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هـ عندما ُأسست كلية 1369م / 1949تقع جامعة أم القرى الحكومية في مدينة مكة المكرمة، يعود تاريخها لعام 

ن فقط بل يعالي بالمملكة. وقد كانت كلية الشريعة مركزا للعلم ليس للسعودي الشريعة فكانت أول مؤسسة تعليم

م 1981للعالم اإلسالمي أجمع، حيث كانت تقدم برامجا تعليمية في الفقه اإلسالمي واللغة العربية. وفي عام 

ت كفاءة ومهارة وذلك لتلبي الحاجة المتنامية لموارد بشرية ذا 39أسست جامعة أم القرى بالمرسوم الملكي رقم 

تساعد في التنمية المستدامة للمملكة. وقد شهدت الجامعة تطورا عظيما في عقودها الثالث األولى حيث افتتحت 

 255قسما في مبانيها وفروعها المختلفة داخل وخارج مكة المكرمة، وقدمت ما مجموعه  119وومعهد كلية  34

تير والدكتوراة( في مجاالت مختلفة مثل العلوم الطبية والتقنيات برنامجا تعليميا )للدبلوم والبكالوريوس والماجس

 الهندسية وإدارة األعمال واالقتصاد اإلسالمي والتسويق والتربية والعديد من العلوم االجتماعية والتطبيقية.

 تطورت جامعة أم القرى خالل ثالث مراحل:

1949–1971

هـ( أسس الملك عبد العزيز كلية الشريعة في مكة جاعال إياها أول مؤسسة تعليم عالي 1369) م1949في عام 

بالمملكة. وكانت هذه الكلية هي اللبنة األساسية للجامعة حيث شَكلت أكبر كلياتها كما تواصلت من بعدها نشأة 

م حيث تولت 1959ن واستمرت لعام م نشأت كلية المعلمي 1952كليات التعليم العالي األخرى بالمملكة. وفي عام 

م انفصلت كلية  1962كلية الشريعة القيام بإعداد وتدريب المعلمين وصارت كلية للشريعة والتربية معا. ثم في عام 

 التربية عن الشريعة وأصبحت كلية مستقلة.

1971–1981

من جامعة الملك عبد العزيز الواقعة في جدة. وفي نهاية  م أصبحت كلية الشريعة وكلية التربية جزءا1971في عام 

 هذه الفترة قامت كلية أخرى للتربية في مدينة الطائف وتبعها إنشاء عدد من األقسام والمراكز األكاديمية.

1981–



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
9    

 
 

 

م. 1981ن من شهر يوليو لعام والصادر في الثالثي 39تأسست جامعة أم القرى بناء على المرسوم الملكي رقم 

وخالل العقد األول من القرن الخامس عشر الهجري والموافق ألوائل الثمانينات، نشأت كلية الدعوة، وكلية اللغة 

العلوم التطبيقية، والعلوم االجتماعية، والهندسة والعمارة اإلسالمية إلى جانب كلية التربية بالطائف والتي العربية، و

. كما نشأت كلية الطب والعلوم م2004الطريق إلنشاء جامعة الطائف عام  دمه ، األمر الذيم1981تأسست عام 

وتبعتها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومعهد تعليم العربية لغير الناطقين بها، ومعهد  .1997الطبية عام 

كانت ، فم2004هـ والموافق لعام  1422ثم نشأت كلية المجتمع بمكة عام  الحج وبعض الكليات األخرى. أبحاث

أول كلية في جامعة أم القرى وثاني كلية على مستوى المملكة تحظى باالعتماد الدولي من المجلس الوطني للتعليم 

 .برنامجا معتمدا دوليًا 36المهني في الواليات المتحدة األمريكية. وتحظى الجامعة اليوم بوجود 

الرئيسي لجامعة أم القرى في العابدية جنوب مكة المكرمة، وهناك عدد من المباني األخرى في مواقع  يقع المبنى

مختلفة من مكة. باإلضافة لوجود أربعة فروع للجامعة تقع خارج مكة. وقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك 

للطلب المتزايد  الجامعة أكاديميا ملبيًا م ليستمر تطور1986فهد بن عبد العزيز حجر األساس لمبنى العابدية عام 

م انتقلت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وكلية اللغة العربية، وكلية 1995على القبول بالجامعة. ثم في عام 

الهندسة والعمارة اإلسالمية للمباني الجديدة في العابدية، وتبعتها كلية الطب والعلوم الطبية والتي تأسست بمرسوم 

مليون متر مربع وتضم عددا من  15م. وتقع المدينة الجامعية في العابدية في أرض مساحتها 1997ي عام ملك

 المباني الرئيسية:

 المبنى الرئيسي للطالب •

 المبنى الرئيسي للطالبات •

 مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي •

 مبنى التربية البدنية والخدمات الرياضية •

 االجتماعيمساكن أعضاء هيئة التدريس والنادي  •

 مبنى سكن الطالب •

 مبنى سكن الطالبات •

 مبنى الخدمات اإلدارية المركزية •

 مبنى مراكز البحوث وشركة وادي مكة للتقنية •

ويضم مبنى الطالب القديم والموجود في العزيزية حاليا مبنى إدارة الجامعة وبعض العمادات المساندة، كلية خدمة 

المجتمع والتعليم المستمر، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، ومعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث 

 الحج، ومعهد اللغة العربية، وكلية المجتمع.
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، ويوجد فيه مقر وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وعمادة أما المبنى الرئيسي للطالبات فيقع في حي الزاهر

وتوجد كذلك  امعية للطالبات والعمادات المساندة والمكتبة المركزية والغالبية العظمى من الكليات.الدراسات الج

الششة، وحي العزيزية. توجد  وحيريع ذاخر،  وحيشارع المنصور،  في حيمقرات أخرى للطالبات وهي تقع  أربع

ذاخر توجد كلية إدارة األعمال  حي ريعشارع المنصور كلية المجتمع وكلية التصاميم، وفي مقر  مقر حيفي 

باإلضافة إلى جزء من طالبات قسم اللغة اإلنجليزية وكلية اللغة العربية، وفي مقر حي الششة توجد كلية خدمة 

وفي مقر حي العزيزية توجد كلية  اإلداري،للمسارين العلمي و التحضيرية المجتمع والتعليم المستمر وعمادة السنة

 نظمة باإلضافة إلى جزء من طالبات كلية العلوم التطبيقية.الدراسات القضائية واأل

 :وتفصيلها كالتالي المكرمة مكةمدينة هناك أربعة فروع لجامعة أم القرى تقع خارج حدود 

والتي كانت تدعى كلية إعداد  الجمومالجامعية بكلية الكم شمال مكة. وقد انضمت  30تقع الجموم على بعد حوالي 

وهي تقدم برامج بكالوريوس في الفيزياء، والرياضيات،  م.2007هـ / 1428المعلمين لجامعة أم القرى عام 

والخدمة االجتماعية واإلعالم واللغة  واألحياء، والكيمياء، والدراسات اإلسالمية، وعلوم الحاسب، والمحاسبة

 العربية.

