
:إعداد وتقديم
فريق وكالة الجامعة للتطوير والجودة

تهيئة إدارة اجلودة 



المؤسسي للجامعة  لإلعتمادنبذة عن المشروع التقويمي  •

.أولويات وكالة الجامعة للتطوير والجودة  •

.سياسة الجامعة في دعم أنشطة ضمان الجودة وتحسينها •

. نظام الجودة بجامعة نجران •

.الهيكل التنظيمي إلدارة الجودة بالجامعة •

. الالئحة الموحدة لوحدات التطوير والجودة بكليات الجامعة •

.  أنظمة وحدات عمادة التطوير والجودة •

.قياس فاعلية أنظمة وحدات التطوير والجودة •

. الخطة السنوية التنفيذية للجودة بالجامعة •

.استراتيجية قياس األداء •
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ما هي أولوياتنا ؟

أولويات وكالة الجامعة للتطوير والجودة



أولويات وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

.دعم الجامعة في إعداد الخطة االستراتيجية الثانية •

. سنوات ٥في فترة    NCAAAدعم برامج الجامعة للحصول على االعتماد البرامجي من •

. أتمته كافة أنظمة التطوير والجودة وإدارة الخطة االستراتيجية وإدارة مؤشرات األداء •

.الحصول على جوائز تميز وطنية وعالمية في مجال التطوير والجودة •

.التحول إلى بيت خبرة والمساهمة في التمويل الذاتي للجامعة •



ما هي سياستنا ؟

سياسة الجامعة 
في دعم أنشطة ضمان الجودة وتحسينها



ما هي سياستنا ؟



دعم اإلدارة العليا إلدارة ضمان اجلودة
: اللجان والخطط األساسية في مجال التطوير والجودة مثل) معالي مدير الجامعة ( رئاسة اإلدارة العليا بالجامعة •

 رمدي برئاسة األكاديمي واالعتماد للجودة الدائمة اللجنة
 الكليات وعمداء الجامعة وكالء جميع وعضوية الجامعة

 العامة اإلدارة على العام والمشرف المساندة والعمادات
  . المالية للشؤون

 عةللجام االستراتيجيـــــة الخطــــة إعــــداد على اإلشراف
. وتحديثها

 راتيجيةاالست الخطة ومتابعة لتنفيذ الدائمة اللجنة رئاسة
 التطوير وعميد الجامعة وكالء جميع وعضوية للجامعة
. والجودة

            يالمؤسس لالعتماد الرئيســــــة اللجنـــــة على اإلشراف           
. للجامعة



اجلودة اإلدارة العليا إلدارة ضمان دعم :تابع 
. تولي القيادات األكاديمية رئاسة وحدات التطوير والجودة بالكليات والعمادات والمساندة •

.إدراج وكالة الجامعة للتطوير والجودة ضمن الميزانية السنوية للجامعة •

. تقديم الدعم المالي واللوجيستي لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس •

. توفير الموارد البشرية الالزمة من مستشارين وخبراء في مجال التطوير والجودة •

. تبني سياسة التقويم الذاتي الدوري كل خمس سنوات على جميع برامج الجامعة األكاديمية •

.تشجيع االبتكار واإلبداع  من خالل وحدة المبادرات اإلبداعية بعمادة التطوير والجودة •

. تبني سياسة التقويم على مستوى العنصرين الرجالي والنسائي في جميع البرامج األكاديمية بالجامعة •



ما هو نظامنا؟

نظام الجودة بجامعة نجران





ما هو نظامنا؟

الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للتطوير والجودة





ظم تقدمي االستشارات والتوصيات الالزمة لضمان جودة الن

.واآلليات واخلطط بوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

١اجمللس االستشاري للوكالة 



عمل وتعمل على تنمية ورفع كفاءة املوارد البشرية وتطوير ال
ام اإلداري ومتابعة عمليات وتبسيط إجراءات العمل واالستخد

.األمثل للتقنية يف وحدات اجلامعة املختلفة

اعداد دراسة  عن نظام حتسني الرضا الوظيفي واعداد 
ملشاركة مع وحدة  ت والتقارير الالزمة لذلك  االستبيا

. التخطيط واملتابعة ووحدة قياس األداء 

٢إدارة التطوير اإلداري

ا اهم اجنازا



 
جلامعة يف جمال تقدمي الدعم الفين واالستشارات لكافة الوحدات األكادميية واإلدارية 

لقيـاس والتقـومي، وتقوم بتحديد وتصـميم وتطـوير آليـات وأدوات ا، قياس وتقومي األداء
شــطة واإلجــراءات ومتابعــة التطبيــق األمثــل هلــا مبــا يضــمن التطــوير املســتمر لكافــة األن

