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 واالعتماد األكادمييكلمة سعادة عميد عمادة اجلودة 
 

 على وبعد االطالعذ الدكتور / امساعيل بن حممد البشري يف ظل توجهات معايل مدير جامعة اجلوف األستا 

األوىل االسرتاتيجية  واالعتماد األكادمييالتقدمي خلطة عمادة اجلودة  يسرين ،خطة اجلامعة االسرتاتيجية

 وتطلعات اجلامعةحتقيق اهداف حنو  لتكون دستور العمل ابلعمادة للخمس سنوات القادمة م(2018/2023)

رؤية ورسالة مبا يتسق مع والدولية االعتمادات األكادميية الوطنية  على والعمل للحصولودة الداخلي تحسني نظام اجلل

 وأهداف العمادة.

 والتعاون املثمرالدعم  ومنسوبيها على وقيادات اجلامعةاعداد هذه اخلطة  والتقدير لفريقكما أتقدم ابلشكر 

ان يوفقنا لرفعة  وهللا اسال اجلامعة االسرتاتيجية. ألهدافوصول لل واالعتماد األكادميي اجلودة وبني عمادةبينهم 

 . اىل مصاف اجلامعات العاملية املتميزة واالرتقاء جبامعتناالوطن 

 ،،،،، وهللا املوفق

 األكادميياالعتماد عميد اجلودة و                                                                  

 د/ أسامة بن حسن عارف                                                                        
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 مقدمة  

بدأت عمليات ضمان اجلودة يف اجلامعة مراحلها األوىل منذ إنشاء اجلامعة وبناًء على توجيه وزارة التعليم،            
ات التحسني وضمان اجلودة جبامعة اجلوف حيث مت تشكيل جلنة للجودة واالعتماد األكادميي، مث تطورت عملي

هـ، ومت تشكيل جلنة دائمة للجودة 1430إبنشاء وحدة مركزية للجودة واالعتماد األكادميي ابجلامعة يف بداية عام 
واالعتماد األكادميي وجلان فرعية ابلكليات وعملت الوحدة على إرساء مبادئ النظام الداخلي لضمان اجلودة 

د من حلقات النقاش والندوات وورش العمل لنشر ثقافة اجلودة بكليات اجلامعة املختلفة. ابلكليات وعقدت عد
بعد إعداد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بعقد عدد من  –يف ذلك الوقت  –وقامت وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي 

ة اجلوف لتتوافق مع املعايري ورش العمل واللقاءات واالستبياانت اليت خلصت إلعداد رؤية ورسالة وأهداف جامع
 هـ.1430من عام  7واملتطلبات الوطنية ومت اعتمادها من قبل جملس اجلامعة يف شهر 

هـ على 22/10/1430متت موافقة جملس التعليم العايل يف جلسته السادسة واخلمسني واملعقودة بتاريخ             
( وتوجت ابملوافقة السامية خلادم 19/56/1430وف ابلقرار رقم )إنشاء عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجل

حفظه هللا. ويف اجللسة الثانية والسبعني املعقودة  –احلرمني الشريفني رئيس جملس الوزراء، رئيس جملس التعليم العايل 
 هـ وافق جملس التعليم العايل على إنشاء وكالة جامعة اجلوف للتطوير واجلودة.4/6/1434بتاريخ 

هـ واليت تستمر مخس سنوات 1438وقد وضعت اجلامعة خطتها االسرتاتيجية األوىل واليت مت اعتمادها يف عام 
 هـ ويقع على عاتق العمادة فيها ما يلي من أهداف:1438-1443
 حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي. .1
 ة األكادميية.تطبيق معايري االعتماد األكادميي الرباجمي يف مجيع برامج اجلامع .2
 تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف مجيع قطاعات اجلامعة. .3

 ويتم تنفيذ كل هدف من األهداف السابقة من خالل مشروع مستقل.
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 اهليكل التنظيمي للعمادة:
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 قائمة أبمساء األقسام / اإلدارات ابلعمادة:
 إدارة عمليات اجلودة .1
 إدارة التطوير اإلداري .2
 والقياسإدارة التقومي  .3
 إدارة ختطيط اجلودة .4
 إدارة االيزو .5
 األكادمييإدارة االعتماد  .6

 أعداد وبياانت إحصائية ملنسويب العمادة:
 عدد أعضاء/ات هيئة التدريس ومن يف حكمهم: -

 الفئة
 الشطر

 االمجايل أستاذ مساعد أستاذ مشارك

 4 1 3 الطالب
 2 1 1 طالباتال

 6 2 4 اإلمجايل

 

 عدد اإلداريني/ات: -

 الوظيفة
 العدد بكال الشطرين

 الطالبات الطالب
 0 1 اخصائي تطوير اداري

 0 1 سكرتري
 0 3 مساعد اداري

 3 2 كاتب
 0 2 مسجل معلومات

 1 0 مستخدم
 4 9 اإلمجايل
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 اخلدمات اليت تقدمها العمادة:
 ن اخلدمات لقطاعات اجلامعة املختلفة منها:العديد م وتقدم العمادة

 .األكادمييإعداد النشرات والكتيبات واملطوايت اليت ختص عمادة ضمان اجلودة واالعتماد  .1
 وضع اخلطط وصياغة األهداف املتعلقة بقياس وتقومي األداء يف اجلامعة. .2
 ؤشرات وحتليل بيااناها.اخلاصة بتلك امل وبناء املقاييسحتديد مؤشرات األداء املؤسسية  .3
 تقدمي التغذية الراجعة للجهات املعنية بتقومي أداءها للجودة على شكل تقارير دورية. .4
متابعة استطالعات رأي الطالب واخلرجيني للربامج وأعضاء هيئة التدريس ومدى رضا املستفيدين وإعالن  .5

 نتائجها.
عتماد الدولية دهدف تبادل اخلربات واحلصول على االعتماد التواصل واملراجعة مع هيئات ضمان اجلودة وال .6

 الدويل.
بناء املواصفات واملعايري اليت تتفق مع املعايري الدولية والعمل على حتقيق هذه املعايري واإلشراف على تنفيذها  .7

 من خالل إعداد اخلطط والربامج الكفيلة بذلك.
 لالعتمادات. للتقدممساعدة أقسام وحدات اجلامعة يف اإلعداد  .8
 .ووحدات اجلامعةصياغة النماذج اخلاصة ابملعايري املستخدمة يف تدقيق وتقومي كافة قطاعات  .9
مث مجع النتائج  منتظم، ومنبشكل  ووحدات اجلامعةتنفيذ عمليات التدقيق والتقومي الدورية داخل قطاعات  .10

 ودة املخرجات ذهذه القطاعات.وتقدمي التوصيات الالزمة لتحسني األداء واالرتقاء جب
على التقومي الذايت  وتدريب القائمنيالتنسيق مع وحدة التدريب لوضع اخلطط والربامج الالزمة لتأهيل  .11

 والكادر اإلداري واألكادميي على تطبيقات اجلودة مبا خيدم األهداف االسرتاتيجية.

 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف 

  وحتديث رؤية ورسالة وقيم واهداف عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي.شكلت جلنة لدراسة 

 .عقدت ورشيت عمل ملناقشة صياغة الرؤية والرسالة والقيم واالهداف وحتديثهم 

 .االستقرار علي نص رؤية ورسالة وقيم واهداف عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي 

 ( عن رؤية ورسالة وقيم واهداف العمادة.رجينيداخليني وخاعمل استطالع رأي املستفيدين ) 
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  اعتماد رؤية ورسالة وقيم واهداف عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي بناء على ورش العمل وإجيابية نتائج

 استطالعات الرأي.

 .نشر رؤية ورسالة وقيم واهداف العمادة على صفحة العمادة مبوقع اجلامعة االلكرتوين 
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 ُرعي عند صياغة القيم املقرتحة ان تتسق مع اذهوية اإلسالمية والوطنية وجماالت عمل العمادة وهي:
 العدالة-االبداع  –التعاون  –املصداقية  –الشفافية  –دة الراي –االتقان 

 التميز يف جمال جودة التعليم العايل على املستوي الوطين واالقليمي

ة بقطاعات اجلامعة املختلفة وتطبيق تلتزم عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف بدعم وحتسني اجلود
 معايريها وانظمتها املتعارف عليها دولياً، وضمان استمراريتها وتطويرها
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 األهداف االسرتاتيجية:
 
 حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي.. 1

 وضع اخلطط الشاملة لتأكيد حتقيق اجلودة وتطويرها يف قطاعات اجلامعة.-1-1

 .ربط كليات اجلامعة مبؤسسات االعتماد الوطنية والدولية-1-2

 .تطبيق معايري االعتماد األكادميي الرباجمي يف مجيع برامج اجلامعة االكادميية.2

 ميع برامج اجلامعة االكادميية.الستيفاء متطلبات االعتماد الرباجمي جلتقدمي الدعم واملشورة -2-1

 اعداد الدراسات والتقارير عن متابعة مجيع برامج اجلامعة االكادميية.-2-2

 اجلودة الشاملة يف قطاعات اجلامعة..تطبيق معايري 3

 .تنمية روح التنافس البناء بني كافة قطاعات اجلامعة لتحقيق التميز يف خمرجات االعمال -3-1

تقدمي االستشارات والدعم الفين لقطاعات اجلامعة حنو حتقيق معايري اجلودة واالعتماد  -3-2

 .األكادميي

 .اجلامعة ترسيخ ثقافة اجلودة لدى مجيع منسويب -3-3
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 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية األهداف االستراتيجية

حصول اجلامعة على -1
 االعتماد املؤسسي.

 
 
 
 
 
 

وضع اخلطط -1-1
الشاملة لتأكيد حتقيق 
اجلودة وتطويرها يف 

 قطاعات اجلامعة.
 

خمرجات دراسة  نسبة ما مت تصويبه وتطويره بناء على1-1-1
 التقومي املؤسسي الذايت

 االنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقومي املؤسسي   1-1-2
 الذايت             

ربط كليات اجلامعة -1-2
مبؤسسات االعتماد الوطنية 

 والدولية.
 
 

 استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي 1-2-1
وليني ووطنيني توافر فريق من املراجعني يضم خرباء د 1-2-2

 متخصصني يف جمال اجلودة واالعتماد األكادميي
 

تطبيق معايري االعتماد -2
مجيع  األكادميي الرباجمي يف

 برامج اجلامعة األكادميية.
 
 
 
 

تقدمي الدعم -2-1
واملشورة الستيفاء متطلبات 
االعتماد الرباجمي جلميع 

 برامج اجلامعة االكادميية.

بية املقدمة يف جمال اجلودة عدد الربامج التدري 2-1-1
 لالعتماد الرباجمي

معدل الربامج اليت حصلت على االعتماد الرباجمي  2-1-2
 )سواء احمللي أو العاملي(

 تقدير الطالب العام جلودة املقررات 2-1-3
نسبة رضا املستفيدين من الربامج االكادميية عن دعم  2-1-4

 عمادة اجلودة
ابلربامج الذين أكملوا بنجاح نسبة الطالب الداخلني  2-1-5

 السنة األوىل  
نسبة الطالب الداخلني يف برامج البكالوريوس الذين  2-1-6

 أكملوا يف احلد األدىن من املدة
نسبة ما مت استعماله من مؤشرات اهليئة الوطنية  2-1-7 

 للتقومي واالعتماد األكادميي يف التقومي التطويري
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 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية األهداف االستراتيجية

اعداد الدراسات -2-2
ير عن متابعة مجيع والتقار 

 برامج اجلامعة االكادميية.

نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقومي للطالب خالل  2-2-1 2
 السنة

عدد املراجعني الداخليني املؤهلني يف جمال االعتماد  2-2-2 3
 الرباجمي

 التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم يف اجلامعة  2-2-3 4
 اها تصديق مستقل ملعايري نسبة الربامج اليت 2-2-4 5

)مستوايت( حتصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خرباء من 
 داخل اجلامعة

نسبة الربامج اليت اها تصديق مستقل ملعايري  2-2-5 6
)مستوايت( حتصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خرباء من 

 خارج اجلامعة

.تطبيق معايري اجلودة 3
 الشاملة يف قطاعات اجلامعة.

تنمية روح التنافس -3-1
البناء بني كافة قطاعات 
اجلامعة لتحقيق التميز يف 

 خمرجات االعمال.

 عدد جوائز التميز املمنوحة لقطاعات اجلامعة 3-1-1

 
تقدمي -3-2

االستشارات والدعم 
الفين لقطاعات اجلامعة 

حنو حتقيق معايري 
اجلودة واالعتماد 

 األكادميي.

 
بق نظم اجلودة الداخلية  تطمعدل وحدات اجلودة اليت 3-2-1

 ابجلامعة
نسبة فعالية نظام اجلودة الداخلي بوحدات اجلودة  3-2-2

 ابجلامعة
 

 
 

ترسيخ ثقافة -3-3
اجلودة لدى مجيع 

 منسويب اجلامعة

 
 نسبة الرضا عن اداء االداريني 3-3-1
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 منهجية اعداد اخلطة
 تخطيط االسرتاتيجي ابجلامعةاستخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب ال-1

 االلتزام ابلربانمج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعتمد من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة -2

املشاركة يف حضور الربانمج التدرييب اخلاص ابلتدريب على اعدا اخلطط االسرتاتيجية املقدم من مكتب التخطيط -3

 ورش عمل أسبوعية وبياهنا: 7والذي اشتمل على االسرتاتيجي ابجلامعة 

  . 1439/ 1/ 12االوىل التدريب على استخدام منوذج إعداد اخلطط وكانت بتاريخ 

  . 1439/ 1/ 19الثانية وكانت عند منهجيه إعداد الرؤية والرسالة والقيم واالهداف بتاريخ 

  الثالثة وكانت عن التحليل الرابعيSWOT 1439/ 1/ 26.  بتاريخ 

  . 1439/ 2/ 3الرابعة كانت عن حتليل الفجوة بتاريخ 

 . 1439/ 2/ 12اخلامسة كانت عن حتديد االولوايت بتاريخ 

 . 1439/ 2/ 16السادسة كانت عن موائمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاريخ 

 . 1439/ 2/ 24السابعة كانت عن اخلطة التنفيذية بتاريخ 

 غرة من منسويب العمادة برائسة عميد اجلودة واالعتماد األكادميي.. تشكيل جلنة مص4

 . تنظيم ورش عمل إلعداد اخلطة االسرتاتيجية.5
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. تصميم استبانة الستطالع رأي املستفيدين مبجتمع اجلامعة الداخلي واخلارجي حول رؤية ورسالة غاايت وأهداف 6

 العمادة.

 العمادة يف ضوء خطة اجلامعة االسرتاتيجية وأولواياها.. إعادة صياغة رؤية ورسالة وقيم واهداف 7

. اعتماد الرؤية والرسالة والقيم واالهداف من عميد اجلودة واالعتماد األكادميي يف ضوء نتائج ورش العمل 8

 واستطالعات الرأي.

 . حتديد األهداف االسرتاتيجية واشتقاق األهداف التنفيذية للعمادة.9

 وحتديد الفجوة. SOWT للعمادة وفقا لنموذج التحليل الرابعي . تشخيص الوضع احلايل10

 حتديد األولوايت لألهداف التنفيذية. .11

 حتديد املشروعات املطلوبة لتنفيذ األهداف االسرتاتيجية. .12

 حتديد مؤشرات األداء للمشروعات املطلوبة. .13

 حتديد مصادر التمويل. .14

 بناء اخلطة التنفيذية. .15

 ديد مؤشرات األداء للمشروعات املطلوبة.حت .16

 اعتماد اخلطة من ِقبل عميد اجلودة واالعتماد األكادميي. .17
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 فريق اعداد اخلطة

 صدر سعادة عميد اجلودة قرارا بتشكيل جلنة إلعداد اخلطة على النحو التايل:أ

 رئيساً  أسامة بن حسن عارف 

  انئبا                         امحد.  د. ايسر حممد 

  عضواً                      رويزق.  د. حممد حممود 

                    .عضواً  د. حممد محزة عبد احلميد 

                            .عضواً  أ. طارق عيد البليهد 

                         .عضواً  أ. فيصل مفلح احليزان 

  عضواً  املطرييحممد د. جنالء 

  عضواً  عبد احلميدد. ملياء توفيق 

 

 أدوات ومصادر مجع البياانت

 مت حتديد مصدرين للحصول على البياانت واملعلومات ومها:
)الداخليني  بياانت أولية: حيث مت احلصول عليها من خالل استطالعات رأي املستفيدين .1

 .واخلارجيني(
  :اللوذلك من خبياانت اثنوية:  .2

 .خطة اجلامعة االسرتاتيجية االويل 
 .معايري هيئة تقومي التعليم 
 التقارير السنوية الصادرة عن عمادة اجلودة و االعتماد االكادميي 
 برؤية ورسالة وقيم واهداف عمادة اجلودة. العمادة لالطالع علىأرشيف  الرجوع اىل 
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 .ورش العمل ملنسويب العمادة 
 تيجيارعاية مكتب التخطيط االسرت باصة بربانمج اخلطة االسرتاتيجية املنعقدة ورش العمل اخل. 

 األكادميياجلودة واالعتماد  حتديد املستفيدون من عمادة

 املستفيدون من العمادة.
 املستفيدون الداخليون -1
 واقسامها العلمية  امعةوكليات اجلوتشمل وكاالت اجلامعة والعمادات املساندة  :مجيع قطاعات اجلامعة اإلدارية

 .)ممثلة يف وحدات اجلودة( واإلدارات املختلفة
  :بكال الشطرين دارينياالو  أعضاء هيئة التدريسمنسويب اجلامعة. 
 املستفيدون اخلارجيون -2
 .القطاعات اإلدارية ابذهيئات احلكومية واالهلية مبجتمع اجلوف 

 

 SWOTالتحليل الرابعي 

حتليل البيئة الداخلية )نقاط القوة والضعف( وحتليل البيئة اخلارجية )الفرص والتهديدات(  عيالرابيتناول التحليل 
، واليت ميكن ان تغطي )القيادة، املوارد البشرية األكادميي لعمادة يف ضوء معايري اذهيئة الوطنية للتقومي واالعتمادل

 .واملادية، البنية األساسية، إدارة اجلودة والتطوير املستمر(

 البيئة الداخلية

 :نقاط القوة
دعم قيادة اجلامعة للعمادة ووحداهتا للحصول   .1

 على االعتماد املؤسسي والرباجمي
حرص قيادة اجلامعة والعمادة على اجراء مقارنة   .2

مرجعية مع مؤسسات مشااهه من أجل التطوير 
 والتحسني حنو االعتماد األكادميي

تيجية يف ضوء اخلطة إعداد العمادة خلطتها االسرتا .3
 ( م2021-2017االسرتاتيجية للجامعة )

 تفرغ مستشاري العمادة للعمل اها .4
 وفرة يف الكوادر البشرية اإلدارية ابلعمادة  .5
 تطبيق نظام تيسري للمراسالت االلكرتونية ابلعمادة .6
 حتتية للعمادة بنيةتوفر  .7
 العمادة توافر وسائل السالمة والصيانة الالزمة ملقر .8

 :نقاط الصعف
نقص الكوادر البشرية   .1

 االكادميية يف العمادة
نقص الوعي لدى منسويب   .2

 اجلامعة أبمهية اجلودة
هنية غري الواضحة الصورة الذ .3

اجملتمع بدور لدى بعض فئات 
 العمادة

ضعف استيفاء متطلبات  .4
 االعتماد املؤسسي والرباجمي
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حرص العمادة على الدعم الفين لقطاعات اجلامعة  .9
 .وتوفري النماذج القياسية ألنشطة اجلودة

 البيئة اخلارجية

 الفرص:
توجه القيادة يف اجلامعة لتحقيق االعتماد   .1

 املؤسسي والرباجمي
رغبة قطاعات اجلامعة املختلفة يف املشاركة يف  .2

 أنشطة اجلودة
وجود جامعات وطنية ذات جتارب رائدة ميكن  .3

 هة مقارنة مرجعيةاختاذها كج
 

 التهديدات:
سرعة املتغريات الوطنية   .1

 والعاملية يف نظم ومعايري اجلودة
ضعف خمصصات العمادة   .2

 املالية
عدم تفعيل كثري من اخلطط  .3

واملبادرات التنافسية اليت هتم 
 اجلامعة يف جمال اجلودة

قلة املختصني يف جماالت  .4
  اجلودة
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 لوضع احلايل واالهداف االسرتاتيجية يف ضوء معايري االعتماد(حتليل الفجوة )بني ا

 

 الوضع احلايل 

 
 
 
 
 هدف

 الفجوة الوضع املراد الوصول إليه
 

 اجراءات ردم الفجوة

 
 

نقاط 
 القوة

دعم قيادة اجلامعة للعمادة 
ووحدااها للحصول على االعتماد 

 املؤسسي

استيفاء متطلبات  احلصول على االعتماد
املؤسسي االعتماد 

 والرباجمي

 زايدة الدعم واستمراره
 املؤسسي والرباجمي 

إعداد العمادة خلطتها االسرتاتيجية 
يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية 

 م(.2021-2017للجامعة )

خطة اسرتاتيجية معتمدة 
وخطة اسرتاتيجية تنفيذية 

 معتمدة

ال توجد خطة 
 تنفيذيةاسرتاتيجية و 

عمادة وضع خطة اسرتاتيجية لل
 تفعيل اخلطط التنفيذيةو 

تطبيق نظام تيسري للمراسالت 
 االلكرتونية ابلعمادة.

توثيق املراسالت 
 االلكرتونية للعمادة

قواعد  ال توجد
وارشفة بياانت 

 الكرتونية

انشاء ملف توثيق ابلعمادة 
 للمراسالت

حرص قيادة اجلامعة والعمادة على 
اجراء مقارنة مرجعية مع 

دهه من أجل مؤسسات مشا
التطوير والتحسني حنو االعتماد 

 األكادميي

مل تتم املقارنة  اجراء املقارنة املرجعية
 املرجعية

حتديد اجلهة وتبادل املعلومات 
واملؤشرات وحتليل نتائج 

 املقارنة

تعظيم االستفادة من املرافق  توفر بيئة حتتية للعمادة.
 والتجهيزات ابلعمادة

هناك نقص يف 
 واملرافق األجهزة

 زايدة األجهزة واملرافق للعمادة

توافر وسائل السالمة والصيانة 
 الالزمة ملقر العمادة.