كم من المدينة الجامعية الرئيسية جنوب غرب مكة. ويضم فرع الليث  180فرع الليث على بعد حوالي  يقع مبنى

 أربع كليات:

 والتطبيقية. االجتماعيةوتقدم برامج بكالوريوس في العلوم  الكلية الجامعية بالليث •

 م2012هـ/ 1432كلية الهندسة بالليث وتأسست عام  •

 م2013هـ / 1433عام كلية علوم الحاسب بالليث وتأسست  •

 م2006هـ / 1427كلية العلوم الصحية بالليث وتأسست عام  •

 :كم جنوب مكة. وهي تضم خمس كليات 400تقع القنفذة على بعد حوالي 

وكانت تدعى كلية إعداد المعلمين وقد انضمت لجامعة أم القرى عام  الكلية الجامعية بالقنفذة •

 والتطبيقية. االجتماعية، وتقدم برامج بكالوريوس في العلوم م2007هـ / 1428

 م2012هـ/ 1432كلية الهندسة بالقنفذة وتأسست عام  •
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 م2013هـ / 1433كلية علوم الحاسب بالقنفذة وتأسست عام  •

 م2014هـ / 1434كلية الطب بالقنفذة وتأسست عام  •

 م2006هـ / 1427كلية العلوم الصحية بالقنفذة وتأسست عام  •

جنوب مكة وبها كلية أضم الجامعية والتي تقدم برامج بكالوريوس في علوم  كم تقريبًا 250تقع أضم على بعد 

 م.2013هـ/ 1433الحاسب، واللغة العربية، والعلوم األساسية. وقد تم تأسيسها عام 

يمي كما تقدم خدمات أساسية لدعم عمليات التعليم والتعلم. تزود العمادات المساندة الجامعة بالدعم التقني واألكاد

 عشر عمادات مساندة في الجامعة هذا تفصيلها:إحدى وهناك 

 عمادة القبول والتسجيل •

 عمادة شؤون الطالب •

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية •

 عمادة الدراسات العليا •

 عمادة البحث العلمي •

 عمادة السنة التحضيرية •

 شؤون المكتباتعمادة  •

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد •

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات •

 عمادة تقنية المعلومات •

 عمادة السنة األولى المشتركة •

2 

 .1شكل في  رسم تخطيطيال، باستخدام للمؤسسة لهيكل التنظيمي واإلدارياصف و

إن جامعة أم القرى جامعة حكومية تشرف عليها وزارة التعليم وتتبع اللوائح واألنظمة التي يصدرها مجلس التعليم 

رأسه وزير التعليم ويكون مدير العالي والجامعات السعودية. وتنص هذه اللوائح على وجوب تشكيل مجلس للجامعة ي

الجامعة وكيال عنه. أما عضوية هذا المجلس فتضم أمين سر مجلس التعليم العالي، ووكالء مدير الجامعة، 
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المجلس بمراقبة العمليات  توالعمداء، وقد تضم ثالثة أعضاء خارجيين ُيعّينهم وزير التعليم. وتتمثل مسؤوليا

جامعة باإلضافة إلى تنفيذ السياسة العامة للجامعة مثل إقرار االستراتيجيات واألنظمة التعليمية واإلدارية والمالية لل

الداخلية للجامعة واجراءاتها، وطرح إنشاء كليات أو أقسام أو برامج جديدة، ومنح الرتب العلمية، ومناقشة التقرير 

ات، وتقديم التوصيات لمجلس التعليم السنوي للجامعة، وإقرار ميزانيتها المقترحة، وكذا قبول الهدايا والتبرع

 العالي.

 إدارة الجامعة

باإلضافة إلى مجلس الجامعة فإن الجامعة ُتدار من خالل عدد من كبار اإلداريين ومنهم مدير الجامعة، ووكالؤه، 

 والمشرفون، والعمداء، ورؤساء األقسام، وعامة المديرين، وبعض موظفي الوحدات.

بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو المسؤول األكاديمي والتنفيذي الرئيسي ُيعّين مدير الجامعة 

للجامعة الذي ُيدير شؤونها بما يتفق مع اللوائح واألنظمة التي ُيحددها مجلس التعليم العالي والجامعات السعودية، 

ل الجامعة في تعامالتها مع المؤسسات وبما يتفق مع سياسة الدولة وقرارات مجلس الجامعة. وهو أيضا من ُيمثّ 

األخرى. وبصرف النظر عن كليات ومعاهد الجامعة، فإن مجلس الجامعة، ووحدة التحكم الداخلية، وقسم المتابعة، 

وقسم المالية، والقسم القانوني، وقسم السالمة، وقسم االستثمار، وقسم الميزانية والتخطيط، والمركز 

عامة، ومركز إدارة الفعاليات، وقسم المشاريع والمباني الجامعية، والعمليات، وقسم اإلعالمي، وقسم العالقات ال

 الصيانة والخدمات، وقسم األمن وقسم المصروفات، كلها تقع تحت اإلدارة المباشرة لمدير الجامعة.

التطوير وريادة  ويساعد مدير الجامعة ستة وكالء هم: وكيل الجامعة، وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، وكيل

 األعمال، وكيل فروع الجامعة، وكيل الشؤون التعليمية، ووكيلة شؤون الطالبات.

أما وكيل الجامعة فيشرف على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، والمركز الجامعي الطبي، وقسم الشؤون 

ئق، مطبعة الجامعة، ووحدة اإلدارية والمالية، قسم المشتريات والمناقصات، قسم التخزين، مركز أرشفة الوثا

 التطوير اإلداري ومركز االتصاالت.

وأما وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فمسؤول عن معهد المخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي، 

وعمادة شؤون المكتبات، وعمادة الدراسات العليا، والمجلس العلمي، ومكتب المجالت العلمية الجامعية، ومكتب 

 لمنح والعالقات الداخلية، وعمادة البحث العلمي.ا

وأما وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال فمسؤول عن عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، عمادة تقنية 

المعلومات، ومعهد البحوث والدراسات االستشارية، ومعهد االبتكار وريادة األعمال، ووحدة التعاون الدولي ومكتب 

 كية الفكرية.المل
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 وأما وكيل الجامعة للفروع فمسؤول عن فروع الجامعة، كما يشرف على قسم اإلسكان وقسم المتاحف.

كما يشرف وكيل الشؤون التعليمية على عمادة شؤون الطالب، وعمادة القبول والتسجيل، ومركز اللغة االنجليزية، 

 ة السنة التحضيرية.وعمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وكذلك عماد

أما وكيلة شؤون الطالبات فمسؤولة عن عمادة الدراسات الجامعية للطالبات، ووكالة عمادة الدراسات الجامعية 

 .بالعزيزية، وبريع ذاخر، وبشارع منصور وبالششة

وحدة أكاديمية  توجد تنظيمات إدارية مختلفة لألقسام األكاديمية والبرامج في جامعة أم القرى. تعتبر معظم األقسام

مستقلة لها مجلس قسم يتكون من أعضاء وعضوات هيئة التدريس، ويقدم القسم برنامجا واحدا أو أكثر. ولكن 

في بعض الكليات الطبية، يشارك عدد من األقسام في تقديم برنامج واحد، ولكن كل قسم يعتبر وحدة إدارية وله 

 رئيس ومجلس.

رك عمداؤها في مجلس الجامعة كعمداء جميع الكليات، ويشارك أعضاء هيئة تعتبر الفروع المختلفة كليات، ويشا

التدريس والطالب والطالبات في فعاليات الجامعة المختلفة. لدى بعض العمادات المساندة مثل عمادة شؤون 

 كثب.الطالب وعمادة القبول والتسجيل ممثلين أو وكالء في الفروع لمتابعة تقديم أنشطة وخدمات العمادة عن 
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 الهيكل اإلداري للجامعة 1شكل 
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التي قام بها المركز الوطني للتقويم واالعتماد  م خضعت جامعة أم القرى لعملية "المراجعة التطويرية"2013في عام 

م التعليمي، والتي كانت تعرف سابقا باللجنة الوطنية للتقويم واالعتماد ويلجنة التق ،(NCAAA)األكاديمي 

الجامعة بإعداد  وقامت (B.3.1 مرفقفي  مبّينة) ومقترحاتاألكاديمي. وقد قام فريق المراجعة بتحديد توصيات 

 واالعتماد، وقد ُسّلمت هذه الخطط التنفيذية للمركز الوطني للتقويم (B.3.2 مرفق) خطط تنفيذية لتحقيقها

األكاديمي. وتشكلت لجنة خاصة للمتابعة تضم أعضاء من كل اللجان األساسية. وتجتمع هذه اللجنة دوريا لمتابعة 

 مرفق) األكاديميالتقدم في تنفيذ الخطط العملية التي ُوضعت لتحقيق توصيات المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

من التوصيات، ومن ثّم تقدمت لطلب  %70معة في إنجاز أكثر من وقد نجحت الجا(. B.3.3لجنة المتابعة محاضر 

 االعتماد المؤسسي.

