عن الخدمات المكتبي دم

ن %) ٦٨٫٨(لهم، إال أن النسبة الحالية  اال م ل ح هي أفض

ي  ام الماض بة الع ى أن %)٥٧(نس ير إل ذي يش ر ال ، األم

.هناك تحسن في هذا المجال

ت• ق المس م تحق ي ل ائج بعض المؤشرات الت ة لنت هدف أمثل
وانخفضت عن القيمة المرجعية الخارجية 



ديهم ب• ذين ل دريس الل ة الت اء هيئ بة أعض اض نس ث انخف ح

.علمي واحد على األقل خالل العام الماضي

ي انخفاض عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركي• ن ف

.أنشطة الخدمات المجتمعية

• ق المستهدف  م تحق ي ل أمثلة لنتائج بعض المؤشرات الت
وانخفضت عن القيمة المرجعية الخارجية 



.انخفاض نسبة الرضا الوظيفي لإلداريين واإلداريات•

ة • ي خدم ا ف ة إلمكانياته تثمار الجامع ة اس اض درج انخف

.المجتمع المحلي

• ق المستهدف  م تحق ي ل أمثلة لنتائج بعض المؤشرات الت
وانخفضت عن القيمة المرجعية الخارجية 



التقرير السنوي    
ملؤشرات األداء ملراقبة ضمان جودة الربامج

 



اختيار جهات املقارنة املرجعية الداخلية واخلارجية   

 
المقارنة المرجعية الخارجية المقارنة المرجعية الداخليةالبرنامجالكلية

)عن وجدت( 

جامعة الملك خالدرياض االطفالالتربية الخاصةكلية التربية
جامعة الملك خالدالتربية الخاصةرياض االطفال

جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج التمريضكلية التمريض

جامعة الملك خالدبرنامج العالج الطبيعيبرنامج العلوم االشعاعيةكلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة الملك خالدبرنامج العلوم االشعاعيةبرنامج العالج الطبيعي

جامعة الملك خالدبرنامج الهندسة المعماريةبرنامج الهندسة المدنيةكلية الهندسة
جامعة الملك خالدبرنامج الهندسة المدنيةبرنامج الهندسة المعمارية

جامعة الملك خالدبرنامج اللغة العربيةبرنامج اللغة االنجليزيةنجران -كلية العلوم واآلداب 
جامعة الملك خالدبرنامج الفيزياءبرنامج الكيمياء

جامعة الملك خالدبرنامج نظم المعلوماتبرنامج علوم الحاسبكلية علوم الحاسب
جامعة الملك خالدبرنامج علوم الحاسببرنامج نظم المعلومات

جامعة الملك خالدبرنامج المختبرات الطبيةبرنامج طب االسنانكلية طب االسنان
سعودجامعة الملك الرصد السابق برنامج الصيدلةكلية الصيدلة

جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج السنة التحضيريةعمادة السنة التحضيرية

جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج االدارة العامةكلية العلوم االدارية 
جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج ادارة االعمال

جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج ادارة االعمالكلية المجتمع
جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج علوم الحاسب

جامعة الملك خالدبرنامج طب االسنانبرنامج الطبكلية الطب

جامعة الملك خالدبرنامج اصول الدينبرنامج الشريعةكلية الشريعة
جامعة الملك خالدبرنامج الشريعةبرنامج اصول الدين

الكيمياءة السابقبرنامج خالدالرصد الملك جامعة



توزيع املؤشرات حسب طريقة الرصد ومجع البيانات

 



عينة من نتائج الرصد 

 

رمز 
المؤشر

المؤشر Actual 
Benchmark

Target 
Benchmark

Internal 
Benchmark*

External Benchmark** New Target Benchmark
جامعة الملك 

خالد
جامعة 
القاهرة

جامعة 
الخليج

المؤشرات الرئيسة المؤسسية لمراقبة اداء ضمان الجودة للبرامج بالكليات 
S3.1 م تقييم الطلبة الكلي لجودة خبرات التعل

