
:إعداد وتقديم
فريق وكالة الجامعة للتطوير والجودة

تهيئة فريق إعداد الدراسة 
 الذاتية



.  المؤسسي  لإلعتمادنبذة عن المشروع التقويمي •

. إعداد الدراسة الذاتية فريق •

.الذاتية منهجية إعداد الدراسة •

.آلية جمع البيانات ومصادر المعلومات الدراسية •

.أولويات الجامعة في ضوء التقويم الذاتي •

.إجراءات الرأي المستقل •

. مؤشرات األداء •

.قياس فاعلية النظام الداخلي للجودة  •

حماور العرض



املؤسسي  لإلعتماداملشروع التقوميي نبذة عن 
للجامعة 
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 فريق إعداد الدراسة الذاتية
فريق عمل التقويم الذاتي لالعتماد المؤسسي 

األعضاءمستشار الفريقرئيس الفريقالمحور
محور ( المحور األول 

)السياق المؤسسي 
 الحفظييحي / د 

وكيل الجامعة للتطوير والجودة
إبراهيم مصطفى شعبان / د

رئيس فريق المستشارين
عضوا ١٧

 التعليم( المحور الثاني 
)والتعلم

مرعي القحطاني  جبران بن د.أ
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

عبد هللا آل / د -منصور العتيبي د.أ(
محمد زايد / د -د سعود مشيط  -عباس 

) آل عايض

محمد سيد ذخيره / د
دةمستشار وكيل الجامعة للتطوير والجو

عضوا ٥٦

المحور الثالث 
)خدمات شؤون الطلبة ( 

 فايعمحمد  د
وكيل الجامعة

شاكر أبو الفتوح  د.أ
المساندة للعماداتمسؤول الدعم الفني 

عضوا ٨

المحور الرابع 
)البنية التحتية ( 

 فايعمحمد  د
وكيل الجامعة

حسين محمود قمح / د
 المتابعة والمخاطر بأمانة رئيس مكتب

الخطة  االستراتيجية

عضوا ١٠

خدمة ( الخامس  المحور
)  المجتمع

أحمد رضا عجور /  د.أمحمد سلطان د.أ
دةمستشار وكيل الجامعة للتطوير والجو

عضوا ١٢



منهجية إعداد الدراسة الذاتية 
اللجنة الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي 

اللجنة العليا لمشروع االعتماد المؤسسي 

اللجنة الرئيسة للتقويم الذاتي والدراسة الذاتية 

رير اللجنة الفنية إلعداد تق
الدراسة الذاتية 

لجنة محور خدمة 
المجتمع 

لجنة محور دعم البنية 
التحتية 

لجنة محور دعم خدمات 
الطلبة 

لجنة محور التعليم 
والتعلم 

مجموعة عمل الكليات الهندسية 
وعلوم الحاسب  عمل الكليات الصحية  محموعة

 مجموعة عمل كليات التربة والعلوم
واآلداب واللغات والترجمة 

مجموعة عمل الكليات الشرعية 
واإلدارية والمجتمع

لجنة محور السياق 
المؤسسي 

لجنة المعلومات والتوثيق لجنة اإلعالم واالستقبال 





طرق وآليات مجع البيانات ومعلومات الدراسة 
 الذاتية 



.  أنواع البيانات والمعلومات ومصادرها•

.  مات النظم اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات والمعلو•

.   أهم التقارير والبيانات •



أنواع البيانات والمعلومات ومصادرها

.بيانات وتقارير الخطة االستراتيجية للجامعة -١

..اندة المس والعماداتبيانات وتقارير عمليات ضمان الجودة بالكليات والبرامج  -٢

.بيانات وتقارير مؤشرات األداء -٣

.بيانات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس -٤
.معدالت التقدم وتقديرات الطلبة على مستوى البرامج والكليات والجامعة