برنامجا في كليات مختلفة بالجامعة من قبل مؤسسات اعتماد دولية مثل:  36عالوة على ذلك، فقد تم اعتماد 

ABET، AHPGS، ASIIN، AALE، COE. 

التالي ُيمثل قائمة بالبرامج المعتمدة الجدول وال قائما. كما أن العمل على اعتماد برامج دراسية أخرى دوليا ال يز

 .دوليًا

 قائمة البرامج المعتمدة دولياً  1جدول 

 برنامجال جهة االعتماد الكلية م

 COE كلية المجتمع بمكة المكرمة 1

 

 

 

 محاسبة

 العمارة

 الحسب االلي

 التسويق

 المصارف

 الكهربائية ABET الهندسة 2

 الميكانيكية

 المدنية

 هندسة الحاسب ABET الحاسب االلي 3

 الحاسب االلي

 تغذية االكلينيكية AHPGS العلوم الطبية التطبيقية 4

 طب المختبرات

 العالج الطبيعي
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 برنامجال جهة االعتماد الكلية م

الصحة العامة والمعلوماتية  5

 الصحية

AHPGS  الصحيةإدارة وتقنية المعلومات 

 التخدير

 خدمات الطبية الطارئة

 التمريض AHPGS التمريض 6

 الجغرافية AALE العلوم االجتماعية 7

 اللغة االنجليزية

 خدمة االجتماعية

 علم المعلومات

 االعالم

 مركز اللغة االنجليزية

 الطب AHPGS الطب 8

 األسنان AHPGS األسنان 9

 بكالوريوس صيدلة AHPGS الصيدلة 10

 دكتور صيدلي

 علوم الحاسب االلي ABET الحاسب اآللي بالجموم 11

 علوم الحاسب االلي ABET الحاسب اآللي بالقنفذة 12

 احياء ASIIN العلوم التطبيقية 13

 احياء دقيقة

 فيزياء

 فيزياء الطبية

 الرياضيات

 العمارة ASIIN الهندسة 14

4

يتكامل نظام ضمان الجودة مع كل مجاالت العمل األساسية في الجامعة. ويتحقق نظام ضمان الجودة من خالل 

ت بإطارين متداخلين ومترابطين. األول هو التزام جميع الوحدات واألقسام باألنظمة، والتعليمات، وسياسا االلتزام

وزارة التعليم وأنظمة وإجراءات جامعة أم القرى الداخلية. وهذه كلها موضحة بمجموعة كتيبات تشرح اإلجراءات 

واألنظمة على جميع األصعدة في الجامعة كما توفر إرشادات حول كل ما يتعلق بالوظائف ونطاق العمل. ويتم التأكد 

لى مستويات مختلفة في الجامعة. ويتم جمع التوصيات التي من االلتزام بهذه اإلجراءات من خالل مجالس مختلفة ع
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تصدرها هذه المجالس في الوثيقة الرسمية لدعمها. وهناك عدد آخر من األقسام، الداخلية والخارجية، التي تقوم 

 .إدارة المتابعة وإدارة المراجعة الداخليةدوريا بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات واألنظمة، ومنها 

بأحسن الممارسات في كل مجال. ويتحقق هذا من خالل الجهود  االلتزامأما اإلطار الثاني فيؤكد على ضرورة 

للجامعة التنظيمي  ويوضح الهيكلالمنسقة والمتضافرة في الجامعة بالتعاون مع جميع المستفيدين من ُمخرجاتها. 

ما بوسعه لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة ومسؤوليات كل فرد على المستوى المؤسسي حيث يبذل كل فرد  دور

 . وأهدافها

ويراقب وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال كل األنشطة المتعلقة بالتطوير والتحسين المستمر. وُيعينه في ذلك 

وكذلك التأكد من  االلتزام ومراقبة ودعمالمسؤول عن تنسيق  الكيانعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية فهي 

جودة جميع عمليات التعليم والتعلم بما فيها الخدمات والدعم والبنية التحتية والتجهيزات واألنظمة والُمخرجات. 

 وأفضل ممارساتهماألكاديمي، ومعاييرهم،  واالعتمادكما أن جامعة أم القرى تتبع إرشادات المركز الوطني للتقويم 

 وأدواتهم في تفعيل ضمان الجودة فيها.

دليل الجودة الشامل والذي يشرح نظام ضمان الجودة في الجامعة ويوفر اإلرشادات الالزمة ومعلومات  وقد تم وضع

عن اللجان المختلفة ودور ومسؤوليات كل منها. وقد ُنشر هذا الدليل على جميع المستويات وبين كل المهتمين في 

التطوير معة للتطوير وريادة األعمال، وعميد المنظومة اإلدارية. كما ُشكلت لجنة عليا للجودة برئاسة وكيل الجا

 والجودة النوعية، باإلضافة ألعضاء من جميع الوحدات التعليمية واإلدارية.  الجامعي

ويكمن المستوى التالي من نظام ضمان الجودة في تشكيل لجان جودة متخصصة في جميع الوحدات التعليمية 

 ورؤساءليات والعمادات المساندة من خالل وكالء التطوير والجودة، واألكاديمية ويشرف على هذه اللجان عمداء الك

 ثم يكون في كل قسم لجنة جودة تراقب البرامج المقدمة.  األكاديمية. األقسام

 .في التقرير عن المعيار الثالث معلومات أكثر عن نظام ضمان الجودة في الجامعة ملحوظة:

5

لتتوافق مع رؤية المملكة م  2020إلى م  2018لقد قامت جامعة أم القرى بتحديث خطتها االستراتيجية للفترة من 

. لقد أشركت الجامعة عينة من جميع فئات أصحاب المصلحة األساسيين، بما فيهم اإلدارة، أعضاء هيئة 2030

ورش عمل خاصة لمناقشة العوامل الداخلية التدريس، الطالب، وأرباب العمل األساسيين، وذلك عن طريق عقد 

 يلي ملخصا لخطة جامعة أم القرى االستراتيجية. وفيماوالخارجية التي تؤثر على الجامعة. 
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 .التميز محليا وإقليميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وريادة األعمال

ث علمية متميزة تخدم المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية تقديم تعليم وأبحا

2030. 

 ترتكز الخطة االستراتيجية للجامعة على المحاور األساسية التالية:

 التعلم والتعليم •

 البحث العلمي •

 المسؤولية المجتمعية •

 البنية التحتية •

 واإلدارية والفنية الشؤون القيادية •

 ضمان الجودة وتحسينها •

 التعاون الخارجي •

 اإلعالم والتسويق •

 االستثمار واالقتصاد المعرفي •

هدف استراتيجي،  21ترتبط باألهداف االستراتيجية التسع األساسية التي تقود إلى الخطة االستراتيجية محاور 

 .كما هو موضح أدناه

 محاور وأهداف الخطة االستراتيجية 2جدول 

 الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي المحور  م

1 
التعلم 

 والتعليم

 تطبيق نموذج المنظمة المتعلمة

 

الهدف الفرعي األول: تطوير أداء الهيئة 

 التدريسية

 الهدف الفرعي الثاني: تحسين تجربة الطالب

تحديث برامج الكليات الهدف الفرعي الثالث: 

 الدراسية لمواكبة سوق العمل

2 
البحث 

 العلمي

الهدف الفرعي األول: زيادة النشر العلمي 

 المتميز
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 الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي المحور  م