 .واملمارسات للوصول إىل التميز األكادميي واإلداري

 
ت وحتليلهـــا وقيـــاس املؤشـــرات علـــى املســـتوى املؤ  اإلصـــدار / سســـيتصـــميم االســـتبيا

جلامعة  .السنوي لتقرير مؤشرات األداء 

٣وحدة قياس األداء

ا اهم اجنازا



 وتنبثق من اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية 
 

 )املرحلة الرابعة(مبتابعة تنفيذ مشروعات اخلطة االسرتاتيجية  -حالياً  –تقوم •
ســـليم يـــتم اآلن التواصـــل مـــع الكليـــات والعمـــادات املســـاندة واإلدارات العامـــة لت•

 .مشروعات املرحلة الرابعة
عات اخلطة يتم اآلن التجهيز لطرح مشروعات املرحلة اخلامسة واألخرية من مشرو •

 .االسرتاتيجية
 .سالة اجلامعةاعداد التقارير السنوية اخلاص بقياس التقدم يف حتقيق أهداف ور •
ــدد تنفيــذ اخلطــة االســرت • اتيجية وتقــدم إعــداد التقــارير الســنوية عــن املخــاطر الــيت 

 .  اجلامعة يف حتقيق أهدافها ورسالتها

٤يجية األمانة العامة لتنفيذ ومتابعة اخلطة االسرتات 



ـــــــاً  ـــــــاً وإلكرتوني ـــــــق األعمـــــــال واألنشـــــــطة ورقي ـــــــتوثي  ذ وتنفي
واملنشـــــورات، وتصـــــميم وإدارة  لمطبوعـــــاتلالتصـــــميمات 

.ودةاملواقع اإللكرتونية اخلاصة مبشروعات التطوير واجل

٥املكتب الفين



 
.التواصل مع مكتب آفاق بوزارة التعليم  

 

 
 

ت ومؤشرات وتق اريرتلبية متطلبات خطة آفاق من بيا
).اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم( 

٦املكتب التنفيذي خلطة آفاق

:أهم إجنازاته
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اهليكل التنظيمي لعمادة التطوير واجلودة



ما هو نظامنا؟

أنظمة وحدات عمادة التطوير والجودة



 جلامعةاالشراف على وضع وتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية والتنفيذية 
يجية للجامعةاإلشراف على أعمال األمانة العامة لتنفيذ ومتابعة اخلطة االسرتات.
 لكليات و العمادات االشراف على اخلطط السنوية لوحدات التطوير واجلودة 

.  املساندة، وتقدمي الدعم الفين املستمر هلا

ية للجـودة جبامعـة اخلطة االسرتاتيج –جلامعة جنران ) األويل(اخلطة االسرتاتيجية 
ـــــــاء(جنـــــــران  دة -بن طـــــــة اخل–اخلطـــــــة االســـــــرتاتيجية للبحـــــــث العلمـــــــي  -) ر

.ليات اجلامعةاخلطط االسرتاتيجية جلميع ك –االسرتاتيجية خلدمة اجملتمع 

        

  
ٔ
   
ٔ
 



لتعلــيم والــتعلم جبامعــ ة جنــران، وتقــدمي تطــوير األنظمــة واآلليــات اخلاصــة 
وير العمليــة الــدعم الفــين جلميــع الــربامج األكادمييــة مــن أجــل حتســني وتطــ

لتعلــيم والــت ــا جهــات التعليميــة واســتيفاء املعــايري املرتبطــة  علم الــيت أقر
 .االعتماد الوطنية والعاملية

 
 
 نظـــام جـــودة  –نظـــام تقـــومي أعضـــاء هيئـــة التـــدريس –نظـــام متابعـــة التعلـــيم والـــتعلم

امج األكادمييـة نظام اقرار اخلطط الدراسية وتقـومي الـرب  -توصيف الربامج واملقررات 
 .اخل.... اآللية املوحدة لتوصيف الربامج األكادميية -
اعداد مناذج تقومي اخلطط الدراسية والتوصيفات والتقارير الدورية. 