حتقيق معايري االمن 
والسالمة للمرافق 

 والتجهيزات

التأكد من معايري 
 والسالمةاالمن 

تطوير خطط االمن والصيانة 
 الالزمة للعمادة

 
حرص العمادة على الدعم الفين 

امعة وتوفري النماذج لقطاعات اجل
 القياسية ألنشطة اجلودة.

 

حتقيق معايري االعتماد 
 املؤسسي والرباجمي للجامعة

وضع خطط 
تطويرية الستيفاء 
معايري االعتماد 

والرباجمي املؤسسي 
 وأتهيل الكوادر

 البشرية

اخلطط التطويرية للحصول 
على االعتماد املؤسسي 

 والرباجمي
 أتهيل كوادر بشرية ومراجعني

 داخليني
التعريف دهيئات االعتماد 

 الوطنية والدولية
تفرغ مستشاري العمادة للعمل 

 دها.
نقص عدد الكوادر  زايدة الكوادر البشرية

 البشرية ابلعمادة
اجراء تعاقدات جديدة لزايدة 

ابلعمادة خاصًة بشطر   عدد منسويب العمادة
 الطالبات

رفع كفاءة الكوادر حسب  دة.الكوادر البشرية اإلدارية ابلعما
 التخصصات الوظيفية

كوادر إدارية غري 
 مدربة

 برامج أتهيل وتدريب
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 الوضع احلايل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الوضع املراد الوصول 
 إليه

 الفجوة
 

 اجراءات ردم الفجوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقاط 
 الضعف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دميية يف نقص الكوادر البشرية االكا
 العمادة وخاصة يف شطر الطالبات

استقطاب خرباء جدد 
 يف جمال اجلودة

 
عدد الكوادر 
بشطر النساء 

 غري كايف
 
 

زايدة الكوادر البشرية 
املؤهلة سواًء من الكليات 

 أو ابلتعاقدات اجلديدة

نقص الوعي أبمهية اجلودة لدى 
 منسويب اجلامعة 

ترسيخ ثقافة ووعي 
أبمهية  منسويب اجلامعة

إجراءات اجلودة جبميع 
 قطاعات اجلامعة

 
ال توجد خطة 
مفعلة لرتسيخ 
ثقافة اجلودة 

 ابجلامعة

اهيئة اجلامعة حنو   -
 االعتماد املؤسسي

نشر وترسيخ ثقافة  -
 اجلودة ابجلامعة

ضعف النظم التقنية املستخدمة يف 
 إدارة عمليات وأنشطة اجلودة.

حتديث وتطوير النظم 
ستخدمة يف التقنية امل

مجيع عمليات التوثيق 
 ألنشطة اجلودة

ال توجد نظم 
الكرتونية 

مستخدمة يف 
إدارة وأنشطة 

 اجلودة

تصميم وتفعيل نظم  -
الكرتونية إلدارة 
عمليات اجلودة داخل 

 اجلامعة
االستفادة من خوادم   -

)سريفرات( اجلامعة 
 لتخزين الواثئق

الصورة الذهنية غري الواضحة لدى 
 ت اجملتمع بدور العمادة.بعض فئا

أن تصبح العمادة 
مرجعية فنية جلميع 
قطاعات اجلامعة يف 

 جمال اجلودة

 
التفاعل مع 

عمادة اجلودة 
اقل من 

املطلوب من 
قطاعات 
اجلامعة 
 املختلفة

زايدة ورش العمل  -
والدعم الفين املقدم من 

 العمادة 
توفري النماذج القياسية  -

 ملختلف أنشطة اجلودة 
شاء قنوات اتصال ان -

فعالة لتقدمي املشورة 
 والدعم الفوري

ضعف استيفاء اجلامعة ملتطلبات 
 االعتماد املؤسسي او الرباجمي

االعتماد املؤسسي 
 والرباجمي

عدم حصول 
اجلامعة على 
االعتماد 
 األكادميي

استيفاء متطلبات  -
املؤسسي او  االعتماد
 الرباجمي
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 الفرص

 الوضع احلايل

 
 
 
 
 هدف

 اجراءات ردم الفجوة الفجوة الوضع املراد الوصول إليه
توجه القيادة يف اجلامعة 
لتحقيق االعتماد 

 املؤسسي والرباجمي

زايدة الدعم املقدم من اإلدارة 
العليا للجامعة للحصول على 

 االعتماد األكادميي

 
نقص الدعم املقدم 

 من إدارة اجلامعة
 

 

عليا استمرار دور اللجنة ال -
واللجنة التنفيذية للجودة لدعم 
ومناقشة قضااي اجلودة داخل 

 اجلامعة 

وجود جامعات وطنية  -
ذات جتارب رائدة ميكن 
اختاذها كجهة مقارنة 

 .مرجعية
 
 
 
 

عقد اتفاقيات شراكة مع  -
 .جامعات متميزة ابململكة

 
 
 
 
 

 

توجد اتفاقيات  ال
شراكة او مقارنة 

من  أيمرجعية مع 
ت الوطنية اجلامعا

 او االجنبية

اجراء دراسة مفصله عن  -
اجلامعات املميزة ابململكة 
لتحديد جهة املقارنة املرجعية 

 ابجلامعة
تبسيط وسائل التواصل اإلدارية  -

مع جهة املقارنة جلميع 
 قطاعات اجلامعة

-  
 
رغبة قطاعات اجلامعة  -

املختلفة يف املشاركة يف 
 أنشطة اجلودة

 
لة النشاط استثمار حا -

ملنسويب اجلامعة والتوسع يف 
 مشاركتهم ألنشطة اجلودة

 

التفاعل مع 
متطلبات اجلودة 

غري كايف يف 
 قطاعات اجلامعة

متثل أنشطة اجلودة ملنسويب  -
اجلامعة نسبة حمددة من التقييم 

 السنوي
ااثبة املميزين من منسويب  -

 اجلامعة يف أنشطة اجلودة
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 اتالتهديد

 الوضع احلايل

 
 
 
 
 
 
 
 هدف

الوضع املراد الوصول 
 إليه

 اجراءات ردم الفجوة الفجوة

 
تسارع املتغريات الوطنية 
والعاملية يف نظم ومعايري 

 اجلودة
 

مواكبة املتغريات الوطنية 
والعاملية لنظم ومعايري 

 اجلودة

 
عدم مواكبة 

املتغريات الوطنية 
نظم  والعاملية يف
 اجلودة
 
 
 
 

تحديث املستمر لنماذج ال -
ومتطلبات اذهيئة الوطنية لالحتاد 

NCAAA 
االطالع املستمر على متطلبات  -

ونظم اجلودة من اذهيئات 
 واملنظمات الدولية

ضعف خمصصات 
 العمادة املالية

توفري املخصصات املالية 
الكافية ألنشطة اجلودة 

 املختلفة ابجلامعة

املخصصات املالية 
 غري كافية

ص ميزانية مالية كافية ختصي -
لتنفيذ مشاريع اجلودة حنو 

 االعتماد املؤسسي والرباجمي
عدم تفعيل كثري من 
اخلطط واملبادرات 
التنافسية اليت اهم 

 اجلامعة يف جمال اجلودة

تفعيل خطط ومبادرات 
عدم تفعيل املشاريع  اجلودة ابجلامعة

التنافسية اخلاصة 
 ابجلودة

خلطط حتديد متطلبات تنفيذ ا -
 املختلفة

التواصل الفعال مع قطاعات  -
 اجلامعة املختلفة لتنفيذ اخلطط 

املتابعة الفعالة لتنفيذ هذه  -
 اخلطط

قلة الكوادر البشرية 
 املدربة من العمادة

أتهيل الكوادر البشرية 
يوجد عدد كايف  ال من منسويب العمادة 

من الكوادر البشرية 
 املدربة

يبية حتديد الربامج التدر  -
 املستهدف حضورها

توفري الدعم املادي الالزم  -
 حلضور الربامج التدريبية

نقل اخلربات واملعارف املتحصل  -
  عليها ملنسويب اجلامعة
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 حتديد األولوايت 

 فكانت كالتايل:واإلمكاانت املتاحة التحليل الرابعي األولوايت يف ضوء  حددت

 ودة وتطويرها يف قطاعات اجلامعة.وضع اخلطط الشاملة لتأكيد حتقيق اجل .1
 ربط كليات اجلامعة مبؤسسات االعتماد الوطنية والدولية. .2
 تقدمي االستشارات والدعم الفين لقطاعات اجلامعة حنو حتقيق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي. .3
 امعة.اعداد الدراسات والتقارير عن متابعة تطوير األداء اإلداري واألكادميي ابجل .4
 ترسيخ ثقافة اجلودة لدى مجيع منسويب العمادة. .5
 تقدمي الدعم واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات اعمال قطاعات اجلامعة املختلفة. .6
 تنمية روح التنافس البناء بني كافة قطاعات اجلامعة لتحقيق التميز يف خمرجات االعمال. .7

 جيةاملوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتي

 واجلامعة من خالل:اجلودة واالعتماد األكادميي مت اجراء موائمة بني خطة عمادة 

 العمادة اجلامعة العنصر

 الرؤية

 ان تصبح جامعة اجلوف صرحاً علميًا مرموقًا:
 حمفزاً لإلبداع يف التعليم والبحث العلمي -1
تضم كوادر وكفاءات علمية وحبثية  -2

 عاملية
 عالية اجلودة متتلك مراكز أحباث -3
تسهم يف رفع اإلنتاجية الزراعية يف  -4

 منطقة اجلوف
للوصول اىل منتجات صناعية وغذائية  -5

 وطبية
 لديها برامج نوعية -6
 خترج قيادات جمتمعية مؤهله -7
 موائمة الحتياجات سوق العمل -8

التميز يف جمال جودة التعليم العايل على املستوي 
 واإلقليميالوطين 

يف حتقيق التميز رؤية اجلامعة  معية العمادة تتسق رؤ 
االبداع  علىبوجود برامج نوعية وخلق بيئة حمفزة 

 العلمي والبحثي 

تقدمي خمرجات علمية وحبثية متميزة لتنمية  الرسالة
 اجملتمع

تلتزم عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف 
ة وتطبيق بدعم وحتسني اجلودة بقطاعات اجلامعة املختلف

معايريها وانظمتها املتعارف عليها دوليًا، وضمان 
 استمراريتها وتطويرها

جودة  يفتتوافق رسالة العمادة مع رسالة اجلامعة 
 املخرجات
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 العمادة اجلامعة العنصر

 القيم

 ترسيخ القيم اإلسالمية .1
 املسؤولية اجملتمعية والتنمية املستدامة .2
 الرايدة والتميز .3
 الة واالبداعاالص .4
 العمل بروح الفريق .5
 العمل املؤسسي واإلنتاجية .6

 االتقان .1
 لرايدةا .2
 الشفافية  .3
 املصداقية .4
 التعاون .5
 االبداع .6
 العدالة .7
 

تتوائم قيم العمادة بشكل أساسي مع قيم العمادة يف  
القيم اإلسالمية وكذلك اإلنسانية كما  متوافقة معكوهنا 

 يف قيمتني مها الرايدة واالبداع.تتفق متاما 

 األهداف

حصول اجلامعة على االعتماد  .1
 املؤسسي.