.الالصفيةبيانات وتقارير األنشطة  -٥

.بيانات وتقارير البحث العلمي -٦

.بيانات وتقارير المساهمات المجتمعية -٧

.بيانات المكتبات ومصادر المعلومات -٨

.بيانات وتقارير المالية والميزانية -٩

أمانة الخطة 
االستراتيجية

ي البرنامج اإللكترون
للجودة

وحدة 
قياس األداء

عمادة القبول 
والتسجيل

عمادة شؤون 
الطالب

وكالة الجامعة 
للبحث العلمي

عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

عمادة شؤون 
المكتبات

اإلدارة المالية



النظم اإللكترونية 



. ة إلدارة مشروعات الخطة اإلستراتيجياحترافي  نمتلك برنامج  ال•

.  إلدارة مؤشرات األداء احترافي ال نمتلك برنامج •

) .ذكاء األعمال( إلدارة المعلومات مثل احترافي ال نمتلك برنامج •

. ال نملك برنامج إلكتروني للشؤون التعليمية •

حقائق عامة



وارد التحليل البيئي للنظم اإلدارية والنظم اإللكترونية والم
البشرية المتاحة بالجامعة



.  إدارة تقنية المعلومات •
) . سنوات  ٨خطط مركزية لمده ( إدارة ضمان الجودة •

.موارد بشرية متخصصة في البرمجة•
.  موارد بشرية متخصصة في القياس •

.برنامج االتصاالت اإلدارية 

. برنامج إدارة مشاريع البحث العلمي 

.برنامج حصر المساهمات المجتمعية



)  متطلبات اإلعتماد المؤسسي ( بيانات 
إدارة ضمان الجودة 



برنامج االتصاالت اإلدارية



برنامج االتصاالت اإلدارية







الخطة االستراتيجية 

  –تقارير اإلنجاز  –المشروعات 

  –تقارير التقدم في تحقيق الرسالة واألهداف 

تقارير المخاطر 



اللجنة الدائمة
عة الخطة االس  ذ ومتا ةلتنف ج ات

أمانة الخطة 
ج ات ةاالس

مكتب 
عة المتا

ممكتب تقي
المخاطر

ء ألد

مكتب 
ات مؤ

األداء

ل الجامعة  وك
وعات  عة الم متا

ة المسؤول عن  التط
ا العمادات التال ذ :ةتنف

عمادة شؤون الطالب•
عمادة القبول والتسجيل•
مات اإلدارة العامة لتقنية المعلو•

واالتصاالت
عمادة شؤون المكتبات•
ة اإلدارة العامة للشؤون اإلداري•

والمالية 
  المشروعات التي تقع ضمن•

.الصالحيات واالختصاصات

ل الجامعة للدراسات  وك
حث العل  ا وال   العل

وعات التط عة الم ة متا
ا  ذ المسؤول عن تنف

ة  :العمادات التال
عمادة الدراسات العليا•
عمادة البحث العلمي•
المشروعات التي تقع ضمن •

.  الصالحيات واالختصاصات

ل الجامعة  وك
ر والجود ةللتط
وعات  عة الم متا
ة المسؤول  التط
ا العمادا ذ ت عن تنف

ة  :التال
عمادة التطوير •

والجودة
عمادة خدمة المجتمع •
ع المشروعات التي تق•

ضمن الصالحيات 
.  واالختصاصات

بيانات  ومعلومات الخطة االستراتيجية وتقاريرها 



أهم التقارير الصادرة من األمانة 
. الخطة التنفيذية للمشروعات ‐

ادات ‐ البرامج والعم روعات ب ديري المش ن م واردة م ة ال ة الدوري ارير المتابع تق

. المساندة واإلدارات 

) . الثالثة / الثانية / األولى ( تقارير انجاز المرحلة  ‐
داف ورس‐ ق أه ي تحقي تراتيجية ف ة االس روعات الخط ازات مش ارير دور انج الة تق

. الجامعة 
.التقرير السنوي عن مخاطر تنفيذ مشروعات الخطة االستراتيجية ‐
 .اجتماعات اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة االستراتيجية ‐
. جيةاإلستراتيالخطابات والمراسالت الخاصة بتنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة ‐



بيانات وتقارير إدارة ضمان اجلودة



بيانات وتقارير إدارة ضمان الجودة 
) .  الخارجية  –الداخلية ( مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية ‐

.تقارير فاعلية وحدات عمادة التطوير والجودة ‐

اندة ‐ ادات المس ة والعم ات الجامع ودة بكلي وير والج دات التط ة وح ارير فاعلي تق

. والوحدات اإلدارية 

. برامجي الالبرامج األكاديمية في تحقيق متطلبات االعتماد تقارير متابعة أداء تقدم ‐