      

  
ٔ
   
ٔ
 



 
تماد تقدمي الدعم الفين لكليات وبرامج اجلامعة للتمكن من استيفاء معايري االع

جلهات املعرتف  .االدولية اخلاصة   
 
 

ة والتمريض الىت تقدمي الدعم الفين لكليات اجملمع والعلوم الطبية التطبيقي
 .حصلت على االعتماد الدويل

ندسة تقدمي الدعم الفين لكليات علوم احلاسب ونظم املعلومات ، واهل
. ABET لالستعداد للتقدم لإلعتماد من هيئة

 ٔ     ٔ    

  
ٔ
   
ٔ
 



م نميةلت اجلامعة منسويب لكافة املستمر التدريب  قدرا
م .املهين وتطويرهم ومهارا

النسبة من إجمالى عدد الدوراتعدد الدوراتالفئةم

%٥٠47أعضاء هيئة تدريس١
%٤٣40عضوات هيئة تدريس٢
%٥5إداريين٣
%٩8إداريات٤

%107100المجموع
ـه١٤٣٨/ هـ ١٤٣٧  توزيع عدد الدورات التدريبية على الفئات المستهدفة خالل العام الجامعي

        



عدد الفئةم
الدورات

عدد 
المتدربين

النسبة من 
إجمالى عدد 
المتدربين 

%٥٠١٢٥٠47تدريسأعضاء هيئة ١
%٤٣١٠٧٥40هيئة تدريسعضوات ٢
%٥١٢٥5إداريين٣
%٩٢٢٥8إداريات٤

%107٢٦٧٥100المجموع

هدفة عدد املتدربني من الفئات املست
/ ه ١٤٣٧خالل العام اجلامعي 
ه١٤٣٨



 ٕ     ٕ    

زة،  ة محف ة إبداعي ة جامعي اء بيئ ي بن اهمة  ف المس
تعزز ومحققة لرسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية، و

ودة وجمي ادة التطوير والج ين عم ع جسور التواصل ب
ق باستقطاب وتبن ا يتعل ة فيم ار منسوبي الجامع ي األفك

ة والم ي بالجامع ي ترتق ة الت ادرات اإلبداعي ع والمب جتم
ل م ه التعام ت ذات ي الوق من ف واء، وتض ِد س ى ح ع عل

.متغيرات العصر بكفاءة وفاعلية 



 قياس فاعلية أنظمة ضمان اجلودة         





 مؤشرات األداء لوحدات التطوير واجلودة          



مؤشرات وحدة التخطيط والمتابعة نموذجا 







  

 الالئحة املوحدة  
 لوحدات التطوير واجلودة بكليات اجلامعة





ودة أسلوب جمع البيانات والتقارير الخاصة بإدارة ضمان الج
ومراقبة البرامج



قبة أسلوب جمع البيانات والتقارير الخاصة بإدارة ضمان الجودة ومرا•
:  البرامج من خالل 

(  طط إعداد خطة سنوية شاملة لتلبية متطلبات الجودة تشمل ثالثة خ•
) .معيار  ١١البرامج تشمل الـ / وحدة التطوير والجودة/ عمادة الكلية

 تضمين جميع متطلبات وحدات عمادة التطوير والجودة داخل الخطط•
.  السنوية الثالثة 

منح صالحية لجميع مسؤولي عمادة التطوير والجودة على الموقع •
ام اإللكتروني لمراجعة الوثائق واعتمادها والحصول عليه وفق النظ

.  والصالحية على الموقع اإللكتروني 



نظام متابعة الخطة التنفيذية 

البرنامج اإللكتروني لوثائق الجودة واإلعتماد األكاديمي



وحدة التطوير / إدارة البرنامج ( رفع الوثائق من قبل •
) .عمادة الكلية / والجودة 

الفحص الشهري على الوثائق من قبل عمادة التطوير •
 .والجودة وتقديم التغذية الراجعة وفق النموذج المعتمد  

والكليات  التقرير السنوي عن طريق الزيارة الميدانية للبرامج•
  .