.في الجامعة
3.54= 
70.8%

4= 80% 3.4= 68%
3.04= 
60.8%

3.55 = 
71%

3.75 = 
75%

3.75= 75%

S3.2 نسبة المقررات التي تم تقيمها من قبل 
.الطالب خالل العام الجامعي %100 %100 100% 42.93% ‐ ‐ 100%

S4.1 نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء 
استنادا إلى دوام كامل (هيئة التدريس 

)أو ما يعادله

15 : 1 
(average)

15 : 1 
(average)

15 : 1 
(average)

20 : 1 11 : 1 13 : 1 15 : 1 (average)

S4.2 نسبة جودة المقررات من وجهة نظر 
الطالب 77.2 %

80% 76.2% 72.4% 76.4% 86% 80%

S4.4  نسبة الطلبة الملتحقين بالبرامج الذين
اكملوا بنجاح السنة االولى 41% 60% 41.5% 49% 60% 80% 60%

S4.5 سبة الطلبة الملتحقين بالبرامج 
الذين اكملوا البرنامج ) البكالوريوس ( 

في الحد االدنى من المدة
23.52% 50% 22% 39.35% 85% 67.5% 50%

S5.3 نسبة تقييم الطلبة لالرشاد المهني 
.واألكاديمي %70 %80 %64.8 70.8 75.4 76.4 %75

S9.2  نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين
في أنشطة التطوير المهني في العام 

الماضي
%35.6 %50 33.1% 36% ‐ ‐ %40

S10.3 نسبة اعضاء هيئة التدريس بدوام كامل 
الذين لديهم بحث واحد على االقل محكم 

ومنشور خالل العام الماضي
15.5% 50% 22.5% ‐ ‐ ‐

50%



بطاقة األداء

 



 سياسة اجلامعة يف 
اختيار القيادات األكادميية 



. االلتزام بالئحة مجلس التعليم العالي في اختيار القيادات األكاديمية •

:تكليف العمداء من ذوي االختصاص بالكلية •

وم واآلداب (  ادة العل ة / عم وم اإلداري ة / العل ات والترجم راءات ) اللغ اً لإلج نموذج

. التصحيحية 

. عدم تكليف القيادة األكاديمية بأكثر من  إدارة •

) تلبية متطلبات الهيئة في توصياتها عن المشروع التطويري ( 

.دراسة التكليفات من قبل اللجنة االستشارية الدائمة بالجامعة  •



ائي سياسة اجلامعة حنو متكني العنصر النس

وية وزيادة مشاركته يف اختاذ القرارات وعض

.   اجملالس العليا 



.استحداث وكالة للجامعة لشؤون الطالبات •

ادات المساندة ممن• ات والعم ع الكلي وكيالت بجمي ي  تكليف العنصر النسائي ك هن ف

) . محاضر/ أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك( درجة 

س إدراج الوكيالت من ذوي الدرجة العلمية أستاذ مساعد فأكثر ضمن عضوية مجال•

.الكليات 

ات ضم جميع عضوات هيئة التدريس إلى تشكيل مجالس األقسام العلمية بجمي• ع كلي

.  الجامعة 

اصر يتم دعوة المحاضرات إلى حضور مجالس األقسام العلمية التي ال يوجد بها عن•

.نسائية 



اري• يم والتق ائج التقي ون نت ر الصادرة تلتزم وكالة الجامعة للتطوير والجودة بأن تك

ارير منفصلة عن القسمين  / الي الرج( عن المتابعة ومؤشرات األداء تتضمن تق

. لمتابعة األداء ) النسائي 

ي• ة وتعي طر الطلب ي ش ات ف ع الكلي ودة بجمي وير والج دات للتط اء وح م إنش ن ت

تم) النسائي/ الرجالي ( مشرفين وحدات للتطوير والجودة من القسمين  تشكيل  وي

ة بمشاركة العنصر اد األكاديمي ال الجودة واالعتم ين جميع اللجان المختصة بأعم

.الرجالي والنسائي وال يتم اعتماد تشكيل إال إذا كان مستوفيا لذلك 

اف• كل مك ائي بش م النس ي للقس وير المهن ة للتط رامج التدريبي وفير الب م ت يء للقس