وضع الخطط الشاملة لتأكيد تحقيق -1-1

 الجودة وتطويرها في قطاعات الجامعة.

ربط كليات الجامعة بمؤسسات االعتماد -1-2

 الوطنية والدولية.

تطبيق معايري االعتماد األكادميي  .2
ي يف مجيع برامج اجلامعة الرباجم

 االكادميية.

تقديم الدعم والمشورة الستيفاء -2-1

متطلبات االعتماد البرامجي لجميع برامج 

 الجامعة االكاديمية.
اعداد الدراسات والتقارير عن متابعة -2-2

 جميع برامج الجامعة االكاديمية.

تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف  .3
 قطاعات اجلامعة

تنمية روح التنافس البناء بين كافة -3-1

قطاعات الجامعة لتحقيق التميز في مخرجات 

 االعمال.
تقديم االستشارات والدعم الفني -3-2

لقطاعات الجامعة نحو تحقيق معايير الجودة 

 واالعتماد األكاديمي.
ترسيخ ثقافة الجودة لدى جميع منسوبي -3-3

 الجامعة
 تنفيذية للجامعة وقابلة إلجنازهاية للعمادة مع األهداف الاألهداف التنفيذ تتسق

 املؤشرات

نسبة ما مت تصويبه وتطويره بناء على -1-1-4
 خمرجات دراسة التقومي املؤسسي الذايت

نسبة ما مت تصويبه وتطويره بناء على خمرجات -1-1-1
 دراسة التقومي املؤسسي الذايت

نهائي االنتهاء من إعداد التقرير ال-1-1-3
 للتقومي املؤسسي الذايت

االنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقومي -1-1-2
 املؤسسي الذايت

 استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي 1-2-1 استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي-1-1-5

توافر فريق من املراجعني يضم خرباء -1-1-1
 دوليني ووطنيني متخصصني يف جمال اجلودة 

توافر فريق من املراجعني يضم خرباء دوليني  1-2-2
 ووطنيني متخصصني يف جمال اجلودة واالعتماد األكادميي
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  واالعتماد األكادميي
معدل الربامج اليت حصلت على -1-2-1

 االعتماد الرباجمي )سواء احمللي أو العاملي(
معدل الربامج اليت حصلت على االعتماد  2-1-2

 احمللي أو العاملي(الرباجمي )سواء 
 تقدير الطالب العام جلودة املقررات 3-1-2 تقدير الطالب العام جلودة املقررات-1-2-2
نسبة الطالب الداخلني ابلربامج -1-2-3

 الذين أكملوا بنجاح السنة األوىل
نسبة الطالب الداخلني ابلربامج الذين أكملوا  2-1-5

 بنجاح السنة األوىل  
طالب الداخلني يف برامج نسبة ال-1-2-4

البكالوريوس الذين أكملوا يف احلد األدىن من 
 املدة

نسبة الطالب الداخلني يف برامج البكالوريوس  2-1-6
 الذين أكملوا يف احلد األدىن من املدة

نسبة ما مت استعماله من مؤشرات -1-1-2
اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف 

 يالتقومي التطوير 

نسبة ما مت استعماله من مؤشرات اهليئة الوطنية  2-1-7
 للتقومي واالعتماد األكادميي يف التقومي التطويري

نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقومي -1-4-5
 للطالب خالل السنة

نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقومي للطالب  2-2-1
 خالل السنة

خربات التقييم الكلي للطلبة جلودة -1-4-4
 التعلم يف اجلامعة

التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم يف  2-2-3
 اجلامعة 

نسبة الربامج اليت اها تصديق مستقل -1-4-6
ملعايري )مستوايت( حتصيل الطلبة خالل السنة 

 بواسطة خرباء من داخل اجلامعة

نسبة الربامج اليت اها تصديق مستقل ملعايري  2-2-4
يل الطلبة خالل السنة بواسطة خرباء من )مستوايت( حتص

 داخل اجلامعة
نسبة الربامج اليت اها تصديق مستقل -1-4-7

ملعايري )مستوايت( حتصيل الطلبة خالل السنة 
 بواسطة خرباء من خارج اجلامعة

نسبة الربامج اليت اها تصديق مستقل ملعايري  2-2-5
ء من )مستوايت( حتصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خربا

 خارج اجلامعة

 املشروعات

هتيئة اجلامعة ملتطلبات االعتماد املؤسسي  .1
NCAAA  هتيئة اجلامعة ملتطلبات االعتماد املؤسسيNCAAA 

 االعتماد الرباجمي )احمللي والعاملي( االعتماد الرباجمي )احمللي والعاملي( .2
 تطوير املنظومة اإلدارية ابلعمادة إدارة ضمان اجلودة .3
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 حتديد مصادر التمويل )أساسية واحتياطية(

مصادر متويل مشروعات وبرامج اخلطة لضمان استمرارية الربامج واملشروعات وحتقيق اهداف تنوعت 

 العمادة فكانت كما يلي:

  أساسيةمصادر: 

 لتطوير واجلودة.امليزانية اخلاصة بعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي من خالل ميزانية وكالة اجلامعة ل -

  احتياطية:مصادر 

 .لقطاعات جمتمع اجلوف واجلامعات السعودية تقدمي االستشارات الفنية يف جمال اجلودة -
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 آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية

ظومة من خالل من آليات تقييم نتائج اخلطة وخمرجااها، ومتابعة التنفيذ واستمرارية العمل دهاوضعت العمادة 

 متكاملة للمتابعة كالتايل:

  اعداد منوذج للمتابعة الدقيقة ملا مت ونسبة إجنازه وما مل يتم ومربراته وكذلك التأكد من وضع

 مقرتحات التحسني.

 .وضع جدول زمين حيدد أنشطة العمادة اخلاصة ابملتابعة وتوقيتها الزمين 

 العمادة.تصميم جدول ملتابعة التكليفات واملهام لكل منسويب  

 جلداول اخلاصة مبنظومة املتابعة.وفيما يلي ا
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 منوذج متابعة التكليفات واملهام اخلاصة أبنشطة اجلودة

 هـ 1439 السنة: 1احملرم  الشهر: واالعتماد األكادميي اجلودة عمادة اجلهة:

 
 تواريخ عرض مهام منتهية

 
 ]التاريخ[ :األحد

 

 ]التاريخ[ االثنني:
 

 ]التاريخ[ الثالاثء:
 

 ]التاريخ[ األربعاء:
 

 ]التاريخ[ اخلميس:
 

 
  تفاصيل املهام/التكليفات

 مالحظات موعد االنتهاء/العرض مدة التكليف اتريخ التكليف د. .......
     

 

 مالحظات موعد االنتهاء/العرض مدة التكليف اتريخ التكليف د. ........
     

 

 مالحظات موعد االنتهاء/العرض ة التكليفمد اتريخ التكليف د. ........
     

 

 مالحظات موعد االنتهاء/العرض مدة التكليف اتريخ التكليف د. ........
     

 

 مالحظات موعد االنتهاء/العرض مدة التكليف اتريخ التكليف د. ........
     

 

 مالحظات موعد االنتهاء مدة التكليف اتريخ التكليف اخري
     

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعــــــليم

 

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 وثيقة منظومة املتابعة لكافة أنشطة عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف
 هـ1439-38خالل العام األكادميي 

 المتابعة آلية المتابعة مستوي المتابعة مجال
 دورية

 المتابعة

 مسؤول

 ابعةالمت

 (األسبوع رقم) للمتابعة الزمني التوقيت

 رمضان شعبان رجب 2جماد 1جماد 2ربيع 1ربيع صفر محرم ذو الحجة

     1    1  عميد الجودة فصلية تقارير ومحاضر  لجنة عليا . اجتماع اللجنة العليا للجودة1

     2    2  عميد الجودة فصلية تقارير ومحاضر  عمادة . اجتماع اللجنة التنفيذية للجودة2

     3    3  عميد الجودة ربع سنوية تقارير ومحاضر  عمادة . مجلس العمادة3

 عمادة . اجتماعات مستشاري العمادة4
محاضر ونموذج 

 متابعة مهام
           عميد الجودة اسبوعي

 شهرية تقارير  عمادة . الخطة التنفيذية للعمادة5
مستشاري 

 العمادة
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 . خطة االعتماد المؤسسي6
لجنة منسقي 

 المعايير
 شهرية تقارير فنية ومالية

مستشاري 
 العمادة

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 كليات . زيارات الدعم الفني والتقييم للكليات7
-زيارة ميدانية 

 الكترونية
 فصلية

مستشاري 
 العمادة

   2    2   

. زيارات الدعم الفني والتقييم 8
 للعمادات/اإلدارات

 –عمادات 
 إدارات

-زيارة ميدانية 
 الكترونية

 فصلية
مستشاري 

 العمادة
   4    4   

. صفحة العمادة على موقع الجامعة 9
 االلكتروني 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عميد الجودة شهرية الكترونية عمادة

. قياس رضا رؤساء وحدات الجودة 10
 عن العمادة

 وحدات جودة
استطالع رأي 

 الكتروني
 فصلية

مستشاري 
 العمادة

    4    4  

. تقارير رضا المستفيدين من 11
 خدمات الجامعة

 قطاعات جامعة
استطالعات رأي 

 وتقارير
 سنوي

مستشاري 
 العمادة

        4  

. التقرير السنوي للعمادة وتحليل 12
 نتائجه

 سنوي تقرير عمادة
مستشاري 

 العمادة
     

   4  

 عمادة البرامج التدريبية وورش العمل .1
استطالعات رأي 

 وتقارير
 شهرية

مستشاري 
 العمادة

 4 4 4 4 4 4 4 4 - 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعــــــليم

 

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 32 -(

 بطاقات مؤشرات االداء( 1ملحق )
حيتوي اجلزء التايل على بطاقات األداء املتوازن لكل مؤشر أداء، وحتتوي كل بطاقة على مكوانت توضح وحدة القياس 

رديء(،  -ضعيف -مقبول -جيد -سنوي(، واملستوى املستهدف مع حتديد مدى حتقيقه )متميز –نصف سنوي -بع سنويودوريته )ر 
وتوضيح طريقة حساب املؤشر ومصدر البياانت اليت مت االعتماد عليها. كما حتتوي البطاقة على معلومات عن اجلهة الرئيسة )مالك 

 هات املشاركة واإلدارة املسئولة والشخص املسئول عن حتقيق املستهدف.املشروع وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة( واجل
 

 وضع اخلطط الشاملة لتأكيد حتقيق اجلودة وتطويرها يف قطاعات اجلامعة-1-1 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 4-1-1الجامعة: الذاتي المؤسسي التقويم دراسة مخرجات لىع بناء وتطويره تصويبه تم ما نسبة

 1-1-1العمادة: 
 

