
:إعداد وتقديم
فريق وكالة الجامعة للتطوير والجودة



.توصيات فريق المراجعين في مشروع التقويم التطويري.١
.»عمليات التوظيف«الممارسات الجيدة والمميزة في المعيار التاسع .٢
ار.٣ ة بالمعي رة المقبل الل الفت ينها خ ب تحس ي يج ات الت م الممارس  أه

.التاسع



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  -١
ه  -٢ 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  -٣
ه  -٤ 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  ب): ٥٧(التوصية رق ع جوان ي تغطي جمي ف الت  تطوير مواصفات التوظي
.، باإلضافة إلى السعودة١. ١. ٩المدرجة في معيار 

م  ة ): ٥٨(التوصية رق ة للجامع ات الدوري ة وتصحيح البيان ا دعت  -مراجع كلم
دريس إ -الحاجة  ة الت ق لنسب أعضاء هيئ يم دقي ى تقي ن أجل الحصول عل ى م ل

.الطلبة في الجامعة

ي من شأنها أن تق): ٥٩(التوصية رقم  دريس الت ة الت ل وضع وتنفيذ خطة تطوير أعضاء هيئ ل
اء هيئ ب أعض ي نس ل ف د الخل ة، رص د الحاج ؤهلين، وعن ر م دريس الغي ة الت اء هيئ بة أعض ن نس ة م

.  التدريس إلى الطلبة



 املين بالجامعة متضمناً جميع الخصائص المرغوبة للع" اإلطار التوظيفي"توفر

.بالجامعة، وتم اعتماده من مدير الجامعة

ضاء نشر السياسات والقواعد التي تحكم عملية التوظيف من خالل عمادة شؤون أع

كة هيئة التدريس والموظفين في صورة كتيبات، وعلى بوابة الجامعة على شب

.المعلومات الدولية

توفر قواعد وإجراءات معتمدة ومعلنة للترقية.

نيةترقيات اإلداريين تتم وفقاً آلخر اللوائح المعمول بها في وزارة الخدمة المد.



توفر آلية لتفويض الصالحيات بجامعة نجران.

اإلعالن عن أي وظائف شاغرة للجمهور، من خالل الموقع االلكتروني للجامعة.

 التعيين  يُقدم للمرشحين للتوظيف جميع البيانات عن مواصفات الوظائف وشروط

.فيها

القياس الدوري للرضا الوظيفي لمنسوبي جامعة نجران من اإلداريين.

ـيئة توفر آلية إليكترونية معلنة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات ضد أعضاء ه

.التدريس والعاملين، أو الشكاوى الصادرة عنهم



ترا ق باس ا يتعل دريس فيم ة الت اء هيئ ة ألعض رامج التدريبي ادة الب تيجيات زي

.التدريس الحديثة، ونظم التقويم

التطبيق الكامل آللية تقويم أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ل إر داد دلي دريس وإع ة الت ة لهيئ ة التعريفي رامج التهيئ ة ب ادة فاعلي ادي زي ش

.شامل



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«





S ة9.1 س يئة أعضاء س قة السنة   الجامعة غادروا  الذين التدر  عدا  ابألس السا
ب التقاعد  .السن س

S ة9.2 س يئة أعضاء س شطة   المشارك  التدر ر  أ  العام    المه التط
.الما 

:التالي النحو على موزعة التاسع المعيار في أداء مؤشرات سبعة هناك
أداء مؤشرين  ً :هما األكاديمي واالعتماد التقويم مركز لنموذج وفقا

%.٢بلغت نسبة استبقاء أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران  -

بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في أنشطة التطوير المهني بجامعة نجران عام 
.، وهي نسبة مشابه لنظيرتها في جامعة الملك خالد%٣٥٫٦هـ نحو ١٤٣٦/١٤٣٧



أداء مؤشرات ثالثة  ً : للجامعة االستراتيجية للخطة وفقا

ة عل  يهامعدل الحاالت ال تم فرض إجراءات تأدي
٨٩٫٨% 

 

ة وورش الع ة رضا اإلدار عن جدوى الدورات التدر  ملس
٨٢٫٣% 

 ة وور ة عن جدوى الدورات التدر ادات اإلدار ة رضا الق ش س
 العمل

٧١٫٤% 



أداء مؤشرين  ً :آفاق لخطة وفقا

 ة الت فوق الثان حملون مؤ  معدل الموظف اللذين 
٧٥٫٩%   

 

 معدل الفني السعودي 
١٠٠%  





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

.للمعيار التاسع) مقاييس النجوم(

ة مشاركة العمادة في كتابة المعيار التاسع بالدراسة الذاتية ل لجامع

SSR  .