.الرجالي 



حل مشكالت القسم سياسة اجلامعة حنو 
.  النسائي بنجران وشروره 



ة • ات بالجامع ع الكلي ن جمي ين م ن ممثل ل م ق العم كيل فري م تش ران( ت رع نج  ف

روره ات البن) وش ى كلي ام عل رف الع ة المش ط وبرئاس ائي فق م النس ن القس ( ات م

 ً )  .وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات حاليا

ع• ذهني م ف ال ات العص الل جلس ن خ كالت م ع المش ر لجمي ل بحص ق العم ام فري  ق

ي تو، عضوات هيئة التدريس  ه لتصنيف محاور استمارة حصر المشكالت الت اجه

.عضوات هيئة التدريس بنجران وشروره 

) .شرورة ، نجران ( كلية بالجامعة ) ١١( علي عدد ) اإلستبانات ( تم توزيع •



ن • تجابة م م اإلس م )  ٢١٦( ت دريس بالقس ة ت وة هيئ ع ، عض غ جمي م تفري و ت

.االستمارات وتحليلها 

ات الج• ع كلي دريس بجمي ة الت ين عضوات هيئ ة ب ة راجع د جلسات تغذي م عق ة ت امع

. لعرض مقترحات لحلول المشكالت الواردة في التقرير 

و ) للكليات  (تكليف عضوات هيئة التدريس بالقسم النسائي بالعمل وكيالت الكليات •

ي والتعل( المساندة مثال ) العمادات ( العمادة يم االلكترون ادة التعل يم عن وكيلة  لعم

ات ، بعد  ادة شئون الطالب ، وكيلة لعمادة المكتب ة لعم ادة الب، وكيل ة لعم حث وكيل

......) .وكيلة لعمادة التطوير والجودة، العلمي 



ل ع• ن قب الحرم الجامعي م ات ب ات البن ة تتوسط كلي ز مكتب ادة تم إنشاء وتجهي م

.المكتبات بالجامعة

ة إلي توفر انتقال الكليات إلي المقر الجديد للكليات بالمدينة الجامعية أتاح الفرص•

.العديد من القاعات التدريسية

دريس تم افتتاح حضانة لألطفال بمقر كلية التربية تضم أطفال عضوات هيئ• ة الت

.بالجامعة والهيئة اإلدارية 

)  .كلية الطب( تم إنشاء عيادة طبية توجد بمبني القطاع الطبي •



امع• يم الج ل التعل ا قب ي تضم تم افتتاح مدارس بالمدينة الجامعية لجميع مراحل م

. أبناء جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس واإلداريين 

وان • ة بعن د مصفوفة تدريبي ان إ( قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة بعق ) مك

