
:إعداد وتقديم
فريق وكالة الجامعة للتطوير والجودة



.توصيات فريق المراجعين في مشروع التقويم التطويري.١
.»التخطيط واإلدارة المالية«الممارسات الجيدة والمميزة في المعيار الثامن .٢
.أهم الممارسات التي يجب تحسينها خالل الفترة المقبلة بالمعيار الثامن.٣



١٣ ٢



و      ن ه ى م د األدن ت الح د حقق ة ق د أن الجامع مية تؤك هادة رس ش
ز المعايير التي وضعها  االمرك اد األك ويم واالعتم وطني للتق ديمي ال

.سسيللحصول على االعتماد األكاديمي المؤ ،التعليمهيئة تقويم  –

ي      اد ه نح االعتم ن م ؤولة ع ة المس ة الوطني ويم ( الجه ة تق هيئ
وطني  ز ال ادالتعليم، من خالل المرك ويم واالعتم ة  NCAAA  للتق كهيئ

)عالميةوهناك هيئات أخرى السعودية، وطنية بالمملكة العربية 



  
.لما هو قائم بالجامعة تقويم مستمر أنه  -٣
ه  -٤ املة أن ودة الش مان للج ا ض ة وبرامجه ين الجامع تمرار لتحس واس

بشكل منتظم ، وليس ترتيباً أو تصنيفاً للجامعات 
كاديمية اإلدارية واأل: الجامعة من الناحيتين كفاءة وفعالية يقيس أنه  -٥
ه  -٦ د ان جيعلتأكي ة متمي وتش ية وهوي اب شخص ى اكتس ة عل زة الجامع

. بناء على المعايير المتفق عليها وليس طمس للهوية الخاصة بها



لمؤسسات معايير ضمان الجودة واالعتماد   
التعليم العالي

الرسالة والغايات واألهداف-١
السلطة واإلدارة-٢
جودةالإدارة ضمان -٣
التعلم والتعليم-٤
إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة-٥
مصادر التعلم-٦
المرافق والتجهيزات-٧
التخطيط واإلدارة المالية-٨
عمليات التوظيف-٩

العلميلبحث ا-١٠
عالقات مع المجتمعال-١١



ة ت ل هيئ ن قب دد م وذج مح اً لنم ايير وفق ك المع ة تل تم كتاب ويم وي ق
ة، وال ايير الفرعي ار الرئيسي، والمع ممارسات التعليم، يتضمن المعي

.SSRأو » الدراسة الذاتية«باسم لكل معيار فرعي، ويعرف ذلك 

اء الزي ة، وأثن ارة وهذه الدراسة يطلع عليها فريق المراجعة الخارجي
.عيطابق ما هو مكتوب فيها بما هو متوفر فعلياً على أرض الواق



 ذوي من فريق  من الخارجية المراجعة تتكون    
.خارجها و المملكة داخل من الخبرة

 بالدراسة الخاصة والشواهد األدلة على االطالع‐
.للجامعة المؤسسية الذاتية

 بالجامعة المتعددة الجهات  مع مقابالت إجراء‐
 الجامعة ووكالء الجامعة مدير رأسها وعلى

.واإلدارات الكليات، وبعض العمادات عمداء  و
.والورش   المعامل و الدراسية  القاعات زيارة‐
 المختلفة التجهيزات و المرافق على االطالع‐

.بالجامعة





م  ية رق دعم ): ٥٤(التوص نوات ل س س دة خم ة لم ة مالي داد خط إع
.التخطيط االستراتيجي

 إنشاء نظام لمتابعة وتقييم عالقة خطط اإلنفاق): ٥٥(التوصية رقم 
.بالميزانية

ر ضمان أن المرونة في الميزانية مبنية على التشاو): ٥٦(التوصية رقم 
 وعلى موافقة جميع األطراف المعنية داخل الجامعة، بما في ذلك الجانب

.النسائي



توفر دعم حكومي يغطى ميزانية جامعة نجران .

قع تشرف اإلدارة العامة للشئون المالية على جميع الشئون المالية بالجامعة وت

باشرة، تحتها خمس إدارات مختلفة، ويعين لها مشرفاً عاماً، وتتبع مدير الجامعة م

.وتطبق القوانين واللوائح المالية بدقة

ناًء على التخطيط وإدارة الشئون المالية بالجامعة تهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة ب

.  األولويات الواردة في الخطة االستراتيجية لها

وجود تفويضات في النواحي المالية من مدير الجامعة لوكالء الجامعة والعمداء 

.ومديري اإلدارة يحقق المرونة الكافية والتغلب على مشاكل الصرف الطارئة



ة ثم إعداد مشروع الميزانية مبنى على التشاور والمرونة من قبل االدارات المختلف
اذج يعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه وارساله إلى وزارة المالية على النم

.المعدة لذلك من قبل وزارة المالية
 توفر نظم محاسبة مالية معتمدة في الجامعة، كما تعين الجامعة مراقب مالي

. للحسابات
 توفر خطة إدارة المخاطر بالجامعة، تتضمن خطة فرعية إلدارة المخاطر المالية

.بالجامعة
ية بما توفر أنظمة إليكترونية في الشؤون المالية تم ربطها مباشرة مع وزارة المال

.يضمن الرقابة والمتابعة على ميزانية الجامعة
توفر مراجع خارجي للحسابات بالجامعة .