ى أرض الواق ار التاسع عل ع، تطبيق الممارسات الواردة في المعي

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‐

ادة، تخص ال التي فيما يلي بعض المحاور األساسيةوسنعرض ‐ عم
:خالل االجتماع من خاللها المراجعين بناء أحكامهم ويستطيع



ذ‐ ة وه ولي المناصب القيادي ة ت ة لعملي ايير حاكم ى مع ة عل ه مدى اعتماد الجامع

.المعايير معلنة وموثقة

أهيل مدى التزام الجامعة بآليات محددة الختيار وتعيين القيادات تعتمد على الت -
.العلمي والكفاءة في األداء والتاريخ الوظيفي

  SSRللجامعة 



؟هل تتبع الجامعة خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بناء على احتياجاتهم
دوري؟ هل يتم تنفيذ برامج تدريبية بالجامعة لتنمية مهارات الجهاز اإلداري بشكل
مدى مالئمة توقيت تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة.
مدى مالئمة التنظيم والفاعلية ومحتوى البرامج التدريبية لتطوير المهارات  .
هل يؤخذ رأيكم بشكل دوري في البرامج التدريبية المقدمة من الجامعة؟
رامج؟هل تشعر بتطوير البرامج التدريبية بناء على استطالع رايكم في هذه الب
هل يتم قياس لمردود البرامج التدريبية على ادائكم الوظيفي؟



).الجودةوحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير و: (يتوفر بالجامعة وحدة لتقديم الدورات التدريبية 
.تضع الجامعة خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها‐
.الدورات التدريبية للموظفين مبنية على دراسة االحتياجات الفعلية‐
.ت الحديثةيتم تنفيذ دورات تدريبية دورية للموظفين في مختلف النواحي واستخدام التقنيا‐
ة‐ ارج الجامع ة خ ز التدريبي د والمراك ى المعاه وظفين إل ن الم دد م اد ع تم ايف د . (ي دورات معه

).اإلدارة
.ة من المتدربينتُحدث البرامج التدريبية للموظفين وفقاً لنتائج تنفيذ الدورات والتغذية الراجع‐



ؤهالت‐ داد والم ى األع تمل عل از اإلداري تش ة للجه ات كامل دة بيان ة قاع وفر بالجامع  يت
.والتخصصات والكفاءات والخبرات

ى درا‐ اء عل ى الموظفين بن ة عل ا اإلداري ع أعبائه ة واضحة لتوزي سة تضع الجامعة آلي
.البيانات والمعلومات المتوفرة بقاعدة البيانات

)الئحة إدارة األداء الوظيفي الجديدة( باإلنتاجالمكافآت ربط ‐
.تضع الجامعة خطة زمنية الحتياجاتها المستقبلية من الموظفين ‐
ة ‐ ة المختلف ين وحدات الجامع دة للتواصل اإلداري ب امج ب(يتوفر بالجامعة وسيلة جي رن

).االتصاالت االدارية
.العقاب و الثواب تنتهج الجامعة سياسة‐



كل تحرص الجامعة على تخصيص مساحة مناسبة ل‐
.ث الجيدإدارة وفقاً لعدد العاملين فيها، وكذلك التأثي

ل ‐ از العم ة إلنج زة واألدوات الالزم وفر األجه تت
.بكفاءة

في  تراجع الجامعة سنوياً احتياجات اإلدارة، وتدرج‐
.ميزانية الجامعة

مدى مشاركة العاملين في تحديد االحتياجات  -
.السنوية

دارات مدى استجابة اإلدارة العليا لتلبية متطلبات اإل -
.المختلفة



قةتتوفر معايير كمية ونوعية لتقييم مستوي أداء العاملين معلنة وموث.

تعمم الجامعة معايير التقييم وتشرحها، وتنشرها.

يحقق نظام التقييم العدالة والشفافية.

تتم التغذية الراجعة بخصوص نتائج تقييم األداء.

).فيالئحة إدارة األداء الوظي(يتوفر نظام شامل لتقيم أداء العاملين ‐



 تخالص يتوفر بالجامعة نظام لقياس رضا الموظفين ويتم تطبيقها سنوياً واسهل
.نتائجها

 ن تلبية تعمل الجامعة على رفع مستوى الرضا الوظيفي بناء على نتائج القياس مهل
.احتياجات ومقترحات الموظفين

.ائجهايتوفر بالجامعة نظام لقياس رضا الموظفين ويتم تطبيقها سنوياً واستخالص نت‐

ام      ذ ع نوياً من وظيفي س ا ال اس الرض تم قي ي ١٤٣٣/١٤٣٤ي ت ف ث بلغ ـ، حي د األول ( ه الرص

اني عام %)٦٧( ١٤٣٤/١٤٣٣ ام ، و%)٦٣٫٤( ١٤٣٥/ ١٤٣٤، والرصد الث ث ع / ١٤٣٥الرصد الثال

ام %) ٦١٫٨(  ١٤٣٦ ع لع ا %)٦٤( ١٤٣٧/  ١٤٣٦( ، والرصد الراب يم الرض ت نسبة تقي راً بلغ ، وأخي

ام  امس الع دوري الخ د ال ي الرص ران ف ة نج وبي جامع وظيفي لمنس ـ ١٤٣٧/ ١٤٣٦ال ى %) ٦١٫٢(ه عل

% .٨٠وكلها تمثل نسب منخفضة مقارنة بالقيمة المعيارية التي ال تقل عن )  ٢٧٣( عينة بلغ عددها 



نبثق منها ومن أجل رفع النسبة تم تشكيل لجنة الرضا الوظيفي بالجامعة، والتي ا‐
ة من خالل قراراً بتأسيس نظام متكامل لتحسين الرضا الوظيفي لمنسوبي الجامع

:تشكيل اللجان التالية

لجنة جوائز التميز األكاديمي واإلداري
 امعةفنادق وأندية ومراكز صحية بنسب مخفضة لمنسوبي الج(لجنة مزايا(  



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

.المعيار التاسع بصفة خاصة

عالتعرف علي توصيات فريق المراجعين بشأن المعيار التاس.

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