. جودة لتهيئة وإمداد القيادات بالمعلومات األساسية في التخطيط والتعليم وال

ر ال• دريس السعوديات وغي ة الت سعوديات تم بالفعل تخصيص سكن لعضوات هيئ

.داخل المدينة الجامعية



الجامعة في تحسين الرضا الوظيفي سياسة 

المناخ التنظيمي وتحسين 



ة منسوبي ال• وظيفي لكاف ة إعتماد آلية شاملة لتحسين الرضا ال جامع

:خاللمن 

: تشكيل ثالثة لجان وهي : أوال

وير   -١ ة للتط ل الجامع ة وكي ز اإلداري برئاس ة التمي كيل لجن  تش

جيعية والتقدي وائز التش ن الج دد م تحداث ع ي  باس ودة  وتعن ة والج ري

.  لمنسوبي الجامعة 



ادة تشكيل لجنة  لتأسيس النادي االجتماعي لمنسوبي الجامعة برئاسة عمي -٢ د عم

ة بالمدين ة شؤون الطلبة بما يسمح باستغالل القاعات الرياضية والترفيهي ة الجامعي

.لمنسوبي الجامعة وأسرهم  

جامعي تشكيل لجنة مزايا برئاسة المشرف العام على العالقات العامة واإلعالم ال -٣

ي ة والرياض ات التجاري ع المؤسس اون م ات تع د اتفاقي ة بعق ذه اللجن ي ه ة وتعن

. واالقتصادية بالمجتمع للحصول على مزايا لمنسوبي الجامعة 



: إجراءات تصحيحية وتوضيحية اتخاذ : ثانيا 

ى دورة  -١  بقا عل ل مس د حص ون ق د اإلدارة أن يك ور دورات معه ف لحض ح الموظ رط لترش افة ش إض

.واحدة على األقل من دورات عمادة التطوير والجودة قبل عام من طلب الترشح 

ا ض -٢ تم إدراجه ى أن ي ة عل ن الجامع وظيفي م رب ال باب التس اس أس ة بقي تبانة خاص ميم اس من تص

. النماذج التي يقوم الموظف باستكمالها عند إجراءات إخالء الطرف 

  

نظيمي المناخ التوتحسين الجامعة في تحسين الرضا الوظيفي سياسة : تابع   



اس األداء بإع  -٣ ع وحدة قي اون م داد تكليف إدارة التطوير اإلداري بالتع

.دراسة عن أسباب التسرب الوظيفي

  

المناخ  وتحسينالجامعة في تحسين الرضا الوظيفي سياسة : تابع   
التنظيمي 



:تكليف اإلدارة القانونية  بما يلي  -٤

ديري اإلدار - وم وم ات إعداد دراسة قانونية عن إمكانية تشكيل مجلس لمديري العم

نظامي  برئاسة وكيل الجامعة وتقديم مقترح  باختصاصاته في حالة عدم وجود مانع

.من تشكيله 

دا لطباعت  - ا بشكل إعداد مذكرة تفسيرية لنظام الترقيات والمكافآت بالجامعة تمهي ه

.ظمة لها مناسب لنشر الوعي بين منسوبي الجامعة بهذه القضايا وفق اللوائح المن

مي سياسة الجامعة في تحسين الرضا الوظيفي وتحسين المناخ التنظي: تابع  



ادرات -٥ ام المب ل نظ ة لتفعي داد آلي ودة بإع وير والج ادة التط ة عم ف وكيل  تكلي

.  لمنسوبي الجامعة 

ة س -٦ ة حفل ة بإقام نوية التوجيه لكافة الكليات والعمادات المساندة واإلدارات العام

. لتكريم منسوبي الجهة من المميزين وتقديرهم معنويا وماديا وفق النظام 

ومنسوبي  التوصية بعقد لقاء كل فصل دراسي بين قيادات اإلدارة العليا للجامعة  -٧

الجهاز اإلداري بالجامعة

مي سياسة الجامعة في تحسين الرضا الوظيفي وتحسين المناخ التنظي: تابع  



فيسياسة الجامعة  

لالتواصل مع مؤسسات التوظيف وسوق العم 



ة ب• ات الجامع ارية بكلي الس االستش دة للمج ة الموح ل الالئح ميم وتفعي ث تص حي

ل يتشكل مجلس استشاري لكل كلية من ممثلين من جهات التوظيف وسوق ا لعم

.ذات العالقة ببرامج الكلية 

.إلزام جميع البرامج األكاديمية  بإعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل•

ع ك • ة بجمي ب فرعي ا مكات ة وله ات إنشاء مكتب للخريجين بعمادة شؤون الطلب لي

.الجامعة للتواصل مع الخريجين وتحديث قواعد البيانات

.عقد يوم المهنة سنويا •



تطبيقية تشجيع البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة والبحوث ال•

لمي بالمنطقة من خالل تمويل المشروعات البحثية بعمادة البحث الع

تراتيجي ودراس• يط االس ات التخط ي عملي تفيدين ف راك المس ة إش

. االحتياجات 

ادة   • ر مؤسساته من خالل عم ة عب دراسة احتياجات مجتمع المنطق

. خدمة المجتمع والتعليم المستمر 



ة اال• حتياجات عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع للتعاون المشترك وتلبي

.