استدامة البحث العلمي 

وتحسين مخرجاته لتتوافق مع 

 احتياجات المجتمع

الهدف الفرعي الثاني: تطوير البيئة البحثية 

 وتحسين مخرجات البحث العلمي

3 
المسؤولية 

 المجتمعية

المشاركة بفعالية في العمل 

التطوعي وخدمة المجتمع 

 والحجاج والمعتمرين

 الهدف الفرعي األول: التوعية والتثقيف للمجتمع

الهدف الفرعي الثاني: نشر وتبني ثقافة العمل 

 التطوعي

 تحسين البنية التحتية البنية التحتية 4
 المشاريع المتعثرةالهدف الفرعي األول: اكمال 

 نشاء مشاريع جديدةإالهدف الفرعي الثاني: 

5 

الشؤون 

القيادية 

واإلدارية 

 والفنية

تطوير أداء القياديين 

واإلداريين والفنيين وتنمية 

قدراتهم العلمية واإلبداعية 

 والفكرية

 الهدف الفرعي األول: التطوير القيادي

 االداريالهدف الفرعي الثاني: التطوير 

 الهدف الفرعي الثالث: التطوير الفني

6 

ضمان 

الجودة 

 وتحسينها

تأسيس منظومة متكاملة إلدارة 

 الجودة الشاملة

الهدف الفرعي األول: الحصول على االعتماد 

 األكاديمي الوطني

الهدف الفرعي الثاني: الحصول على االعتماد 

 األكاديمي الدولي لبعض برامج الكليات

7 
التعاون 

 الخارجي

عقد االتفاقيات والشراكات 

المحلية واإلقليمية والدولية مع 

 المنظمات المختلفة

 الهدف الفرعي األول: عقد االتفاقيات المحلية

 الهدف الفرعي الثاني: عقد االتفاقيات االقليمية

 الهدف الفرعي الثالث: عقد

 االتفاقيات الدولية

8 
االعالم 

 والتسويق

التسويق للجامعة وبرامجها 

وأنشطتها لتكون عالمة تجارية 

 أكاديمية موثوقة

الهدف الفرعي األول: تحسين الصورة الذهنية 

 المجتمع للجامعة لدى 

الهدف الفرعي الثاني: التسويق لبرامج وأنشطة 

 الجامعة

9 

االستثمار 

واالقتصاد 

 المعرفي

 تنمية الموارد الذاتية للجامعة

الفرعي األول: االستفادة من مرافق الهدف 

 الجامعة ماديا

الهدف الفرعي الثاني: االستثمار في االقتصاد 

 المعرفي

6



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
20    

 
 

 

وتعد الرابعة في الترتيب بين  2017س عام إفي تصنيف الكيو  541حصول الجامعة على ترتيب  -1

 .عشر على مستوى الدول العربية والثامنةالجامعات السعودية في التصنيف 

 براءة اختراع باسم جامعة أم القرى لدى المكتب األمريكي لتسجيل براءات االختراع. 70تسجيل  -2

م الذي  2013كار حصد خمسة مخترعين من جامعة أم القرى خمس جوائز في فعاليات معرض ابت -3

بالتعاون مع ارامكو السعودية  موهبة(العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ) أقامته مؤخرا مؤسسة الملك عبد

مشاركات تقدم بها منسوبو الجامعة في  7وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من أصل 

بتكار والمعرفة في الشرق األوسط هذا المعرض الذي يعد من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في اال

 ووسيلة لنقل وإيصال ثقافة االبتكار واالختراع للمجتمع السعودي ليتحول إلى مجتمع المعرفة

 ـ.ه 1431الطالبي عام  جائزة في المؤتمر العلمي 15 علىطالبات وطالب أم القرى حصول  -4

ي نظم المعلومات الجغرافية، م بتمويل مركز االبتكار التقني ف2012فوز جامعة أم القرى في عام  -5

 وتوقيع العقد بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بقيمة خمسين مليون ريال سعودي

للتقرير الذي صدر عن الجمعية األميركية لتقدم العلوم بعنوان "تحليل الخطة الوطنية الشاملة  وفقًا -6

"تم تصنيف وحدة العلوم والتقنية بجامعة أم القرى في  م2014للعلوم والتقنية واالبتكار لشهر سبتمبر 

 ( وحدة تقنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية54)المرتبة الرابعة من إجمالي 

مبادرات( عام  )تسعحصول الجامعة على دعم أكبر عدد مبادرات وطنية في برنامج التحول الوطني  -7

 ـ.ه1438

المنح البحثية في مجال  وإدارةخمس جامعات في البحث والتطوير  أفضلاختيار جامعة أم القرى ضمن  -8

بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها بشعيرة الحج  1439 -2018البيئي عام  والتلوثإدارة الحشود 

 .والعمرة

الجامعة مليار ريال لدعم التجهيزات المركزية البحثية في  2تقديم وزارة التعليم منحة للجامعة بمقدار  -9

 ـ.ه1439 عام

 التطبيقية(منح لباحثين ما بعد الدكتوراه في مجال الحاسب االلي )البيانات  6فوز الجامعة بعدد  -10

 .واألمراض المعدية

للتميز والذي تنظمه امارة منطقة مكة  حصول وكالة الجامعة لألعمال واالبداع المعرفي على جائزة مكة -11

 ـ.ه4/8/1438المكرمة وذلك بتاريخ 

القرى على درع جائزة التميز للمحتوى التعليمي والذي حصلت عليه في الحفل الذي حصول جامعة أم  -12

 ـ.ه1439جماد األولى  18-16نظمه المركز الوطني للتعليم االلكتروني خالل فترة 

استالم الباحث فهد المالكي لجائزة التميز في البحث العلمي في المركز األول والذي تمنحها الرئاسة  -13

 .10/10/2018النبوي سنويا وذلك في تاريخ  والمسجدمسجد الحرام العامة لشؤون ال

حصول جامعة أم القرى على المركز الثاني للتميز الرقمي بين الجامعات السعودية في الدورة الخامسة  -14

 هـ.20/12/1432 للجائزة التي تمنحها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في
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 دولية والتي شارك فيها باحثون متميزون مثل: نظمت الجامعة العديد من المؤتمرات ال -15

، الذي شارك فيه متحدثين عالميين مختصين في مجال طب األسنان(ملتقى االبتكار في طب ) •

األسنان ونقل التقنية الحيوية من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية والصين 

  م.2014وبريطانيا في عام 

 م.2018مارس  6/8 اإلسالمية بتاريخسالمية لالقتصاد والمصرفية مؤتمر المالية اإل •

 م.10/11/2018المؤتمر الدولي الثاني عشر لالقتصاد والتمويل اإلسالمي  •

مؤتمر الحسبة الذ نظمه المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان )انتماء وطني وأمن  •

 م.13/15/2/2018الموافق  27/29/5بين فكري( فالفترة ما 

 هـ.29/10/1434-27فترة في الحياة المعاصرة خالل  ودورةمؤتمر فقه الموازنات  •

المؤتمر الدولي األول لعلوم العربية في التعليم الجامعي بين التحصيل العلمي والتكوين المهاري الذي  •

 هـ.29/5/1434-27نظمته كلية اللغة العربية 

الذي ينظمه مركز التميز البحثي في النقل وإدارة  2015 الحشود عامملتقى االبتكار في النقل وإدارة  •

الحشود بجامعة أم القرى بمشاركة نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم والمسئولين الحكوميين 

 .واألكاديميين الستعراض آخر االبتكارات في مجال النقل وإدارة الحشود

الذي نظمه كرسي األمير خالد الفيصل لتطوير المناطق الملتقى األول لتطوير المناطق العشوائية  •

 هـ.1435واألحياء العشوائية بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة عام 

)تطبيقات لمكة المكرمة( الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون  2009مؤتمر المدن الذكية  •

الشريفين ألبحاث الحج الذي اقامته خادم الحرمين  ومعهدمع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

 م.2009الجامعة عام 

 ويستقطبسنويا  والعمرةمعهد أبحاث الحج  يقيمهوالذي  العمرةملتقى في أبحاث الحج و 18تنظيم  •