 NCAAA المؤسسي تهيئة الجامعة لمتطلبات االعتماد 1-1-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستهدفالمستوى  السنة

 %30أقل من  السنة األولى

 % 59-40 السنة الثانية
%100 السنة الثالثة  

 %95-91 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة
 

 نسبة ما تم تصويبه وتطويره بناء على مخرجات دراسة التقويم المؤسسي الذاتي طريقة حساب المؤشر

 -- المؤشر المرجعي

 االستراتيجيةخطة الجامعة  مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
 كافة قطاعات الجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 33 -(

 

 طاعات اجلامعةوضع اخلطط الشاملة لتأكيد حتقيق اجلودة وتطويرها يف ق-1-1 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

-: الهيئة  

3-1-1الجامعة: الذاتي المؤسسي للتقويم النهائي التقرير إعداد من االنتهاء  

 2-1-1 :العمادة
 

 NCAAA المؤسسي تهيئة الجامعة لمتطلبات االعتماد 1-1-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %81أقل من  السنة األولى

 %99-81 السنة الثانية

 %100 السنة الثالثة

  السنة الرابعة

  السنة الخامسة

 

 ائي للتقويم المؤسسي الذاتياعتماد التقرير النه طريقة حساب المؤشر

 %80 المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
 كافة قطاعات الجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 يعمادة الجودة واالعتماد األكاديم

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 34 -(

 

 ربط كليات اجلامعة مبؤسسات االعتماد الوطنية والدولية-2-1 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 5-1-1الجامعة: المؤسسي االعتماد متطلبات استيفاء

 1-2-1العمادة: 
 

 NCAAAالجامعة لمتطلبات االعتماد المؤسسي  تهيئة 2-1-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 

 نسبة ما تم استيفائه من متطلبات االعتماد المؤسسي ب المؤشرطريقة حسا

 %7 المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
 كافة قطاعات الجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 ادة الجودة واالعتماد األكاديميعم

 

 المستوى المستهدف السنة

 %31أقل من  السنة األولى

%100 السنة الثانية  

  السنة الثالثة

 السنة الرابعة
  السنة الخامسة



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 35 -(

 
 ربط كليات اجلامعة مبؤسسات االعتماد الوطنية والدولية-2-1 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 
 الجودة مجال في متخصصين ووطنيين دوليين خبراء يضم المراجعين من فريق توافر

 األكاديمي واالعتماد
 1-1-1الجامعة:

 2-2-1العمادة: 
 

 NCAAA المؤسسي تهيئة الجامعة لمتطلبات االعتماد 1-1-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 خبير 20 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 لمستوى المستهدفا السنة

 4أقل من  السنة األولى

 8 السنة الثانية

 11 السنة الثالثة

 16 السنة الرابعة

 20 السنة الخامسة
 

 عدد الخبراء الدوليين والوطنيين المتخصصين في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي طريقة حساب المؤشر

 4 المؤشر المرجعي

 راتيجيةخطة الجامعة االست مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
 كافة قطاعات الجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 36 -(

 

 طاعات اجلامعة املختلفةتقدمي الدعم واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال ق-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 -الجامعة:  البرامجي االعتماد جودة مجال في المقدمة التدريبية البرامج عدد

 1-1-2العمادة: 
 

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي ية القياسدور عدد وحدة القياس 
 

 15 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 5 السنة األولى

 10 السنة الثانية

 10 السنة الثالثة

 10 السنة الرابعة

 15 السنة الخامسة
 

 المحلي أو العالمي( / السنةء االعتماد البرامجي )سوا تم تقديمها في مجالعدد البرامج التي  طريقة حساب المؤشر

 5 المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالكليات مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 عمادة السنة التحضيرية 

 األقسام العلمية

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 ودة واالعتماد األكاديميعمادة الج

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 37 -(

 

 تقدمي الدعم واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال قطاعات اجلامعة املختلفة-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 1-2-1الجامعة: (العالمي أو المحلي سواء) البرامجي االعتماد على حصلت التي البرامج معدل

 2-1-2العمادة: 
 

 الكفاءة التعليمية  1 - 2ب  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %10 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 توى المستهدفالمس السنة

 %5أقل من  السنة األولى

 %5أقل من  السنة الثانية
 %5أقل من  السنة الثالثة

 %10أقل من  السنة الرابعة

 %10 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
لبدرامج لي المحلي أو العالمي( / العددد الكلدعدد البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي )سواء 

× 100 

 -- المرجعي المؤشر

 رؤساء وحدات الجودة بالكليات مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة السنة التحضيرية 

 األقسام العلمية

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 األكاديمي عمادة الجودة واالعتماد

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 38 -(

 

 تقدمي الدعم واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال قطاعات اجلامعة املختلفة -1-2 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 8-2-4-الهيئة: م

 2-2-1الجامعة: المقررات لجودة العام الطالب تقدير

 3-1-2العمادة: 
 

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 5من  4.5 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 3 السنة األولى

 3.4 السنة الثانية

3.7-3.61 السنة الثالثة  

4-3.91 نة الرابعةالس  
4.5-4.31 السنة الخامسة  

 

 متوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات طريقة حساب المؤشر

 -- المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالكليات مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

لجهات المشاركة في ا

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة السنة التحضيرية 

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 األقسام العلمية 

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 39 -(

 
 تقدمي الدعم واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال قطاعات اجلامعة املختلفة-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 
 االعتماد مجال في الجودة عمادة دعم عن االكاديمية بالبرامج المستفيدين رضا نسبة

  البرامجي
 - الجامعة:

 4-1-2العمادة: 
 

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي ة القياسدوري % وحدة القياس 
 

 فأكثر %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %20 السنة األولى

 %50 السنة الثانية

 %60 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة
 

 100 × للمستفيديني / العدد الكل مجموع نسب رضا المستفيدين من البرامج التدريبية طريقة حساب المؤشر

 -- المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالكليات مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 عمادة السنة التحضيرية 

 األقسام العلمية

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 الجودة واالعتماد األكاديمي عمادة

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 40 -(

 
 
 

 تقدمي الدعم واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال قطاعات اجلامعة املختلفة-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 10-4-4-الهيئة: م

 3-2-1الجامعة: األولى السنة نجاحب أكملوا الذين بالبرامج الداخلين الطالب نسبة

 5-1-2العمادة: 
 

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %95 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %63 السنة األولى

%75 ة الثانيةالسن  

 %83-81 السنة الثالثة

 %88-86 السنة الرابعة

 %95-94 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
عدددد الطددالب الددداخلين بددالبرامج الددذين أكملددوا بنجددا/ السددنة األولددى / العدددد الكلددي للطددالب الددداخلين 

 100×بالبرامج 

 %63 المؤشر المرجعي

 دة بالكلياترؤساء وحدات الجو مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 عمادة السنة التحضيرية 

 األقسام العلمية

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف

 عمادة القبول والتسجيل

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 41 -(

 

 واملشورة لقياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال قطاعات اجلامعة املختلفة تقدمي الدعم-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 11-5-4-الهيئة: م

 4-2-1الجامعة: المدة من األدنى الحد في أكملوا الذين البكالوريوس برامج في الداخلين الطالب نسبة

 6-1-2العمادة: 
 

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %90 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %60 السنة األولى

 %74-70 السنة الثانية
%80 السنة الثالثة  

 %88-86 رابعةالسنة ال

 %90-89 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
عدد الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا فدي الحدد األدندى مدن المددة / العددد الكلدي 

 100× للطالب الداخلين في برامج البكالوريوس 

 %60 المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالكليات مصدر البيانات
 

لجهة التابع لها ا

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 عمادة السنة التحضيرية 

 األقسام العلمية

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف

 عمادة القبول والتسجيل

 

 

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 42 -(

 

 
 ياس وتقومي األداء ملخرجات أعمال قطاعات اجلامعة املختلفةتقدمي الدعم واملشورة لق-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 
 في األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة مؤشرات من استعماله تم ما نسبة

 التطويري التقويم
 2-1-1الجامعة:

 7-1-2عمادة: ال
 

 NCAAA المؤسسي تهيئة الجامعة لمتطلبات االعتماد 1-1-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %10أقل من  السنة األولى

 %70 السنة الثانية

 %100 السنة الثالثة

 %100 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
عدد مؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي التي تدم اسدتعمالها فدي التقدويم التطدويري / 

 العدد الكلي لمؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 %10 المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية  مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
 كافة قطاعات الجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 43 -(

 
 وير األداء اإلداري واألكادميي ابجلامعةإعداد الدراسات والتقارير عن متابعة تط-2-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 4-2-3-الهيئة: م

 5-4-1الجامعة: السنة خالل للطالب تقويم فيها يجرى التي المقررات نسبة

 1-2-2العمادة: 
 

 دةإدارة ضمان الجو 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %70أقل من  السنة األولى

 %90 السنة الثانية

 %100 السنة الثالثة

 %100 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة
 

 يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة / العدد الكلي للمقررات عدد المقررات التي طريقة حساب المؤشر

 %70 المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية  مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 ألكاديميعمادة الجودة واالعتماد ا

 عمادة السنة التحضيرية

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 األقسام العلمية



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 44 -(

 
 إعداد الدراسات والتقارير عن متابعة تطوير األداء اإلداري واألكادميي ابجلامعة-2-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 - الجامعة: البرامجي االعتماد مجال في المؤهلين الداخليين المراجعين عدد

 2-2-2العمادة: 
 

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي( 1-2-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 خبير 25 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 4 السنة األولى

 10 السنة الثانية

 15 السنة الثالثة

 20 السنة الرابعة

 25 السنة الخامسة
 

 البرامجيالمتخصصين في مجال االعتماد  عدد المراجعين الداخلين طريقة حساب المؤشر

 4 المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالكليات مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةواطوير لتلالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 عمادة السنة التحضيرية 

 األقسام العلمية

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 45 -(

 
 إعداد الدراسات والتقارير عن متابعة تطوير األداء اإلداري واألكادميي ابجلامعة-2-2 المحددالهدف 

 

 األداء مرجعية مؤشر

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 3-1-3-الهيئة: م

 4-4-1الجامعة: الجامعة في التعلم خبرات لجودة للطلبة الكلي التقييم

 3-2-2العمادة: 
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 5من  4.5 دف من هذا المؤشر عند نهاية الخطةمقدار المسته
 

 المستوى المستهدف السنة

 3أقل من  السنة األولى

 3.39-3.2 السنة الثانية

 3.6 السنة الثالثة

 3.9-3.81 السنة الرابعة

 4.5-4.31 السنة الخامسة
 

 ن خمس نقاط في مسح سنويمتوسط تقديرات الطالب لمدى جودة خبرات التعلم على مقياس م طريقة حساب المؤشر

 -- المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 عمادة السنة التحضيرية

ول عن تحقيق المسئ

 المستهدف
 األقسام العلمية



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 46 -(

 
 

 إعداد الدراسات والتقارير عن متابعة تطوير األداء اإلداري واألكادميي ابجلامعة-1-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 5-3-3-الهيئة: م
 السنة خالل الطلبة تحصيل( مستويات) لمعايير مستقل تصديق بها التي البرامج نسبة