. األكاديمية تقارير مؤشرات أداء مراقبة  ضمان جودة البرامج ‐



)   الخارجية  –الداخلية ( مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية 
: مصادر جمع البيانات والمعلومات 

ور (  /تقديرات الطالب / معدالت التقدم ( البيانات اإلحصائية الخاصة بالطالب  -١ ذك

) . المقر الثاني / الكليات ( المقارنات الداخلية ) / إناث/ 

) . تتم الكترونيا ( نتائج استطالعات الرأي  -٢

ة  -٣ رامج األكاديمي ن الب ر م اذج الحص ن ( نم ة م رات األداء الرئيس ارير مؤش اتق

) .خدمة المجتمع / العلمي الكليات لبحث 

.  المركزية من إدارة اإلحصاء والمعلومات البيانات  -٥

)  المقارنة المرجعية الخارجية ( الحصول على مؤشرات األداء  -٦



: التقارير السنوية •
. التقرير السنوي لمؤشرات األداء •
. ة التقرير السنوي لمؤشرات أداء مراقبة ضمان الجودة على البرامج األكاديمي•

)   الخارجية  –الداخلية ( مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية 



NCAAAتوصيف البرنامج على نموذج --
NCAAAالخطة الدراسية للبرنامج --
NCAAAتوصيف جميع المقررات على نموذج --
NCAAAتوصيف الخبرة الميدانية على نموذج --
تقرير المراجع الخارجي للبرنامج--
.تقارير رصد مؤشرات جودة أداء البرنامج مع المقارنة المرجعية-
).تحقق مؤشرات نواتج تعلم المقررات(تقرير قياس نواتج تعلم المقررات -
)تحقق مؤشرات نواتج تعلم البرنامج(تقرير قياس نواتج تعلم البرنامج -

م تقارير ضمان جودة التعليم والتعلوأهم نماذج 



NCAAAالتقرير السنوي للبرنامج على نموذج  --
NCAAAتقارير جميع المقررات على نموذج -
NCAAAتقرير الخبرة الميدانية على نموذج -
.التقرير الشامل عن تقارير المقررات  على نموذج عمادة التطوير والجودة-
عات الرأيتقرير عن األليات المستخدمة في تقويم البرنامج مع توفير األدلة من استطال-

.وتقارير تحليلها وتوصيات التحسين
تقرير عن الدورات التدريبية التي حضرها أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج -
.جداول االرشاد األكاديمي والساعات المكتبية –-
-  

علم تقارير ضمان جودة التعليم والتوأهم نماذج : تابع 



. التقرير السنوي  عن اإلرشاد األكاديمي بكل برنامج -
.تقرير عن تقييم الطلبة لخدمات االرشاد االكاديمي -
.تشكيل اللجان االستشارية بالبرامج والكليات-
دالت اك- ال تقرير عن  معدالت اكمال الطلبة والطالبات  للمقررات  وتقدمهم من مستوى الى آخر ومع م

.  الطلبة للبرنامج
.تقرير عن تقييم الطلبة للمقررات واألداء التدريسي-
).يتاتهاأنواع االختبارات والتقييمات المستخدمة وتوق(تقرير عن أليات تقييم الطلبة بالبرنامج -
ة بواسطة ع -- ال الطلب و تقرير عن مراجعة تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلبة وأعم ض

دريس ة ت آخر  هيئة تدريس من برنامج مناظر في مؤسسة تعليمية أخري أو على األقل من عضو هيئ
.من البرنامج كمرحلة أولي

علم تقارير ضمان جودة التعليم والتوأهم نماذج : تابع 



. التقرير السنوي  عن اإلرشاد األكاديمي بكل برنامج -

ةفي تصحيح أعمال الطلبة واألسئلة   Rubricsتقرير عن استخدم مقياس األداء المتدرج -  المقالي

.ومشروعات الطلبة بالبرنامج ككل

امج- ة وتخص البرن ة المركزي امج أو متاحة بالمكتب تعلم المتاحة بالبرن دى  تقرير عن مصادر ال وم

.كفايتها لتحقيق نواتج التعلم

.ج والمقرراتتقرير عن فعالية استراتيجيات التدريس المختلفة المخطط لها في توصيفات البرنام-