 .التخصصات العلمية في مختلففيه باحثين 

 يم والذ2017نوفمبر  5هـ الموافق 1439صفر  16الناشئة رعاية الملتقى السعودي للشركات  •

 نظمته شركة وادي مكة للتقنية.
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438  التاريخ: إدارة األعمال الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

تاريخ 

بدء 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

هيئة التدريس من  عدد أعضاء

 حملة الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير 

نسبة  أعضاء هيئة التدريس

عدد 

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
إدارة أعمال الحج 

 والعمرة
1433 44 0     2 0 0 0 22 22  0 0 0 0 

 4 8 50 35 30 6 17 0 1 12 11 2 3 3 5 511 126 1430 إدارة األعمال 2

 19 24 7 34 29 5 17 0 0 10 8 1 2 1 2 348 56 1431 التسويق 3

 0 12 0 18  5 18 0 0 0 4 0 4 0 6 173 74 1431 السياحة والفندقة 4

 0 12 0 11 0 34 32 0 0 2 12 0 6 0 19 0 1243 1413 المحاسبة 5
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: إدارة األعمال الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 0 2 42 طالب

 0 0 212 طالبات

 0 2 254 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 311 طالب

 NA NA NA NA NA 1032 طالبات

 NA NA NA NA NA 1343 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 85 رجال

 NA NA NA NA NA 31 نساء

 NA NA NA NA NA 116 اإلجمالي

 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:
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 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات حسب  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %65.52 19 29 طالب
 %71.77 150 209 طالبات

 %69.75 166 238 المجموع
 

 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب سنوات 4أو
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل المحددة الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 %100.00 1 1 طالب
  0 0 طالبات

 %100.00 1 1 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: التربية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 م
 

 اسم البرنامج

 
بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

 هيئة التدريس
نسبة عدد 

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

 الطالب في الشعبة

بء متوسط ع

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 0 30 0 25  25 0 0 12 0 4 0 15 0 773 0 1431 التربية األسرية 1

 0 13 0 20  14 14 0 0 0 11 0 13 0 22 0 626 1413 التربية البدنية 2

 15 14 0 31 40 19 30 0 0 20 8 4 9 6 13 1212 568 1432 التربية الخاصة 3

 15 11 0 17 13 10 12 0 1 12 2 0 4 8 11 269 185 1413 التربية الفنية 4

 13 0 36 0 39  38 0 0 20 1 2 0 8 0 1170 0 1413 رياض األطفال 5
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: التربية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
623 182 32 

 16 186 1385 طالبات

 48 368 2008 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 1725 طالب

 NA NA NA NA NA 3797 طالبات

 NA NA NA NA NA 5522 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 199 رجال

 NA NA NA NA NA 253 نساء

 NA NA NA NA NA 452 اإلجمالي

 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
27    

 
 

 

 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %54.48 322 591 طالب
 %60.57 590 974 طالبات

 %58.27 912 1565 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %25.44 29 114 طالب
 %5.26 6 114 طالبات

 %15.35 35 228 المجموع
 1437/1438مرحلة الدكتوراه                                                    العام الجامعي للتخرج:

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %11.86 7 59 طالب
 %3.45 1 29 طالبات

 %9.09 8 88 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: التصاميم الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث كورذ

1 
السكن وإدارة 

 المنزل
1428 0 809 0 15 0 0 0 8 0 0 35  35 0 27 0 10 

 11 11 20 38 12 0 12 0 0 25 0 4 1 22 1 624 0 1427 تصميم األزياء 2
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: التصاميم الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 0 0 

 3 0 203 طالبات

 3 0 203 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 0 طالب

 NA NA NA NA NA 1436 طالبات

 NA NA NA NA NA 1436 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 18 رجال

 NA NA NA NA NA 80 نساء

 NA NA NA NA NA 98 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

  0 0 طالب

 %78.52 117 149 طالبات
 %78.52 117 149 المجموع
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 (1-التعليمية الدوري )أنموذج ملف المؤسسة 

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: التمريض الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

من غير أعضاء  عدد الهيئة التعليمية

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 5 4 10 10 4 5 4 1 1 35 8 24 1 27 2 357 65 1427 التمريض 1
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: التمريض الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 الخريجين نهاية العام الماضي:عدد 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 0 0 

 0 0 40 طالبات

 0 0 40 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 65 طالب

 NA NA NA NA NA 357 طالبات

 NA NA NA NA NA 422 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 12 رجال

 NA NA NA NA NA 66 نساء

 NA NA NA NA NA 78 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

  0 0 طالب

 %79.07 34 43 طالبات
 %79.07 34 43 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الحاسب اآللي بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

أعضاء عدد الهيئة التعليمية من غير 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
 11 12 22 17 25 2 10 3 5 17 19 1 7 2 13 579 96 1431 علوم الحاسب االلي 

2 
 0 0 0 0                       0 26 1438 هندسة الحاسب اآللي 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الحاسب اآللي بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
33 0 0 

 0 0 73 طالبات

 0 0 106 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 122 طالب

 NA NA NA NA NA 579 طالبات

 NA NA NA NA NA 701 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 50 رجال

 NA NA NA NA NA 26 نساء

 NA NA NA NA NA 76 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
 6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 سنوات حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

  0 0 طالب

 %33.33 23 69 طالبات
 %33.33 23 69 المجموع
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 (1-)أنموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري 

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الحاسب اآللي بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

غير أعضاء عدد الهيئة التعليمية من 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 10 7 22 6 9 2 6 8 5 19 9 2 6 2 6 292 63 1432 علوم الحاسب اآللي  1
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الحاسب اآللي بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:
 

 الخريجين نهاية العام الماضي:عدد 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
15 0 0 

 0 0 15 طالبات

 0 0 30 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA  63 طالب

 NA NA NA NA  293 طالبات

 NA NA NA NA  356 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 31 رجال

 NA NA NA NA NA 31 نساء

 NA NA NA NA NA 62 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %60.00 3 5 طالب
  0 0 طالبات

 %60.00 3 5 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 البرامج األكاديميةبيانات  

 1439-1438 التاريخ: الحاسب اآللي ونظم المعلومات الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

أعضاء عدد الهيئة التعليمية من غير 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 14 0 0 28 20 23 0 3 19 14 6 9 14 23 1085 971 1425 علم المعلومات 1

 8 8 31 16 11 5 8 2 4 44 16 2 8 12 20 652 234 1424 علوم الحاسب اآللي 2

 0 7 26 18 5 1 2 0 2 11 13 0 6 0 10 60 24 1438 نظم المعلومات 3

4 
هندسة الحاسب 

 اآللي
1426 334 0 26 0 4 0 18 0 4 0 6 6  17 0 6 0 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الحاسب اآللي ونظم المعلومات الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
36 3 0 

 0 2 129 طالبات

 0 5 165 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 616 طالب

 NA NA NA NA NA 765 طالبات

 NA NA NA NA NA 1381 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 180 رجال

 NA NA NA NA NA 110 نساء

 NA NA NA NA NA 290 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %24.19 15 62 طالب
 %57.65 49 85 طالبات

 %43.54 64 147 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة رةالدراسة في الفت إلتمام الظاهري المعدل

 %0.00 0 4 طالب
 %0.00 0 11 طالبات

 %0.00 0 15 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الدراسات القضائية واألنظمة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

سط عدد متو

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 15 22 28 23 14 16 0 0 4 12 2 7 3 9 205 393 1432 األنظمة 1

 0 13 0 29  9 9 0 0 0 12 0 4 0 27 0 391 1416 الدراسات القضائية 2
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الدراسات القضائية واألنظمة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:
 

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
154 4 4 

 0 0 48 طالبات

 4 4 202 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA  909 طالب

 NA NA NA NA  212 طالبات

 NA NA NA NA  1121 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 71 رجال

 NA NA NA NA NA 9 نساء

 NA NA NA NA NA 80 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج
 المحددة الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %91.74 111 121 طالب
 %96.00 48 50 طالبات