 مؤشرات األداء



:دليل مؤشرات األداء لجامعة نجران يتضمن مؤشرات كل من 
.  Sمؤشرات األداء الرئيسة ‐
. Aمؤشرات أداء خطة آفاق  ‐
.  NUمؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للجامعة  ‐
مؤشرات األداء العشر لمراقبة ضمان الجودة على برامج ‐

.الجامعة 
 )مؤشر ١٠٠إمجايل مؤشرات األداء ( 



 مؤشرات أداء ضمان اجلودة

 ) .  مؤشر ١٠٠إمجايل مؤشرات األداء ( •
مؤشرات  ١٠إمجايل مؤشرات أداء ضمان اجلودة •

 :منهم 
 .للجامعة اإلسرتاتيجيةمؤشرات من اخلطة  ٧•
ؤشرات الرئيسية للمركز ممؤشرات أداء من  ٣•

 .األكادميي  واإلعتمادالوطني للتقويم 



ار اسالرمزالمؤ المع مة المستهدأداة الق مة فةالق الق
ةالفعل

نة المرجع ة المق
ة الخارج

إدارة   -٣
ضمان 
الجودة 
وتحسينها

 

دريس عن أد-١١ اء نسبة رضا أعضاء هيئة الت
ا ي الكلي ودة ف وير والج دات التط ة وح ت وفاعلي

بالجامعة

NU1.9 استبانة ذات مقياس
خماسي

٨٠٫٢%٨٠%-

دريس عن جو-١٢ دة نسبة رضا أعضاء هيئة الت
أداء وكالة الجامعة للتطوير والجودة

NU1.10 استبانة ذات مقياس
خماسي

٧٨٫٤%٨٠%-

دريس عن جو-١٣ دة نسبة رضا أعضاء هيئة الت
أداء عمادة الجامعة للتطوير والجودة

NU1.11 استبانة ذات مقياس
خماسي

٧٨٫٢%٨٠%-

ات نسبة الهياكل التنظيمية المعتمدة لوحد-١٤
الجامعة األكاديمية واإلدارية

NU7.1استمارة جمع بيانات 
يتم تجميعها من  –

الكليات

في نهاية % ١٠٠
الخطة 

االستراتيجية

١٠٠% 

لية نسبة رضا اإلداريين واإلداريات عن فاع-١٥
القيادة اإلدارية

NU7.3 استبانة ذات مقياس
خماسي

٧٥٫٤%٧٠٫٨%٨٠%

راءات -١٦ ودة إج ن ج ين ع ا اإلداري بة رض نس
التقويم المتبعة في جامعة نجران

NU7.7 استبانة ذات مقياس
خماسي

٨٨%٨٠%-

     
ايي-١٧ ى مع ة عل ادات اإلداري ا القي بة رض ر نس

تقييم األداء الوظيفي لإلداريين
NU7.10 استبانة ذات تقدير

خماسي
٧٦٫٦%٨٠%-

رات ال-١٨ ي التقييم الكلي للطلبة لجودة خب تعلم ف
الجامعة

S3.1 استبانة ذات مقياس
خماسي

٦٠٫٨%٧٠٫٨%٨٠%

ل-١٩ ن قب ا م م تقيمه ي ت ررات الت بة المق  نس
الطالب خالل العام الجامعي

S3.2٤٢٫٣٩%١٠٠%٨٠استمارة جمع بيانات%

تق-٢٠ يم مس ديها تقي ي ل رامج الت بة الب ن نس ل م
نةداخل الجامعة لمعايير انجاز الطالب خالل الس

S3.3استمارة جمع بيانات –  
يتم تجميعها من 

الكليات

١٠٠%٣٣٫٣%١٠٠%



 ودةحتليل نتائج مؤشرات األداء يف ضوء غلق حلقة اجل

. مؤشرات تم غلق حلقة الجودة لهم  ٥•
لى مؤشرات لم تحقق المستهدف إال أنها تم تقدمها بناء ع ٤•

)  .جاري الغلق( خطط التحسين 
ج التي نسبة البرام(مؤشر لم يتم غلق حلق الجودة فيه وهو  ١•

الب لديها تقييم مستقل من داخل الجامعة لمعايير انجاز الط
عالى مع وسف يتم معالجته العام القادم بإذن هللا ت) خالل السنة

معة الملك تفعيل اتفاق التعاون على المستوى البرامجي مع جا
.خالد 



التقرير السنوي 

لمؤشرات األداء لمراقبة ضمان جودة البرامج





المقارنة المرجعية الخارجية المقارنة المرجعية الداخليةالبرنامجالكلية
)وجدتإن ( 

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

جامعة الملك خالدالرصد السابقبرنامج الكيمياءشروره -كلية العلوم واآلداب 
جامعة الملك خالدبرنامج اللغة العربيةبرنامج اللغة االنجليزية

جهات المقارنة المرجعية الداخلية والخارجيةاختيار 



اتالبيانالمؤشرات حسب طريقة الرصد وجمع توزيع 



المقارنة المرجعية الخارجية وإجراءاتها 
.جامعة القاهرة •
.  جامعة الخليج •
جامعة الملك خالد •
:  ملحوظة •
سيا على المقارنة المرجعية مؤس) نجران والملك خالد( تمت موافقة الجامعتين ( •