ا ة، تمكنه ة بالجامع رامج التعليمي ع الب تقبلية لجمي ة مس ة مالي داد خط ن  إع م
ة أل ادة المتوقع وء الزي ي ض ة ف ة التعليمي ة للعملي ة الداعم وفير البيئ داد ت ع

.الطالب، ومتطلبات سوق العمل

البحث عن مصادر للتمويل الذاتي بالجامعة.



امعةتوزيع مؤشرات قياس األداء على األهداف االستراتيجية للج
)آفاق مؤشرات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، والخطة االستراتيجية للجامعة، وخطة(   

مؤشر للخطة االستراتيجية للجامعة ٥٧

مؤشر من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ٢٨

فاقآ«مؤشر من خطة االستراتيجية للتعليم العالي في المملكة  ١٥«





NU ة7.6 ة  س ة الموارد  كفا سالتد يئة أعضاء نظر  وجهة من المال ر

(.

:التالي النحو على الثامن المعيار في أداء مؤشرين هناك
   ً :هو للجامعة االستراتيجية للخطة وفقا

%  ٨٠القيمة المستهدفة للمؤشر 

%٧٣٫٢القيمة الفعلية المرصودة 

%٦٠٫٥المقارنة المرجعية 



S  ةالمخصص المبالغ بدون( طالب لكل الكلية التشغيلية المصروفات8.1
.)والسكن الطالب لمكافأة

 ً  ثامنال المعيار في األكاديمي واالعتماد التقويم مركز لنموذج وفقا
:هو

غ  ران بل ة  ١٥٫١٢٢مجموع النفقات التشغيلية لكل طالب بجامعة نج ة بجامع نخفض مقارن و م لایر، وه

ث مي)لایر ٢٩٫٧٢٧(الملك خالد  ط ثل ي تشكل فق ة نجران الت ة ، ويفسر ذلك انخفاض ميزانية جامع زاني

.جامعة الملك خالد





 ي ذاتي المؤسس ويم ال اييس التق داد مق ي إع اركة اإلدارة ف مش

.للمعيار الثامن) مقاييس النجوم(

ة لل ة مشاركة اإلدارة في كتابة المعيار الثامن بالدراسة الذاتي جامع

SSR  .

ى أرض الواق امن عل ار الث ي المعي ع، تطبيق الممارسات الواردة ف

ار ات المعي ع ممارس ق جمي من تطبي ي تض نظم الت تحداث ال  واس

.بفاعلية وكفاءة



ة والم‐ ة والميزاني وارد سيتم عقد جلسة بين المسؤولون عن الشؤون المالي
ة تضم وكيل الجامعة، عميد عمادة شؤون أعضاء هي(البشرية في الجامعة  ئ

د تريات، م اء المش رية، رؤس وارد البش ديري الم وظفين، م دريس والم ير الت
.، وفريق المراجعة الخارجية.)إدارة الميزانية

.غالباً ستكون الجلسة في اليوم الثاني من زيارة فريق المراجعين‐
.سيتم مناقشة الشؤون المالية والميزانية والموارد البشرية بالجامعة‐

ي فيما يلي بعض المحاور األساسيةوسنعرض ‐ دارة، تخص اإل الت
:خالل االجتماع من خاللها المراجعين بناء أحكامهم ويستطيع



.ةمشاركة الكليات واألقسام العلمية في مقترح مشروع ميزانية الجامعمدى ‐

.مشاركة الجانب النسائي في مقترح مشروع ميزانية الجامعةمدى ‐

.توفر نظام لمتابعة وتقييم عالقة خطط اإلنفاق بالميزانية‐

  SSRللجامعة 



)الئحة إدارة األداء الوظيفي الجديدة( باإلنتاجالمكافآت ربط ‐

.تضع الجامعة خطة زمنية الحتياجاتها المستقبلية من الموظفين ‐

.في إدارة الموارد البشرية العقاب و الثواب تنتهج الجامعة سياسة‐



.توفر اإلدارة المالية الدعم المادي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة‐
.توفر اإلدارة الدعم المادي الالزم للتأثيث الجيد لإلدارات المختلفة‐
ل ‐ از العم ة إلنج زة واألدوات الالزم وفير األجه ادي لت دعم الم ص اإلدارة ال تخص

.بكفاءة
.تدرج في ميزانية الجامعة سنوياً احتياجات اإلدارات المختلفة بالجامعة‐
.توفر اإلدارة المالية الدعم المادي لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة الجامعية‐
.توفر اإلدارة المالية الدعم المادي لتنفيذ أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية‐
.ةتوفر اإلدارة المالية الدعم المادي الستكمال وتجهيز مرافق وتجهيزات الجامع‐



 ي رف عل ا يخص إشاداتالتع ة، وم راجعين بصفة عام ق الم  فري

.المعيار الثامن بصفة خاصة

نالتعرف علي توصيات فريق المراجعين بشأن المعيار الثام.

ار تشكيل فرق عمل لوضع خطط التحسين الستيفاء توصيا ت المعي

 .بالتنسيق مع مسؤول الدعم الفني بعمادة التطوير والجودة

ي تيفاء التوص عها الس م وض ي ت ين الت ط التحس ذ خط ات تنفي

.ومتابعتها



حسن االستماعكم عل شكرن