. إدراج الخدمة المجتمعية ضمن نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس •

ر سنوي عن المشاركات المجت• ديم تقري ة بتق رامج األكاديمي ة إلزام جميع الب معي

.ألعضاء هيئة التدريس ضمن خطة عمادة التطوير والجودة 

.الحصر اإللكتروني  للمساهمات المجتمعية بواسطة عمادة خدمة المجتمع •



ي توصيات الهيئة في المشروع التطويري ف•
مجال السلطات واإلدارة



.تعيين وكيل جامعة لفرع شروره ‐
رفض التوصية بالمفاهمة مع الهيئة : رد الجامعة ‐
:ال يوجد للجامعة سوى فرعين للجامعة •
ية في محافظة شروره ويضم عمادة لخدمة المجتمع ولها وكيل عمادة و كل :األول •

واحدة هي كلية العلوم واآلداب لها عميد ويشارك في مجلس الجامعة ويحضر 
.جميع االجتماعات الخاصة باإلدارة العليا للجامعة  

لية في محافظة حبونا ويوجد بها فرع لعمادة خدمة المجتمع وفرع لك :الثاني •
.  العلوم واآلداب بنجران بها قسم اللغة اإلنجليزية فقط 

الجامعة  لكافة العمادات المساندة بفرع) وكالء( قامت الجامعة بتكليف  منسقين  •
يئة بشرورة لتسيير أعمال العمادات المساندة وخدمة الكلية والطالب واعضاء ه

.التدريس  



منحها  تعيين وكيلة جامعة للقسم النسائي في نجران مع -٢•
. سلطات ومسؤوليات مماثلة لباقي وكالء الجامعة

قبول التوصية : رد الجامعة •
: ملخص لما قامت به الجامعة •
لة تم إنشاء وكالة للجامعة لشؤون الطالبات وتكليف وكي•

ا ولها صالحيات كاملة في متابعة شؤون الطالبات أكاديمي
. وإداريا 



لرسمية تمثيل نسائي كاف في جميع الكيانات الرسمية وغير اتضمين  -٣
.، وخاصة في المستويات العليا لإلدارة في الجامعةللحوكمة

قبول التوصية : رد الجامعة •
:  ملخص لما قامت به الجامعة •
.وبيهم من ذوي الخبرة من منس والعماداتالمساندة لترشيح وكيالت للكليات  والعماداتتوجيه عمداء الكليات   •
. دير الجامعة  دراسة الترشيحات من قبل اللجنة االستشارية الدائمة للجامعة والرفع بالترشيح النهائي لمعالي م•
.المساندة  والعماداتلجميع الكليات إصدار قرارات من معالي مدير الجامعة بتكليف وكيالت •
.تم إدراجهن في مجالس األقسام والكليات •
. والعماداتتم تكليف مشرفة لوحدة التطوير والجودة بجميع الكليات •
.إدراج العناصر النسائية في تشكيل جميع اللجان الخاصة بالتطوير والجودة بالكليات •



ر تمثيل نسائي كاف في جميع الكيانات الرسمية وغيتضمين  -٤
.معة، وخاصة في المستويات العليا لإلدارة في الجاللحوكمةالرسمية 

مع إجراء تعديل قبول التوصية : رد الجامعة •
:  ملخص لما قامت به الجامعة •
ام  • ديث رسقي ق تح كيل فري ة بتش تراتيجية للجامع ة االس ة الخط ذ ومتابع ة لتنفي ة الدائم ة اللجن الة الجامع