اس وبرامجيا تم إرسال مؤشرات األداء للجامعة والمعادالت المستخدمة وأداة القي
رامج عن وسوف تتم بإذن هللا تعالى إجراءات المقارنة المرجعية الخارجية بين الب

).  هـ  ١٤٣٨/١٤٣٩العام الجامعي 



اإلشادات وتوصيات الرأي املستقل على املعيار •
 الثالث 



دريس واإلهناك التزام كبير لتحسين الجودة من خالل • ة الت ادات وهيئ ين القي داري
. المشاركين في أنشطتها 

ع الوظائف والوحدات• ة ف. تغطي أنشطة ضمان الجودة جمي ديم األدل ا يجب تق يم
. يتعلق بجودة جميع المعايير للذكور مقابل اإلناث

.  الجودة للدعم اإلداري لعمليات ضمان ترتيبات مالئمة تمتلك جامعة نجران •
ية ، حستقديم بيانات عن تحتاج جامعة نجران • الي مؤشرات األداء الرئيس ب إجم

.   اإلتجاهالنوع والمقر وبيانات التقدم في 
ل الطالب م• ة عم الب مقارن ايير تحصيل الط ن مع ق م ع يجب أن يتضمن التحق

.أقرانهم في المؤسسات المماثلة األخرى والدرجات التي يتم التحقق منها
  



 توصيات اهليئة عن إدارة ضمان اجلودة يف املشروع
 التطويري  



.  تحليل ثابت لجميع االستطالعاتتقديم  -١
.قبول التوصية : رد الجامعة •
:ملخص لما قامت به الجامعة •
.تم إعداد استراتيجية شاملة لقياس األداء بالجامعة •
.تم إعداد نماذج موحدة للتحليل اإلحصائي والتقارير •
 



و في المستقبل، يجب على جامعة نجران أن تقدم ملخصات أ
.لمحات عامة لجميع جوانب ضمان الجودة باللغة اإلنجليزية

.قبول التوصية : الجامعة رد 
:ملخص لما قامت به الجامعة •
 تم ترجمة جميع أنظمة ونماذج وأدلة إدارة التطوير والجودة•

.ورفعها على الموقع اإللكتروني للجامعة 



راءات• وير إج ودة تط وير والج ة للتط ة الجامع ي لوكال  ينبغ
يم أداء الت سع نظامية لرصد أثر نظامها لضمان الجودة وتقي

ادة التطوير  والجودة بهدف ا عم  وحدات التي تشرف عليه
.  التحسين المستمر

.قبول التوصية : رد الجامعة 
: ملخص لما قامت به الجامعة •
.تم تحديث الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير والجودة •
.أنظمة ) ٥( تم تطوير األنظمة •
.تم اوضع مؤشرات أداء لكل وحدة •
ية أنظمة تم وضع نظم للتقارير الفصلية والسنوية تضمن المتابعة والقياس المستمر لفاعل•

.  العمادة 



تخدام• ي اس دء ف ودة الب وير والج ة للتط ة الجامع ى وكال ي عل  ينبغ
امج  تخدام برن ى اس وظفين عل دريب الم ال(وت اء األعم م) ذك ي نظ  ف

تقبلين ادر والمس ين المص ات ب دفق المعلوم مان ت ات لض  المعلوم
ات المرجعي ذاتي، والمقارن يم ال ات التقي ة األداء، وعملي ة ولمراقب

.  الداخلية
.رفض التوصية : رد الجامعة 



ضاء يجب على الجامعة وضع استراتيجية الستطالع رأي أع•
هيئة التدريس والطالب تضمن اتساق وفاعلية آليات 

. معةلتحسين ولتنفيذ جميع أنشطتها وتوفيرها في الجا
.قبول التوصية : رد الجامعة 

: ملخص لما قامت به الجامعة •
ليات تصميم خطة استراتيجية لوحدة قياس األداء تشتمل على سياسات واضحة ومعلنة لعم •

.التقييم
.سبعد عملية القيا" التحسين المستمر " تصميم نماذج معتمدة إلدارة ومتابعة عمليات •  

.تصميم نموذج معتمد في إدارة عمليات المتابعة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق األهداف •
النماذج السابقة وخرائط الوقت كآلية عمل لوحدة قياس األداءاعتماد •



 
 

 شكرا حلسن استماعكم