 الجامعة داخل من خبراء بواسطة
 6-4-1الجامعة:

 4-1-2العمادة: 
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %90 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 تهدفالمستوى المس السنة

 %5أقل من  السنة األولى

 %19-10 السنة الثانية
%40 السنة الثالثة  

 %70-61 السنة الرابعة

 %90-85 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
عدد البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء 

 امجمن داخل الجامعة / العدد الكلي للبر

 00 المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة السنة التحضيرية 

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 األقسام العلمية

عن تحقيق  المسئول

 المستهدف
 األقسام العلمية 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 47 -(

 
 إعداد الدراسات والتقارير عن متابعة تطوير األداء اإلداري واألكادميي ابجلامعة-2-2 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 6-3-3-الهيئة: م
 السنة خالل الطلبة تحصيل( مستويات) لمعايير مستقل تصديق بها التي البرامج نسبة

 الجامعة خارج من خبراء بواسطة
 7-4-1الجامعة:

 5-2-2العمادة: 
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 دفالمستوى المسته السنة

 %5أقل من  السنة األولى

 %29-20 السنة الثانية
%45 السنة الثالثة  

 %65-61 السنة الرابعة

 %80-76 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
عدد البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء 

 جمن خارج الجامعة / العدد الكلي للبرام

 00 المؤشر المرجعي

 خطة الجامعة االستراتيجية مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة السنة التحضيرية

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 األقسام العلمية 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 48 -(

 
 تنمية روح التنافس البناء بني كافة قطاعات اجلامعة لتحقيق التميز يف خمرجات االعمال-1-3 المحددالهدف 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 -الجامعة:  الجامعة لقطاعات الممنوحة التميز جوائز عدد

 1-1-3العمادة: 
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  م المشروعاس
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 صفر  مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 5 السنة األولى

 5 السنة الثانية
 10 السنة الثالثة

 10 السنة الرابعة

 10 السنة الخامسة

 

 عدد القطاعات الحاصلة على جوائز تميز طريقة حساب المؤشر

 صفر المؤشر المرجعي

 واالعتماد األكاديميعمادة الجودة  مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
 قطاعات الجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 تماد األكاديمي عمادة الجودة واالع

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 49 -(

 

 

 المحددالهدف 
تقدمي االستشارات والدعم الفين لقطاعات اجلامعة حنو حتقيق معايري اجلودة واالعتماد -3-2

 األكادميي

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 - الجامعة: بالجامعة الداخلية الجودة نظم تطبق التي الجودة وحدات معدل

 1-2-3العمادة: 
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %70 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف السنة

 %10 السنة األولى

 %30 السنة الثانية
 %50 السنة الثالثة

 %60 السنة الرابعة

 %70 خامسةالسنة ال
 

 100 × للوحداتي مجموع وحدات الجودة المطبقة لنظم الجودة الداخلية / العدد الكل طريقة حساب المؤشر

 %10 المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالجامعة مصدر البيانات
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 روعتنفيذ المش

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة السنة التحضيرية

 وحدات الجودة بالجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 

 

 

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 50 -(

 

 

 

 

 المحددالهدف 
تقدمي االستشارات والدعم الفين لقطاعات اجلامعة حنو حتقيق معايري اجلودة واالعتماد -3-2

 األكادميي

 

 مؤشر األداء مرجعية

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 - الجامعة: بالجامعة الجودة بوحدات الداخلية الجودة نظام فعالية نسبة

 2-2-3 العمادة:
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %90 الخطةمقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية 
 

 المستوى المستهدف السنة

 %10 السنة األولى

 %30 السنة الثانية
 %50 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %90 السنة الخامسة
 

 100 × للوحداتي مجموع نسب فعالية نظم الجودة الداخلية بالوحدات / العدد الكل طريقة حساب المؤشر

 %10 المؤشر المرجعي

 رؤساء وحدات الجودة بالجامعة تمصدر البيانا
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 القبول والتسجيلعمادة 

 عمادة السنة التحضيرية

 وحدات الجودة بالجامعة

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 51 -(

 
 

 ترسيخ ثقافة اجلودة لدى مجيع منسويب اجلامعة-3-3 المحددف الهد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -الهيئة: 

 -الجامعة:  االداريين أداء عن الرضا نسبة

 1-3-3العمادة: 
 

 إدارة ضمان الجودة 3-3-1ش  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 دار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطةمق
 

 المستوى المستهدف السنة

 %60 السنة األولى

 %70 السنة الثانية
 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة
 

 متوسط نسب الرضا عن أداء اإلداريين بالعمادة طريقة حساب المؤشر

 %صفر  المؤشر المرجعي

 واالعتماد األكاديميعمادة الجودة  در البياناتمص
 

الجهة التابع لها 

 لجودةوالتطوير لالجامعة  وكالة المشروع

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع
- 

المسئول عن تحقيق 

 المستهدف
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 52 -(

 ( اخلطة التنفيذية2ملحق )
 تمهيد

هـ يف ضوء اذهدف 1439-38دة واالعتماد األكادميي للعام األكادميي مت اعداد خطة عمادة اجلو 
االسرتاتيجي جلامعة اجلوف وهو حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي وما يستتبعه من إجراءات تنفيذية وفق اخلطة 

توي م. هذا وقد انطلقت عملية التخطيط الشامل جملاالت اجلودة علي مس2021-2017االسرتاتيجية للجامعة 
اجلامعة من خالل االعتماد على نواتج عملية تقييم الوضع الراهن ملستوي االداء ابجلامعة والذي مت على عدة مراحل 

هـ بواسطة أكثر من جهة داخلية وخارجية. وقد اعتمدت اخلطة على تقارير الزايرة 1438-37خالل العام األكادميي 
يناير  2حىت  2016ديسمرب  31د وجامعة حائل خالل الفرتة من اخلارجية من جمموعة خرباء من جامعيت امللك سعو 

هـ، وتقارير تقييم خمرجات اتفاقية األداء بني عمادة اجلودة 1437، وتقرير الدراسة الذاتية املبدئية للجامعة 2017
هـ(، وتقارير دورة 37/1438-36/1437وخمتلف كليات وعمادات وادارات اجلامعة آلخر عاميني أكادمييني )

، مالحظات رؤساء وحدات اجلودة واحتياجااهم من 2017املراجعة الداخلية لقطاعات اجلامعة يف شهر رمضان 
العمادة يف االجتماع الدوري السادس مع سعادة عميد اجلودة واالعتماد األكادميي. ويوضح الشكل التايل اإلطار 

 الزمين لنقاط املراجعة والتقييم للوضع الراهن ابجلامعة.

 

هـ واليت 1438-37توجد تقارير مفصلة لكل نقطة من نقاط املراجعة والتقييم خالل العام األكادميي املاضي 
يذية للعمادة ابخلطة مت االستفادة من مقرتحااها للتحسني يف وضع هذه اخلطة ابإلضافة ايل إجراءات اخلطة التنف

 االسرتاتيجية للجامعة.
 محددات الخطة

 توجيه كافة اجلهود حنو هدف االعتماد املؤسسي كأولوية اسرتاتيجية للجامعة. .1
 أولوية الدعم لألنشطة املرتبطة ابالعتماد الرباجمي ذات العالقة املباشرة مع االعتماد املؤسسي. .2
 ية لتأهيلهم لالعتماد الرباجمي. برامج اكادمي 6الرتكيز على دعم  .3
 التدريب املوجه لبناء كوادر بشرية متميزة يف قضااي اجلودة. .4
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 متطلبات عاجلة وضرورية

مبراجعة وتقييم الوضع الراهن للجامعة فيما خيص قضااي اجلودة وانشطتها اتضح مبا ال يدع جمااًل للشك أمهية 

واجب اختاذها من قبل اإلدارة العليا للجامعة من جانب وعمادة اجلودة وضرورة بعض اإلجراءات العاجلة والداعمة ال

واالعتماد األكادميي من جانب آخر وأن هذه اإلجراءات كفيلة إبذن هللا لتحسني الوضع الراهن يف ضوء عدم كفاية 

افة قواعد ومعايري الوقت حنو حتقيق هدف اجلامعة ابالعتماد املؤسسي. مع التأكيد على أن هذه املتطلبات قد راعت ك

وممارسات اجلودة املتعارف عليها ابذهيئات املتخصصة واجلامعات املرموقة وأهنا متثل حدًا ادين من صور دعم قيادة 

 املؤسسة مللف اجلودة وقضاايها.      

 أواًل: متطلبات عاجلة وضرورية من اإلدارة العليا للجامعة

ة وحتديث تشكيلها سنواًي على أن جتتمع مرة على األقل كل فصل تفعيل دور اللجنة العليا للجودة ابجلامع .1

 دراسي.

قرارات بتحديث تشكيل كافة اللجان املرتبطة ابجلودة مثل جملس عمادة اجلودة واللجنة التنفيذية )تضم رؤساء  .2

 وحدات اجلودة وجتتمع دورايً كل فصل دراسي(.

ة اجلهات االدارية ابجلامعة للحصول على الواثئق الالزمة إعطاء الصالحية لفريق العمادة للتواصل مع كاف .3

الستيفاء معايري االعتماد املؤسسي وصالحية توجيه ومتابعة تلك الوحدات اإلدارية إلجناز الواثئق غري 

 املوجودة.

 التحفيز املعنوي وإاثبة فرق العمل بناء على إجناز املخرجات. .4

 اسرتاتيجية التدريب يف الوضع احلايل لتصبح التدريب املوجه علي رأس الدعم املادي للتدريب واعتماد تغيري .5

 العمل أي التدريب إلجناز مهام وخمرجات بعينها.

 التنسيق املباشر بني جلنة اخلطط الدراسية وعمادة اجلودة توحيداً للجهود وتعظيماً جلودة املخرج. .6
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مرجعية حىت يتسىن االستفادة من تبادل املعلومات حتديد واعتماد اختيار جامعة أو أكثر كجهة مقارنة  .7

 واملؤشرات معها ملقارنة األداء، ودعم الكليات وبراجمها والعمادات املساندة واإلدارات يف هذا الصدد.

تضمني استمارة امللف األكادميي لتقييم عضو هيئة التدريس ببند متعلق مبدى مشاركته يف تنفيذ أنشطة  .8

 وممارسات اجلودة. 

عمادات  -كلية   -احلرص على مناقشة واعتماد كافة أنشطة وممارسات اجلودة يف اجملالس الرمسية )قسم  .9

جامعة( مع توثيق ما مت مناقشته واإلجراءات املتفق عليها مبحاضر هذه اجملالس كفقرة وبند رئيسي  -مساندة 

لية/العمادة عند مناقشة اثبت علي اجندة االجتماعات مع حضور رؤساء وحدات اجلودة مبجلس الك

 املوضوعات اخلاصة ابجلودة.

التأكيد على أن مرجعية رؤساء وحدات اجلودة ابجلامعة للعمادة فيما خيص اجلانب الفين ملتطلبات اجلودة  .10

 واعتماد العمادة كجهة رقابية فيما خيص قضااي اجلودة أي أن عمادة اجلودة جهة فنية رقابية.