ات الة والغاي ة الرس مية لمراجع راءات رس ة وإج ميم آلي تراتيجية وتص دافها االس ا وأه دافها وغاياته  واه
.واالهداف  

داف اعمال اللجنة بالتوصية انتهاء • ه س اإلستراتيجيةباستمرار العمل بالرسالة واأله ة ألن بق إعداد للجامع
.ية وائمة لها مع رؤية المملكة وخطة التنمية العاشرة على أن يستفاد بتوصية الهيئة مع الخطة الثان

. اإلستراتيجيةاعتماد آلية لتحديث الرسالة واألهداف •
. ة للجامعة بدمج عدد من المشروعات واستحداث مشروعات جديد اإلستراتيجيةتحديث مشروعات الخطة •
.   عتمادها  لمناقشتها وا اإلستراتيجيةعرض توصيات الفريق على اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة الخطة •



ر تضمين تمثيل نسائي كاف في جميع الكيانات الرسمية وغي -٥
.عة، وخاصة في المستويات العليا لإلدارة في الجامللحوكمةالرسمية 

قبول التوصية مع إجراء تعديل : رد الجامعة •
:  ملخص لما قامت به الجامعة •
تشاري بتشكيل فريق من مس)  أمين مجلس الجامعة ( قيام وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي •

.  التطوير والجودة بالجامعة لوضع مقترح لتصميم آلية لقياس فاعلية مجلس الجامعة 
.قيام الفريق بدراسة النظم واآلليات المتبعة بالجامعات الوطنية والعالمية •
.  وضع تصور مقترح آللية قياس فاعلية أداء مجلس الجامعة •
)  .عرض اآللية على وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمناقشتها وإقرارها •
لى أمانة إصدار قرار تنفيذي من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتعميم اآللية ع•

.  مجلس الجامعة للتنفيذ 



 إنشاء إجراءات رسمية لتقييم فعالية مجلس الجامعة-٦•
.  وإعالنها

قبول التوصية : رد الجامعة  •
. تم اعتماد آلية وتطبيقها •



 إيجاد توصيف للوظائف اإلدارية ومسؤوليات اإلداريين•
.  وذلك باللغة اإلنجليزية

قبول التوصية : رد الجامعة •
: ملخص لما قامت به الجامعة •
.  تم ترجمة الدليل ورفعه على الموقع اإللكتروني•



.عدم تكليف أي شخص بأكثر من مركز قيادي واحد•
قبول التوصية : رد الجامعة •
: ملخص لما قامت به الجامعة •
سبة تم تكليف قيادات جديدة واإلنتهاء من هذه اإلشكالية بن•

١٠٠ . %



 وضع خطة إلدارة المخاطر تأخذ في الحسبان جميع أشكال•
. ومصادر المخاطر

قبول التوصية : رد الجامعة •
: ملخص لما قامت به الجامعة •
.تم إعداد خطة شاملة إلدارة المخاطر بالجامعة •
.  تم إنشاء لجنة دائمة إلدارة األزمات والمخاطر •



ل تأسيس آلية رسمية لتحسين المناخ التنظيمي من خال•
م المناقشة والتعامل المنهجي مع هموم الموظفين التي يت

.  تحديدها من خالل استبيانات الرضا الوظيفي
قبول التوصية : رد الجامعة •
: ملخص لما قامت به الجامعة •
في تم إعداد آلية شاملة وتم تنفيذها وتحسن الرضا الوظي•

% .   ٨٥٫٢وتجاوز المستهدف 



 إشكاليات من واقع نتائج الدراسة الذاتية
وتوصيات الرأي المستقل 

. انخفاض معدالت اإلكمال للطالب وانخفاض معدالت تقدم الطلبة حسب المستويات •

.انخفاض ميزانية الخدمات الطالبية واألنشطة الالصفية•

.انخفاض ميزانية البحث العلمي •

. .انخفاض نسبة المساهمات المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس•



 
 

 شكرا حلسن استماعكم