.تقرير عن تحليل استبيان تقييم الطلبة لخبرتهم الميدانية-

.تقرير متابعة خطة تحسين البرنامج-

علم تقارير ضمان جودة التعليم والتوأهم نماذج : تابع 



بيانات الطلبة ومعدالت تقدمهم 
بيانات الخريجين



بيانات القبول والتسجيل



البحث العلمي





:نظام إدارة المشروعات البحثية -١
مات م س ن أه ة ، وم اريع البحثي م إدارة المش وى نظ ن أق  تدير عمادة البحث العلمي واحدا م

:ووظائف هذا النظام ما يلي
.ألبحاثتقديم مقترحات مشاريع بحثية جديدة إلى عمادة البحث العلمي والكلية ومراكز ا -١
.إعداد وكتابة التقارير الخاصة بكل مراحل تقدم المشروع البحثي -٢
.طلب وتتبع القروض المالية لمشروع البحث -٣
ي -٤ تخدمة ف اذج المس ل النم ي، وتحمي روع البحث ة إدارة المش وات عملي ل خط ة ك  متابع

.المشاريع البحثية

لميجمع وتحليل وتقييم بيانات البحث الع



 وإرسال وإعداد والباحثين، التدريس هيئة ألعضاء األساسية المعلومات تحديث -٥
 يئةه أعضاء إلى البحثية المشاريع جوانب بكل الخاصة واإلخطارات القصيرة الرسائل
.لةالص ذات األخرى الجهات إلى أو/و بحثية مشروعات بمقترحات المتقدمين التدريس

 ذات أخرى أدلة وأي البحثية المشروعات إدارة لنظام المستخدم دليل على الحصول -٦
 لبحثيةا المشاريع إدارة نظام استخدام على والباحثين التدريس هيئة أعضاء تساعد صلة

.بكفاءة

لمرور يستطيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين الدخول إلى النظام باستخدام كلمة ا◄

الخاصة بهم

لميجمع وتحليل وتقييم بيانات البحث الع



www.dqd.nu.edu.sa

أهم بيانات وتقارير  البحث العلمي



:آلية جمع بيانات البحث العلمي واألنشطة المرتبطة-٢تابع  

فيما يلي عينة من بعض النماذج المستخدمة
في جمع بيانات البحث العلمي واألنشطة المرتبطة

www.dqd.nu.edu.sa

لميجمع وتحليل وتقييم بيانات البحث الع



البرنامج
 
 
 

العام

 

العدد لكلي 
ألعضاء هيئة 

التدريس
ومن في حكمهم

 

عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والذين قاموا بنشر أبحاثهم بالمجالت 
العلمية

المجالت العلمية الدوليةالمجالت العلمية اإلقليميةالمجالت العلمية المحلية

نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

١برنامج رقم 
....

١٤٣٦/ ١٤٣٥             

١٤٣٧/ ١٤٣٦             

١٤٣٨/ ١٤٣٧
             ١فصل 

٢برنامج رقم 
....

١٤٣٦/ ١٤٣٥             

١٤٣٧/ ١٤٣٦             

١٤٣٨/ ١٤٣٧
             ١فصل 

٣برنامج رقم 
....

١٤٣٦/ ١٤٣٥             

١٤٣٧/ ١٤٣٦             

١٤٣٨/ ١٤٣٧
             ١فصل 

....              

نماذج حصر بيانات البحث العلمي



البرنامج
 
 
 

  

العام

  

العدد لكلي 
ألعضاء هيئة 

التدريس

  

عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المؤتمرات العلمية
المؤتمرات الدوليةالمؤتمرات اإلقليميةالمؤتمرات المحلية

مقدم للبحث
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ةجمع وتحليل بيانات المشاركة المجتمعي



:آلية جمع بيانات المشاركة المجتمعية -٢تابع 

وفيما يلي النموذج المستخدم لجمع بيانات المشاركة المجتمعية بجامعة نجران
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البيانات العامة
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.الطلبة عمادة شؤون ‐

. عمادة شؤون المكتبات ‐

.عمادة شؤون هيئة التدريس ‐

.  اإلدارة المالية ‐

.إدارة اإلحصاء والمعلومات‐

.االتصاالت اإلدارية‐



 
 

 اجلامعة يف ضوء نتائج التقويمأولويات 
 الذاتي 



 اتي أولويات اجلامعة يف ضوء نتائج التقويم الذ
:المحور األول •
ير موارد مالية إنشاء بيوت خبرة لتعزيز مصادر التمويل الذاتي لوكالة الجامعة للتطوير والجودة لتوف

.  للجامعة وللجودة  اإلستراتيجيةلإلنفاق على مشروعات الخطة 

رات األداءمتابعة مؤش/   اإلستراتيجيةمتابعة الخطة ( كافة عمليات التطوير والجودة بالجامعة  أتمتة  /

) .الشؤون التعليمية 

خطة المخاطر  أتمتة  .