 %92.98 159 171 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %0.00 0 12 طالب
  0 0 طالبات

 %0.00 0 12 المجموع
 1437/1438مرحلة الدكتوراه                                                    العام الجامعي للتخرج:

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في وتخرجواالدراسة  أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %40.00 4 10 طالب
  0 0 طالبات

 %40.00 4 10 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الدينالدعوة وأصول  الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من 

 حملة الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
الدعوة والثقافة 

 اإلسالمية
1413 2618 3258 36 16 20 0 13 23 0 0 54 38 84 65 51 13 14 

 14 13 45 48 74 29 44 0 0 9 9 0 6 14 30 1697 1323 1413 العقيدة 2

 15 13 32 36 2 0 1 0 0 49 20 0 13 21 43 105 35 1415 القراءات 3

 13 13 43 55 43 33 37 0 0 18 7 0 20 34 41 2232 2221 1413 الكتاب والسنة 4
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الدعوة وأصول الدين الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:
 

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
546 58 23 

 17 44 1117 طالبات

 اإلجمالي
1663 102 40 

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 2286 4528 طالب

 NA NA NA NA 1504 6483 طالبات

 NA NA NA NA 3790 11011 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 258 رجال

 NA NA NA NA NA 184 نساء

 NA NA NA NA NA 442 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %36.87 153 415 طالب
 %49.04 434 885 طالبات

 %45.15 587 1300 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الفترةالدراسة في  إلتمام الظاهري المعدل

 %4.76 4 84 طالب
 %1.52 1 66 طالبات

 %3.33 5 150 المجموع
 1437/1438مرحلة الدكتوراه                                                    العام الجامعي للتخرج:

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %40.00 6 15 طالب
 %0.00 0 13 طالبات

 %21.43 6 28 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الشريعة والدراسات اإلسالمية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور    إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
التاريخ والحضارة 

 اإلسالمية
1420 1532 1732 43 24 10 3 7 18 0 0 31 26 38 0 0 12 13 

 13 13 22 43 33 21 25 0 0 17 19 2 21 31 59 1629 2034 1413 الشريعة 2
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الشريعة والدراسات اإلسالمية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 الخريجين نهاية العام الماضي:عدد 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
1279 99 27 

 17 32 1259 طالبات

 اإلجمالي
2538 131 44 

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 618 4821 طالب

 NA NA NA NA 217 3650 طالبات

 NA NA NA NA 835 8471 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 179 رجال

 NA NA NA NA NA 97 نساء

 NA NA NA NA NA 276 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %37.64 312 829 طالب
 %43.55 280 643 طالبات

 %40.22 592 1472 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %15.56 7 45 طالب
 %0.00 0 42 طالبات

 %8.05 7 87 المجموع
 1437/1438مرحلة الدكتوراه                                                    العام الجامعي للتخرج:

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %24.14 7 29 طالب
 %20.00 1 5 طالبات

 %23.53 8 34 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
إدارة وتقنية 

 المعلومات الصحية
1435 99 153 5 0 5 0 7 3 1 0 12 6 51 21 0 10 0 

2 
التوعية والتعزيز 

 الصحي
1435 102 158 4 3 4 2 10 0 5 0 9 4 32 22 40 9 6 

 3 7 0 21 0 6 5 0 2 1 8 0 6 1 6 0 123 1435 الوبائيات 3

 0 7 0 16  5 5 0 1 0 4 0 4 0 6 0 79 1435 صحة البيئة 4
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 بتاريخ اعداد هذه البيانات(عدد الخريجين نهاية العام الماضي: )لم يتم تخريج أي دفع 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 0 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 403 طالب

 NA NA NA NA NA 311 طالبات

 NA NA NA NA NA 714 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 101 رجال

 NA NA NA NA NA 22 نساء

 NA NA NA NA NA 123 اإلجمالي

   معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب: )لم يتم التخريج(
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الصيدلة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  التدريسهيئة 

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 5 4 28 20 7 3 5 1 1 28 23 8 22 13 26 363 238 1427 الصيدلة 1

 18 16 22 21 5 2 4 2 2 15 14 2 4 5 5 126 56 1430 الصيدلة االكلينيكية 2
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الصيدلة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
40 0 0 

 0 0 28 طالبات

 0 0 68 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 294 طالب

 NA NA NA NA NA 489 طالبات

 NA NA NA NA NA 783 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 97 رجال

 NA NA NA NA NA 74 نساء

 NA NA NA NA NA 171 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %65.91 29 44 طالب
 %63.83 30 47 طالبات

 %64.84 59 91 المجموع
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 (1-الدوري )أنموذج ملف المؤسسة التعليمية 

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الطب الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من 

 حملة الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 2 10 0 0 6 3 4 0 1 5 17 0 2 1 16 771 767 1417 الطب والجراحة 1
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الطب  الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 الخريجين نهاية العام الماضي:عدد 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
4 0 0 

 0 0 6 طالبات

 0 0 10 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA  767 طالب

 NA NA NA NA  772 طالبات

 NA NA NA NA  1539 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 281 رجال

 NA NA NA NA NA 129 نساء

 NA NA NA NA NA 410 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %92.06 116 126 طالب
 %94.96 113 119 طالبات

 %93.47 229 245 المجموع
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 (1-التعليمية الدوري )أنموذج ملف المؤسسة 

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الطب بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

التعليمية من غير أعضاء عدد الهيئة 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 12 4 0 0 36 5 10 0 2 0 6 1 2 1 2 108 82 1436 الطب والجراحة 1
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الطب بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 البيانات( عدد الخريجين نهاية العام الماضي: )لم يتم تخريج أي دفعة بتاريخ هذه

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 0 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 82 طالب

 NA NA NA NA NA 108 طالبات

 NA NA NA NA NA 190 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 29 رجال

 NA NA NA NA NA 5 نساء

 NA NA NA NA NA 34 اإلجمالي

  معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب: )لم يتم التخريج(
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 األكاديميةبيانات البرامج  

 1439-1438 التاريخ: العلوم االجتماعية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 21 19 10 24 30 41 35 1 0 19 14 10 6 10 12 1198 1299 1420 اإلعالم 1

 12 14 11 39 45 21 30 0 0 11 4 1 9 6 19 804 686 1413 الجغرافيا 2

 28 19 11 32 32 28 30 0 0 18 10 10 10 13 20 1332 1114 1413 الخدمة االجتماعية 3

 13 13 46 55 12 18 14 1 0 43 11 1 4 25 16 848 558 1413 اللغة اإلنجليزية 4
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: العلوم االجتماعية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
584 6 0 

 0 18 1297 طالبات

 0 24 1881 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 4782 طالب

 NA NA NA NA NA 5499 طالبات

 NA NA NA NA NA 10281 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 135 رجال

 NA NA NA NA NA 169 نساء

 NA NA NA NA NA 304 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %45.93 237 516 طالب
 %71.69 557 777 طالبات

 %61.41 794 1293 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %0.00 0 2 طالب
   0 طالبات

 %0.00 0 2 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: العلوم االقتصادية والمالية االسالمية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

  

 م
 

 البرنامجاسم 

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 15 48 44 86 47 56 0 0 9 15 1 6 1 14 949 1644 1433 االقتصاد 1

 0 17 45 41 32 48 38 1 0 5 0 0 2 0 2 189 193 1437 التأمين 2

 0 14 0 42 53 14 23 0 0 4 5 0 3 0 6 210 199 1437 التمويل 3

4 
المصارف واألسواق 

 المالية
1437 197 199 7 0 5 0 3 1 0 0 25 13 199 48 45 14 0 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
172 2 1 