طة عمادة اجلودة السنوية مرجعية وحد ادين عند ختطيط وحدات اجلودة ابلكليات أو التوجيه أن تكون خ .11

 العمادات املساندة كل فيما خيصه لضمان تناغم األداء وحتقيق األهداف املرجوة.

 دعم وحدات اجلودة ابلكليات مبتطلبات احلد األدىن من البنية التحتية وختصيص ميزانية ألنشطتها. .12

هـ( ألعمال وانشطة اجلودة فقط وتشكيل جلنة 1439-38يغ رؤساء وحدات اجلودة هذا العام )قرار بتفر  .13

 تنفيذية للجودة منهم ابإلضافة ملستشاري العمادة وبرائسة عميد اجلودة.

توجيه عمداء الكليات بضرورة تفعيل اجتماعات جملس إدارة وحدة اجلودة ابلكلية إلعداد التقارير والقضااي  .14

 قة أبنشطة اجلودة ملناقشتها واعتمادها مبجلس الكلية.املتعل

توفري قرارات تراخيص مجيع الربامج االكادميية ابجلامعة من وزارة التعليم واخطار الكليات بصورة من هذه  .15

 القرارات.



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 55 -(

 دعم اجلامعة حلملة إعالمية عن مشروعها حنو االعتماد املؤسسي ابإلجراءات التالية: .16

االعتماد  –يدًا بيد حنو االعتماد -ار يدعم مشروع اجلامعة )مثال: معًا حنو االعتماد املؤسسي تبين شع -أ

ابالعتماد واجلودة .... جامعة اجلوف ترقي( مع تثبيت الشعار ملدة عام على  –بداية واجلودة غاية 

 صفحة اجلامعة االلكرتونية.

رؤية اجلامعة حنو االعتماد املؤسسي وامهية حشد كافة تعميم بقلم معايل مدير اجلامعة على نظام تيسري ب -ب

اجلهود والطاقات لتحقيق هذه اذهدف وال مانع من ان تكون هذه السطور اثبتة مع الشعار علي املوقع 

 الرمسي للجامعة.

على ارقام جواالت أعضاء هيئة التدريس  SMSتوجيه رسالة من خالل الربيد االليكرتوين ورسائل نصية  -ت

ب وحث على بذل املزيد من اجلهود هذا العام يف أنشطه اجلودة واالعالن أن هذا العام هو عام ترحي

 اجلودة دهدف التقدم لالعتماد املؤسسي.
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 اثنيًا: متطلبات عاجلة وضرورية من عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي

تيجية اجلامعة اجلديدة حيث أهنا مل حتدث إعادة النظر يف رؤية ورسالة وأهداف واولوايت العمادة يف ضوء اسرتا .1

 هـ.1434منذ 

 إعادة النظر يف هيكل العمادة احلايل وحبث اذهيكل املقرتح وتفعيله لتحسني األداء ابلعمادة. .2

 إعادة النظر يف هيكل وحدات اجلودة ابلكليات وتفعيل املقرتح بنظام اجلودة الداخلي. .3

العمادة بكال الشطرين بشكل دقيق وكذلك مراعاة مالئمة املسمى الوظيفي  حتديد األدوار املنوطة مبستشاري .4

 ابذهيكل مع الدور الذي يقومون به.

 حتديد مسؤولية التنفيذ واملتابعة يف خطة العمادة التنفيذية بشكل حمدد أبمساء مستشاري العمادة. .5

مادة املتعددة فيما يتعلق ابجلانب اللوجيسيت تعظيم االستفادة من الفريق اإلداري ابلعمادة ودجمه أبنشطة الع .6

-وابألخص يف األدوار التالية )التوثيق واالرشفة سواء للعمادة أو ملنسقي معايري االعتماد املؤسسي بكال الشطرين

تنسيق الربامج التدريبية وورش -تنسيق أنشطة اندي اجلودة الطاليب-متابعة حتديث صفحة العمادة االلكرتونية

 العمل(.

تفعيل منظومة معتمدة للمتابعة الدورية لكافة أنشطة اجلودة ابجلامعة واخطار كافة الكليات والعمادات املعنية دها  .7

 من بداية العام الدراسي.

تعميم لرؤساء وحدات اجلودة بتخصيص يوم اسبوعي اثبت كورشة عمل طوال العام الدراسي كما سيتضح ابخلطة  .8

 يف إطار التدريب املوجه.

 دعم اصدار عدد من األدلة والكتيبات واملطوايت التعريفية ملمارسات اجلودة بشكل عاجل. .9
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  األكادمييواالعتماد  جلودةلعمادة ا التنفيذيةحماور وجماالت اخلطة 
 هـ1439-38خالل العام 

 
 

 



 المملكة العربية السعودية
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 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 اخلطة التنفيذية لعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي
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 وآلية تنفيذية لجنة. أ
 تطويرية وخطة عمل

 الستيفاء ومفعلة معتمدة
 االعتماد معايير

 تقارير 7و المؤسسي
 التقدم مدي عن دورية
 األداء وجودة

 واعتماد للجودة تنفيذية لجنة تشكيل قرار. 1أ1
  األداء ومتابعة العمل وآلية خطة

12 1 - 
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 ديميالخطة التنفيذية لعمادة الجودة واالعتماد األكاتابع: 
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 محك مستوفين 19ج. 

محك الخاصين  19استيفاء الـ  .1ج1
باالعتماد المؤسسي والتأكد من اعتماد 
وثيقة مؤشرات األداء على مستوي 
الجامعة وحسابها واعداد تقارير المقارنة 

 المرجعية عنها آلخر عاميين أكاديميين

1 7 -  
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 الخطة التنفيذية لعمادة الجودة واالعتماد األكاديميتابع: 
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 الميزانية
سئولية م

 التنفيذ
مسئولية 
 المتابعة

مؤشرات 
 النجاح

مؤشر 
 نهاية بداية االداء

 تطبيق. 2

معايير 

 االعتماد
 األكاديمي

 البرامجي في

 جميع برامج
الجامعة 

 األكاديمية
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تماد االع
البرامجي 
)المحلي 

و/أو 
 العالمي(

برامج أكاديمية أ. 

)معتمدة  مؤهلة لالعتماد
التوصيف، مراجعة 
داخليا وخارجيا، 
متوافقة مع اإلطار 
الوطني للمؤهالت، 
ُمعدة على نماذج هيئة 
تقويم التعليم، حددت 
جهة مقارنة مرجعية أو 
اعتمدت معايير 
أكاديمية خاصة بها، لها 

عتمدة مؤشرات أداء م
  وتقاس دورياً(

تفعيل تشكيل لجنة على مستوي البرامج . 1أ2
االكاديمية ضمن تشكيل وحدات الجودة 
بالكليات لالعتماد البرامجي وتحديثها 

 )بالتنسيق مع لجنة الخطط(

1 1 - 
وحدات 
الجودة 
 بالكليات

مستشاري 
 العمادة

مراجعة داخلية 
وخارجية واعتماد 

 55توصيف 
 %100برنامج )
رامج من ب

الجامعة( 
 %50وتوصيف 

من مقرراتهم على 
 األقل

عدد -2-1-1
الربامج التدريبية 
املقدمة يف جمال 
اجلودة لالعتماد 

 الرباجمي
2-1-2-

معدل الربامج 
اليت حصلت 
على االعتماد 
الرباجمي )سواء 

احمللي أو 
 العاملي(

توجيه ودعم الكليات إلعداد توصيفات  .2أ2
اديمية ومقرراتها وفق وتقارير البرامج االك

أحدث نماذج هيئة تقويم التعليم وتجهيز 
 ملفات البرامج والمقررات وتحديثها دوريا  

1 7 
 ضيافة

 ألف لاير 50

وحدات 
الجودة 
 بالكليات

مستشاري 
 العمادة

2-1-3-
تقدير الطالب 
العام جلودة 
 املقررات 

2-1-4-
نسبة رضا 

املستفيدين من 
الربامج 

االكادميية عن 
مادة دعم ع

 اجلودة



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 61 -(

 الخطة التنفيذية لعمادة الجودة واالعتماد األكاديميتابع: 

 

الهدف 
 االستراتيجي

الهدف 
 التنفيذي

 األنشطة االجرائية المخرجات المشروع
 توقيت التنفيذ

 الميزانية
مسئولية 
 التنفيذ

مسئولية 
 المتابعة

مؤشرات 
 النجاح

مؤشر 
 نهاية بداية االداء

 تطبيق. 2

عايير م

 االعتماد

 األكاديمي

البرامجي 

 في

 جميع برامج

الجامعة 

 األكاديمية
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االعتماد 
البرامجي 
)المحلي 

و/أو 
 العالمي(

برامج أكاديمية أ. 

 مؤهلة لالعتماد
)معتمدة التوصيف، 

داخليا مراجعة 
وخارجيا، متوافقة مع 
اإلطار الوطني 
للمؤهالت، ُمعدة على 
نماذج هيئة تقويم 
التعليم، حددت جهة 
مقارنة مرجعية أو 
اعتمدت معايير 
أكاديمية خاصة بها، 
لها مؤشرات أداء 
  معتمدة وتقاس دورياً(

دعم اجراء مراجعة داخلية . 3أ2
وخارجية للبرامج والمقررات التي تم 

من توصيفها في ضوء تحديد االنتهاء 
جهة مقارنة مرجعية من برامج مناظرة 

أو عالميا أو اعتماد معايير  محليا معتمدة
  أكاديمية خاصة

3 7 

مراجعين 
 خارجيين

ألف  250
 لاير

وحدات 
الجودة 
-بالكليات 

خبراء من 
 التخصص

مستشاري 
 العمادة

مراجعة داخلية 
وخارجية 
واعتماد 

 55توصيف 
برنامج 

من  100%)
برامج 

الجامعة( 
وتوصيف 

من  50%
مقرراتهم على 

 األقل

2-1-5-
نسبة الطالب 

الداخلني 
ابلربامج الذين 
أكملوا بنجاح 
 السنة األوىل  

 
2-1-6 

نسبة الطالب 
الداخلني يف 

برامج 
البكالوريوس 
الذين أكملوا 
يف احلد األدىن 

 من املدة
 
 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 62 -(

 ألكاديميالخطة التنفيذية لعمادة الجودة واالعتماد اتابع: 

 

الهدف 
 االستراتيجي

الهدف 
 التنفيذي

 األنشطة االجرائية المخرجات المشروع
 توقيت التنفيذ

 الميزانية
مسئولية 
 التنفيذ

مسئولية 
 المتابعة

مؤشرات 
 النجاح

 مؤشر االداء
 نهاية بداية

 تطبيق. 2

معايير 
 االعتماد

 األكاديمي

 البرامجي في
 جميع برامج

الجامعة 

 يميةاألكاد
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االعتماد 
البرامجي 
)المحلي 

و/أو 
 العالمي(

برامج أكاديمية أ. 