 اتي أولويات اجلامعة يف ضوء نتائج التقويم الذ
:  المحور الثاني•
ة بين البرامج تفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة الملك خالد قيما يتعلق بالمقارنة المرجعية الخارجي

:من حيث 

 مؤشرات األداء الرئيسة.

 المرافق والتجهيزات.

 تحصيل الطلبة ) معايير(التحقق المستقل من مستويات  .

نظام اإلرشاد األكاديمي  أتمتة.

دراسة أسباب انخفاض معدالت التخرج وتقدم الطلبة والتعامل مع السبب الجذري للمشكلة   .

 امتالك برنامج إلكتروني متقدم في قياس نواتج التعلم.



 اتي أولويات اجلامعة يف ضوء نتائج التقويم الذ
:المحور الثالث •
 تحسين خدمات اإلرشاد النفسي  .

 طلبة بما يتالءم مع إمكانات المدينة الجامعية واحتياجات ال الالصفيةمضاعفة وتطوير األنشطة

.  بالقسمين الرجالي والنسائي 

ول تشغيل المكتبات المركزية بالقسمين الرجالي بكامل طاقتها مع بدء الفصل الدراسي األ

.  هـ   ١٤٣٩/١٤٤٠



 اتي أولويات اجلامعة يف ضوء نتائج التقويم الذ
:المحور الرابع •
 زيادة ميزانية عمادة شؤون الطلبة  .

 مملكة التي تقوم بها ال اإلقتصاديةإعداد خطة للمخاطر المالية في ضوء المتغيرات السياسية و  .

 زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه وباألخص في القسم النسائي.



 اتي أولويات اجلامعة يف ضوء نتائج التقويم الذ
:المحور الخامس  •
  زيادة مشاريع البحوث المشتركة مع  المؤسسات الصناعة وغيرها من الجامعات.

 زيادة ميزانية البحث العلمي  .

 اعتماد آلية لتشجيع تسويق البحوث العلمية  .

زيادة بروتوكوالت التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية  المحلية والجامعات األخرى.



الرأي املستقل
:معايير جامعة نجران الختيار الرأي المستقل

).أستاذ مشارك/ أستاذ (أن يكون أكاديميا ومن خارج الجامعة   .١

.NCAAAأن يكون مستشاراً أو سبق له العمل كمستشار بـ  .٢

 NCAAAأن يكون ضمن فريق المراجعين بـ .٣

. أن يكون قد سبق له العمل ضمن فرق االعتماد المؤسسي والبرامجي سواء داخل المملكة أو خارجها .٤

. )عضوا في فريق الجودة في جامعته / وكيل / عميد( أن يكون له سابقة عمل في إدارة ضمان الجودة  .٥

.أن يكون له سابقة عمل في جامعته ضمن فريق االعتماد المؤسسي أو البرامجي.٦

.أن يكون له خبرة عمل سابقة في مجال التدريب واالعتماد األكاديمي.٧



 ة جنراناملؤسسي جلامع لإلعتمادالقائم بإعداد الرأي املستقل 

 درندريإقبال بنت زين العابدين : معالي الدكتورة 

.  وحتى اآلن ٢٠١٠أستاذ مشارك بكلية التربية قسم علم النفس جامعة الملك سعود منذ عام •

.  وحتى اآلن  ٢٠١٦عضو مجلس الشورى منذ عام •

وحتى  ٢٠١٧عضو مجلس ادارة كرسي اليونسكو للجودة في التعليم العالي بالمملكة منذ عام •