 0 0 0 طالبات

 1 2 172 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 898 1399 طالب

 NA NA NA NA 0 1699 طالبات

 NA NA NA NA 898 3098 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 68 رجال

 NA NA NA NA NA 22 نساء

 NA NA NA NA NA 90 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %33.93 57 168 طالب
  0 0 طالبات

 %33.93 57 168 المجموع
 1437/1438الدكتوراه                                                    العام الجامعي للتخرج:مرحلة 

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الفترةالدراسة في  إلتمام الظاهري المعدل

 %0.00 0 4 طالب
   0 طالبات

 %0.00 0 4 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: التطبيقيةالعلوم  الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

عدد إجمالي 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 عبةالش

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 11 12 22 17 10 10 10 0 0 42 10 9 11 26 27 752 491 1413 األحياء 1

 10 12 29 17 10 7 9 0 0 22 10 0 10 35 21 591 275 1413 العلوم الرياضية 2

 10 12 19 12 13 6 9 0 0 27 7 5 21 10 32 528 346 1413 الفيزياء 3

 12 14 27 15 12 7 10 0 0 23 14 6 15 31 30 749 402 1413 الكيمياء 4
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: العلوم التطبيقية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
94 0 0 

 1 6 800 طالبات

 1 6 894 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 1552 طالب

 NA NA NA NA NA 2676 طالبات

 NA NA NA NA NA 4228 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 208 رجال

 NA NA NA NA NA 236 نساء

 NA NA NA NA NA 444 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %18.72 55 301 طالب

 %17.03 94 552 طالبات

 %17.48 149 853 المجموع

 1437/1438: للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %0.00 0 2 طالب
 %50.00 1 2 طالبات

 %25.00 1 4 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الصحية بالقنفذةالعلوم  الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

في  الطالب

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث كورذ

1 
الخدمات الطبية 

 الطارئة
1430 129 0 8 0 5 0 15 0 1 0 4 4  27 0 5 0 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: العلوم الصحية بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
13 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 13 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 129 طالب

 NA NA NA NA NA 0 طالبات

 NA NA NA NA NA 129 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 29 رجال

 NA NA NA NA NA 8 نساء

 NA NA NA NA NA 37 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %93.33 14 15 طالب

    طالبات

 %93.33 14 15 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 البرامج األكاديمية بيانات 

 1439-1438 التاريخ: الصحية بالليثالعلوم  الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  التدريس هيئة

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث كورذ

 0 0 13 15 6 4 5 1 2 8 15 2 7 2 9 83 138 1435 الصحة العامة 1
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: العلوم الصحية بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 بتاريخ هذه البيانات(عدد الخريجين نهاية العام الماضي: )لم يخرج البرنامج أي دفع 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 0 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 138 طالب

 NA NA NA NA NA 83 طالبات

 NA NA NA NA NA 221 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 33 رجال

 NA NA NA NA NA 13 نساء

 NA NA NA NA NA 46 اإلجمالي

  معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب: )لم يتم التخريج(
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 األكاديمية بيانات البرامج 

 1439-1438 التاريخ: الطبية التطبيقيةالعلوم  الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  التدريسهيئة 

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 9 8 20 23 8 0 6 0 1 33 3 6 5 7 7 386 0 1427 التغذية االكلينيكية 1

 0 16 0 18  16 17 0 5 0 7 0 1 0 2 11 240 1434 التقنية السريرية 2

 17 14 21 20 26 4 9 0 0 2 17 4 11 4 11 259 169 1427 العالج الطبيعي 3

 11 10 20 18 8 3 5 1 3 25 14 8 17 11 32 356 175 1424 طب المختبرات 4
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: العلوم الطبية التطبيقية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 مراحل أخرى الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
159 0 0 

 

  0 0 197 طالبات

  0 0 356 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 584 طالب

 NA NA NA NA NA 1013 طالبات

 NA NA NA NA NA 1597 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 136 رجال

 NA NA NA NA NA 101 نساء

 NA NA NA NA NA 237 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 :للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %82.5 33 40 طالب

    طالبات

 %82.5 33 40 المجموع
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 (1-الدوري )أنموذج ملف المؤسسة التعليمية 

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بأضم الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

التعليمية من غير أعضاء عدد الهيئة 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 0 32 0 28  28 1 0 7 0     223 0 1435 الحاسب اآللي 1

 8 14 37 40 17 29 19 2 0 22 3 1 1 1 1 454 146 1435 العلوم األساسية 2

 0 0 73 48 45 47 45 0 0 12 4     540 186 1435 اللغة العربية 3
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بأضم الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 البيانات(عدد الخريجين نهاية العام الماضي: )لم يتم تخريج أي دفع بتاريخ هذه 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 0 0 

 0 0 48 طالبات

 0 0 48 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 332 طالب

 NA NA NA NA NA 1217 طالبات

 NA NA NA NA NA 1549 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 10 رجال

 NA NA NA NA NA 46 نساء

 NA NA NA NA NA 56 اإلجمالي

  معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب: )لم يتم التخريج(
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 األكاديميةبيانات البرامج  

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بالجموم الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  التدريسهيئة 

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 8 0 9  6 6 0 1 0 3 0 5 0 9 0 104 1427 األحياء 1

 0 0 22 0 23  23 0 0 7 0     159 0 1435 اإلعالم 2

 0 13 28 28 26 9 14 1 7 17 24 0 7 0 10 465 446 1430 الحاسب اآللي 3

 32 0 48 0 46  46 0 0 4 0 1 0 1 0 276 0 1435 الخدمة االجتماعية 4

 0 10 43 26 0 3 2 0 2 4 4 0 0 0 2 0 22 1428 الدراسات اإلسالمية 5

 9 13 35 30 25 11 14 0 0 7 9 1 12 2 14 245 382 1427 الرياضيات 6

 0 6 0 9  3 3 0 1 0 4 0 8 0 11 0 79 1428 الفيزياء 7

 14 12 13 14 0 5 4 0 2 0 5 0 4 2 6 0 81 1428 الكيمياء 8

 0 13 27 23 0 5 4 2 1 5 4 0 5 0 7 0 84 1427 اللغة العربية 9

 18 18 43 42 32 44 37 1 0 7 3 2 3 2 3 386 399 1433 المحاسبة 10
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بالجموم الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
243 0 0 

 0 0 54 طالبات

 0 0 297 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 22 1575 طالب

 NA NA NA NA 0 1530 طالبات

 NA NA NA NA 22 3105 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 176 رجال

 NA NA NA NA NA 66 نساء

 NA NA NA NA NA 242 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %56.72 38 67 طالب
 %49.28 34 69 طالبات

 %52.94 72 136 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من 

 حملة الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين السعوديينغير  السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 17 0 0 0 28  28 0 0 10 0 3 0 3 0 447 0 1431 التربية األسرية 1

 0 14 0 43  43 43 0 0 0 4 0 5 0 6 0 639 1430 التربية البدنية 2

 20 8 0 26 0 9 7 0 2 1 7 1 2 2 3 0 120 1428 التربية الفنية 3

 19 16 0 76 55 56 56 0 5 21 11 3 13 8 18 1751 2654 1430 الدراسات اإلسالمية 4

 17 17 0 28 22 13 17 0 1 16 8 1 9 2 13 411 415 1428 الرياضيات 5

 22 17 0 19 28 10 16 0 2 10 8 2 10 3 10 423 298 1428 الفيزياء 6

 15 17 0 21 24 11 17 2 1 18 6 4 9 5 15 683 334 1428 الكيمياء 7

 0 18 0 35 41 28 33 4 1 15 8 0 9 0 9 786 751 1430 اللغة اإلنجليزية 8

 23 17 7 56 51 56 53 0 0 12 5 9 9 10 18 1572 1797 1428 اللغة العربية 9
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بالقنفذة الكلية: القرىجامعة أم  المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
1194 0 0 