)معتمدة  مؤهلة لالعتماد
التوصيف، مراجعة 
داخليا وخارجيا، 
متوافقة مع اإلطار 
الوطني للمؤهالت، 

ماذج هيئة ُمعدة على ن
تقويم التعليم، حددت 
جهة مقارنة مرجعية أو 
اعتمدت معايير 
أكاديمية خاصة بها، لها 
مؤشرات أداء معتمدة 

  وتقاس دورياً(

توفير قائمة معتمدة لمؤشرات األداء الرئيسية على . 4أ2

مستوى كل برنامج أكاديمي مع إعداد تقارير دورية لقيم 
داخليا  وخارجيا  آلخر تلك المؤشرات ومقارنتها مرجعيا  

 عامين

2 3 - 
وحدات 
الجودة 
 بالكليات

مستشاري 
 العمادة

وثيقة 
معتمدة 

لمؤشرات 
أداء 

من  100%
البرامج 

ومقارنتها 
مرجعياً 
 6واعتماد 

دراسات 
ذاتية 

 برامجية 

نسبة ما مت استعماله -2-1-7
من مؤشرات اهليئة الوطنية للتقومي 
واالعتماد األكادميي يف التقومي 

 تطويريال
اعداد وتنفيذ خطة الستيفاء معايير هيئة تقويم . 5أ2

 )خطة منفصلة(التعليم لالعتماد البرامجي 
1 7 - 

وحدات 
الجودة 
 بالكليات

مستشاري 
 العمادة

 5 4 اعداد دليل الستيفاء معايير االعتماد البرامجي. 6أ2
 طباعة

 ألف لاير 20
مستشاري 

 العمادة
 عميد الجودة

 6دراسات ذاتية لـ ب. 
 برامج أكاديمية 

تحديد مستوي البرامج االكاديمية واولوية الدعم . 1ب2
 المقدم لالعتماد البرامجي

1 1 - 
وحدات 
الجودة 
 بالكليات

مستشاري 
 العمادة

اعداد التقرير النهائي للدراسة الذاتية البرامجية  .2ب2

 ألفضل ستة برامج بالجامعة
7 8 

 ضيافة
 لف لايرأ 50

وحدات 
الجودة 
 بالكليات

مستشاري 
 العمادة

خطة تدريبية مفعلة جـ. 
 للمهارات

اعداد وتنفيذ خطة تدريبية لمهارات أعضاء هيئة . 1جـ2

 التدريس على مهارات التدريس والبحث العلمي
1 7 

 ضيافة 
 ألف لاير 50

مستشاري 
 العمادة

 عميد الجودة

نسبة رضا 
ال تقل عن 

80% 
 

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 63 -(

 الخطة التنفيذية لعمادة الجودة واالعتماد األكاديميع: تاب

 

الهدف 
 االستراتيجي

الهدف 
 التنفيذي

 األنشطة االجرائية المخرجات المشروع
 توقيت التنفيذ

 الميزانية
مسئولية 
 التنفيذ

مسئولية 
 المتابعة

 مؤشر االداء مؤشرات النجاح
 نهاية بداية

 بيقتط. 3

 معايير

 الجودة

 في لةالشام

 جميع

 قطاعات

 الجامعة
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إدارة 
ضمان 
 الجودة

نظام داخلي فعال أ. 
إلدارة الجودة 

 بالجامعة

وضع الخطط واالستراتيجيات  . 1أ3
 الخاصة بالجودة على مستوي الجامعة

12 1 - 
مستشاري 
 العمادة 

عميد 
 الجودة

اعتماد وتفعيل 
الخطط 

 واالستراتيجيات

نسبة -2-2-1
املقررات اليت جيرى 
فيها تقومي للطالب 

 خالل السنة
تشكيل لجنة عليا للجودة الشاملة  . 2أ3

 بالجامعة
12 1 - 

وكيل 
الجامعة 
للتطوير 
 والجودة

عميد 
 الجودة

تفعيل وحدة القياس والتقويم . 3أ3
وضع  بالجامعة وبدء العمل بها،

الالئحة التنظيمية للوحدة، توفير 
االحتياجات المادية والبشرية للوحدة، 
اختبار كافة االستبانات المطلوب 

 تطبيقها بالجامعة 

1 3 
 بنية تحتية

ألف  250
 لاير

وكيل 
الجامعة 
للتطوير 
 والجودة

عميد 
 الجودة

انجاز كافة 
استبيانات 
 الجامعة

وبناء  تأهيل المراجعين الداخليين. 4أ3
)خطة الخبرات في مجال الجودة 

 منفصلة(
1 7 

 ضيافة
ألف  50

 لاير

مستشاري 
 العمادة

عميد 
 الجودة

 43اعداد 
 مراجع داخلي 

عدد -2-2-2
املراجعني 

الداخليني املؤهلني 
يف جمال االعتماد 

 الرباجمي

 7 1 ميكنة عمليات الجودة. 5أ3

تعاون مع 
 التقنية

ألف  250
 لاير

مستشاري 
 – ادةالعم
 التقنيةإدارة 

 عميد الجودة
من  %50ميكنة 

 االنشطة

 



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 64 -(

 الخطة التنفيذية لعمادة الجودة واالعتماد األكاديميتابع: 

 

الهدف 
 االستراتيجي

الهدف 
 التنفيذي

 األنشطة االجرائية المخرجات المشروع
 توقيت التنفيذ

 الميزانية
مسئولية 
 التنفيذ

مسئولية 
 المتابعة

مؤشرات 
 النجاح

 االداء مؤشر
 نهاية بداية

 بيقتط. 3

 معايير
 الجودة

 في الشاملة

 جميع
 قطاعات

 الجامعة
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إدارة 
ضمان 
 الجودة

نظام داخلي فعال أ. 
 إلدارة الجودة بالجامعة

ق االستفادة من التجارب الناجحة في تطبي.6أ3
الجودة الشاملة بالجامعات السعودية 

 NCAAAو
1 7 

حسب 
NCAAA 

ألف  250
 لاير

مستشاري 
 العمادة

 عميد الجودة

زيارة 
 جامعة/عام
تدريب 

 /فصل6

 

دمج الطالب في أنشطة الجودة بتفعيل . 7أ3
 )خطة منفصلة(نادي الجودة الطالبي 

1 7 

تعاون مع 
عمادة شؤون 

 الطالب
 ألف لاير 100

مستشاري 
 –العمادة 
عمادة 
شؤون 
 الطالب

 عميد الجودة
رضا  70%

 الطالب 

التقييم -2-2-3
الكلي للطلبة جلودة 
خربات التعلم يف 

 اجلامعة

اعتماد وتطبيق نظام داخلي لضمان . 8أ3
 الجودة بالجامعة

12 1 
 طباعة

 ألف لاير 50

وكيل 
الجامعة 
للتطوير 
 والجودة

عميد الجودة 
ومستشاري 

 العمادة

تفعيل نسبة 
80% 

نسبة -2-2-4
الربامج اليت اها تصديق 

مستقل ملعايري 
)مستوايت( حتصيل 
الطلبة خالل السنة 
بواسطة خرباء من 

 داخل اجلامعة
نسبة -2-2-5

الربامج اليت اها تصديق 
مستقل ملعايري 

)مستوايت( حتصيل 
الطلبة خالل السنة 
بواسطة خرباء من 

 خارج اجلامعة



 

 

 الجوف جامعة -االكاديمي واالعتماد الجودة عمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 65 -(

 لعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي الخطة التنفيذيةتابع: 

 

الهدف 
 االستراتيجي

الهدف 
 التنفيذي

 األنشطة االجرائية المخرجات المشروع
 توقيت التنفيذ

 الميزانية
مسئولية 
 التنفيذ

مسئولية 
 المتابعة

مؤشرات 
 النجاح

مؤشر 
 نهاية بداية االداء

 

تنمية روح -3-1

التنافس البناء بين 
كافة قطاعات 
الجامعة لتحقيق 

التميز في 
مخرجات 
 االعمال

إدارة 
ضمان 
 الجودة

منظومة متابعة ب. 
فعالة ألنشطة الجودة 

)تقارير بالجامعة 
انجاز/دعم فني/ 

تدريب/ تقييم/ قياس 
رضا مستفيدين/ أنظمة 

الكترونية/ قواعد 
 بيانات(

عقد مسابقات تنافسية بين قطاعات . 1ب3
ات االعتماد الجامعة في مجال الجودة ومتطلب

 األكاديمي
5 7  

مستشاري 
 العمادة

عميد 
 الجودة

زيادة نسب 
إنجاز االنشطة 

وتحقق 
األهداف بشكل 
 منطقي متدرج

عدد -3-1-1
جوائز التميز 

املمنوحة 
لقطاعات 

 اجلامعة

 بيقتط. 3
 معايير

 الجودة

 في الشاملة
 جميع

 قطاعات

 الجامعة

تقديم -3-2
االستشارات 
والدعم الفني 
لقطاعات 

لجامعة نحو ا
تحقيق 
معايير 
الجودة 

واالعتماد 
 األكاديمي

ألنشطة  اعداد وإقرار منظومة متابعة. 2ب3
 الجودة بالجامعة

12 1 - 
مستشاري 

 العمادة
عميد 
 الجودة

معدل -3-2-1
وحدات اجلودة 
اليت تطبق نظم 
اجلودة الداخلية 

 ابجلامعة

 - 7 1 توثيق تقارير المتابعة الدورية. 3ب3
شاري مست

 العمادة
عميد 
 الجودة

3-2-2-
نسبة فعالية 
نظام اجلودة 
الداخلي 

بوحدات اجلودة 
 ابجلامعة

تحليل نتائج المتابعة والتقييم دورياً . 4ب3
ومناقشتها بالمجالس الرسمية التخاذ 
اإلجراءات التصحيحية وبناء خطط التحسين 

 والتعزيز للعام القادم

1 7 - 
مستشاري 

 العمادة
عميد 

 لجودةا

 8 8 اعداد التقرير السنوي للعمادة. 5ب3
 الطباعة

 ألف لاير 20
مستشاري 

 العمادة
عميد 
 الجودة

ترسيخ -3-3
ثقافة الجودة 
لدى جميع 
منسوبي 
 الجامعة

منسوبي جامعة على  أ.
دراية كافية برؤية 
واهداف الجامعة نحو 

 االعتماد المؤسسي

العديد من زيادة وعي منسوبي الجامعة ب .1أ3
متطلبات ومفاهيم الجودة واالعتماد من خالل 
خطة تنفيذية لنشر ثقافة الجودة وزيادة 

 ات التثقيفية التي تساعد على ذلكاإلصدار

1 7 
 الطباعة

ألف  100
 لاير

مستشاري 
 العمادة

عميد 
 الجودة

زيادة الوعي 
والتفاعل 

اإليجابي بنسبة 
80% 

3-3-1-
الرضا عن أداء 

 اإلداريني

. خدمات استشارية ب
متعددة لتنمية الموارد 

 المالية الذاتية

تقديم االستشارات الفنية في مجال . 1ب3
الجودة لقطاعات مجتمع الجوف والجامعات 

مثل المحاضرات والندوات حقائب  السعودية
تدريبية وتبادل بيانات ومالمح مقارنة مرجعية 

 وبرامج الكترونية وادلة وكتيبات، ........ 

1 12 - 
مستشاري 

 العمادة
عميد 
 الجودة

تحصيل مليون 
 لاير  

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعــــــليم

 

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهي
 

 

 

 جامعة الجوف

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
 هـ1439-جمادي االولي 