.  اآلن 



 ة جنراناملؤسسي جلامع لإلعتمادالقائم بإعداد الرأي املستقل 

 درندريإقبال بنت زين العابدين : معالي الدكتورة 
.  وحتى اآلن ٢٠١٠أستاذ مشارك بكلية التربية قسم علم النفس جامعة الملك سعود منذ عام •
.  وحتى اآلن  ٢٠١٦عضو مجلس الشورى منذ عام •
. وحتى اآلن  ٢٠١٧عضو مجلس ادارة كرسي اليونسكو للجودة في التعليم العالي بالمملكة منذ عام •
: NCAAAالعمل بـ  •

oعليم منذ عام المشرف العام على القسم النسائي ومستشار ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بهيئة تقويم الت
.  وحتى اآلن ٢٠١٦

oيم واالعتماد المشرف على القسم النسائي ومستشار ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بالمركز الوطني للتقو
.   وحتى اآلن  ٢٠١٦منذ عام  (  NCAAA( األكاديمي 

o ٢٠١١-٢٠١٠المشرف العام على التدريب بالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في الفترة من   .
oلسعودية متعاونة مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في مرحلة التأسيس ، المملكة العربية ا

٢٠٠٨ - ٢٠٠٥  .
o ٢٠١٦- ٢٠١٤عضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام.



 ة جنراناملؤسسي جلامع لإلعتمادالقائم بإعداد الرأي املستقل 

:العمل بـإدارة ضمان الجودة •

o ٢٠١٥عام  -٢٠١٢وكيلة عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود منذ عام  .

o ٢٠٠٨(عضو فريق الجامعة الرئيس للدراسة الذاتية للمراجعة التطويرية جامعة الملك سعود. (

:عضوية فرق االعتماد المؤسسي والبرامجي •

o المشاركة مع فرق مراجعة  االعتماد المؤسسي والبرامجي الخارجية من قبل )NCAAA  )   لعدد من

.  الجامعات والبرامج بالمملكة العربية السعودية 

o المشاركة كمقوم مستقل للدراسة الذاتية لعدد من الجامعات والبرامج بالمملكة العربية السعودية.  



توصيات الرأي المستقل 

:توصية على التقرير  ٤٨قدم الرأي المستقل •
:أهم التوصيات على المعايير •
ار ( • ل معي ن ك ة ع ة الذاتي داد الدراس ق إع ل فري وم ممث يق

ار وتحدي ى المعي تقل عل راي المس يات ال ة توص د بمراجع
ا الجامع ي قامت به ة الت ة االستجابة والخطوات التنفيذي ة لتلبي

). ما جاء في التوصية 



 قلإجراءات اجلامعة للتعامل مع توصيات الرأي املست

عام على األكاديمي باعتبارها المشرف ال واإلعتمادعرض تقرير الرأي المستقل على اللجنة الدائمة للجودة -

.المؤسسي للجامعة  اإلعتمادمشروع 

ادة اللجنة في تم الموافقة على أغلب التوصيات بدون تعديل وتم تحويلها إلى الجهات المختصة للتنفيذ وإف-

.  خالل أسبوعين عن خطة التحسين التي تمت بناء على التوصية  

ضت والتي تم تكليف فريق إعداد الدراسة الذاتية بالرد على التقرير وتوضيح مبررات التوصيات التي رف -

.عليها تعديالت 



 
 

 مؤشرات األداء



 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 الحريص ة الجامعة للتطوير والجودة، والوحدات التابعة له

ايير على أداء واجباتها ومسؤوليتها المسندة إليها وفقاً ل مع

.يالجودة المقررة من قبل المركز الوطني لالعتماد األكاديم

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



ى • ادقة المسانخفاض نسبة البرامج التي تتبن ن تقلة المص م
ويم الت ايير تق ة لمع حصيل قبل متخصصين من داخل الجامع

ب ذه النس ية، إال أن ه نة الدراس الل الس الب خ ي للط ة العلم
ام %) ٣٣٫٣(المنخفضة الحالية  بة الع ن نس اال م الً ح أفض

ن ، األمر الذي يشير إلى أن هناك %)٢٣٫٣(الماضي  تحس
.المستهدفةتدريجي للوصول للقيمة 

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 

• ق المستهدف  م تحق ي ل أمثلة لنتائج بعض المؤشرات الت
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

• ق المستهدف  م تحق ي ل أمثلة لنتائج بعض المؤشرات الت
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

 



قياس فاعلية أنظمة ضمان اجلودة

 



 
 

 شكرا حلسن استماعكم