 0 0 1059 طالبات

 0 0 2253 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 1533 5587 طالب

 NA NA NA NA 828 5346 طالبات

 NA NA NA NA 2361 10933 اإلجمالي

 وفقًا لنمط التدريس:عدد األساتذة 

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 266 رجال

 NA NA NA NA NA 183 نساء

 NA NA NA NA NA 449 اإلجمالي
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 الظاهرية للطالب: معدالت اإلتمام

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة
 المحددة الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 %35.54 279 785 طالب
 %39.19 359 916 طالبات

 %37.51 638 1701 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب الذكور 

لألساتذة الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 18 0 38  65 65 0 0 0 2 0 1 0 2 0 327 1433 اإلعالم 1

 14 0 16 0 10  10 0 0 11 0 8 0 11 0 301 0 1430 التربية األسرية 

 0 25 46 62 237 44 76 0 0 3 4 0 5 0 6 710 660 1432 الخدمة االجتماعية 3

 14 22 23 87 1 0 1 1 0 17 4 1 1 2 1 16 0 1428 الدراسات اإلسالمية 4

 18 20 9 14 26 25 26 1 0 4 4 2 4 3 4 258 304 1428 الرياضيات 

 12 14 2 33 11 20 14 0 0 10 3 3 3 4 3 188 179 1428 الفيزياء 6

 15 0 2 57 10 0 9 1 1 11 1 4 0 7 0 227 0 1428 الكيمياء 7

 18 14 38 35 30 10 18 0 3 8 11 2 3 2 4 363 215 1431 اللغة اإلنجليزية 8

 18 13 8 26 2 0 1 1 0 13 1 1 4 1 7 25 0 1428 اللغة العربية 9

 0 0 0 0            428 178 1433 اللغة العربية )نحو وصرف( 10
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الكلية الجامعية بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة سالبكالوريو مرحلة الطلبة

 طالب
256 0 0 

 0 0 610 طالبات

 0 0 866 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 0 1861 طالب

 NA NA NA NA 220 2887 طالبات

 NA NA NA NA 220 4748 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 82 رجال

 NA NA NA NA NA 149 نساء

 NA NA NA NA NA 231 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %46.19 103 223 طالب
 %43.48 250 575 طالبات

 %42.48 339 798 المجموع
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(1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ  

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: اللغة العربية وآدابها الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد الطالب 

 الملتحقين بالبرنامج

 عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور    إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 13 50 49 52 61 56 0 0 14 9 0 4 19 8 1728 1281 1413 األدب 1

 10 12 56 39 66 48 58 0 0 12 5 0 4 12 10 1593 919 1413 البالغة والنقد 2

3 
اللغة والنحو 

 والصرف
1413 1379 1721 45 27 22 3 8 26 0 0 24 18 31 47 64 16 15 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: اللغة العربية وآدابها الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
275 39 2 

 11 25 676 طالبات

 13 64 951 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA 1320 2484 طالب

 NA NA NA NA 1190 4212 طالبات

 NA NA NA NA 2510 6696 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 142 رجال

 NA NA NA NA NA 113 نساء

 NA NA NA NA NA 255 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %29.20 66 226 طالب
 %38.50 211 548 طالبات

 %35.79 277 774 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير رحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الفترةالدراسة في  إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %30.00 6 20 طالب
 %0.00 0 22 طالبات

 %14.29 6 42 المجموع
 1437/1438مرحلة الدكتوراه                                                    العام الجامعي للتخرج:

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %25.00 1 4 طالب
 %0.00 0 2 طالبات

 %16.67 1 6 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: الهندسة بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
 -الهندسة الصناعية 

 القنفذة
1433 192 0 4 0 3 0 9 0 1 0 11 11  21 0 11 0 

2 
 -هندسة التشييد 

 القنفذة
1432 214 0 8 0 7 0 9 0 2 0 8 8  20 0 11 0 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الهندسة بالقنفذة الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
31 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 31 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 406 طالب

 NA NA NA NA NA 0 طالبات

 NA NA NA NA NA 406 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA   NA NA NA NA 45 رجال

 NA NA NA NA NA 0 نساء

 NA NA NA NA NA 45 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة 

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %60.98 25 41 طالب
  0 0 طالبات

 %60.98 25 41 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 البرامج األكاديمية بيانات 

 1439-1438 التاريخ: الهندسة بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  التدريسهيئة 

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث كورذ

 0 8 0 15  5 5 0 1 0 4 0 3 0 4 0 58 1435 الهندسة البيئية 1

2 
هندسة اإللكترونيات 

 واالتصاالت
1433 82 0 7 0 5 0 13 0 2 0 3 3  0 0 10 0 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الهندسة بالليث الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
10 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 10 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA  NA NA NA NA 140 طالب

 NA NA NA NA NA 0 طالبات

 NA NA NA NA NA 140 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 39 رجال

 NA NA NA NA NA 0 نساء

 NA NA NA NA NA 39 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %34.78 8 23 طالب
  0 0 طالبات

 %34.78 8 23 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 البرامج األكاديميةبيانات  

 1439-1438 التاريخ: الهندسة والعمارة االسالمية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

 عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 11 0 20  5 5 0 1 0 27 0 15 0 32 0 364 1413 العمارة اإلسالمية 1

 0 9 0 19  7 7 0 3 0 18 0 15 0 29 0 475 1413 الهندسة الكهربائية 2

 0 12 0 24  10 10 0 2 0 24 0 14 0 27 0 660 1413 الهندسة المدنية 3

 0 15 0 18  7 7 0 4 0 29 0 17 0 35 0 610 1413 الهندسة الميكانيكية 4
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: الهندسة والعمارة اإلسالمية الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
410 6 0 

 0 0 0 طالبات

 0 6 410 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 2174 طالب

 NA NA NA NA NA 0 طالبات

 NA NA NA NA NA 2174 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 292 رجال

 NA NA NA NA NA 0 نساء

 NA NA NA NA NA 292 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %68.06 211 310 طالب
  0 0 طالبات

 %68.06 211 310 المجموع
 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %12.50 1 8 طالب
  0 0 طالبات

 %12.50 1 8 المجموع
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 (1-نموذج ملف المؤسسة التعليمية الدوري )أ

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: طب األسنان الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الملتحقين الطالب 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

عبء متوسط 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
علوم الفم األساسية 

 والسريرية
1430 174 176 16 10 14 8 14 11 1 1 3 2 3 32 27 10 16 
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: طب األسنان الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 الخريجين نهاية العام الماضي:عدد 

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
23 0 0 

 0 0 20 طالبات

 0 0 43 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 174 طالب

 NA NA NA NA NA 176 طالبات

 NA NA NA NA NA 350 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 115 رجال

 NA NA NA NA NA 90 نساء

 NA NA NA NA NA 205 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العام                                                   البكالوريوس مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %80.00 16 20 طالب
 %94.44 17 18 طالبات

 %86.84 33 38 المجموع
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 (1-الدوري )أنموذج ملف المؤسسة التعليمية 

 بيانات البرامج األكاديمية 

 1439-1438 التاريخ: معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 

 

 

  

 م
 

 اسم البرنامج

 

بدء تاريخ 

 البرنامج

إجمالي عدد 

الطالب 

الملتحقين 

 بالبرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 الدكتوراه

عدد الهيئة التعليمية من غير أعضاء 

نسبة عدد  هيئة التدريس

الطالب 

 لألساتذة

نسبة عدد 

الطالب 

الذكور 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهم

نسبة عدد 

الطالبات 

لألساتذة 

الذين 

 يدرسونهن

متوسط عدد 

الطالب في 

 الشعبة

متوسط عبء 

التدريس 

 غير السعوديين السعوديين غير السعوديين السعوديين لألساتذة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 12 0 11 0 4 4 0 0 1 5 0 5 0 13 0 103 1414 إعداد المعلمين 1
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
9 0 0 

 0 0 0 طالبات

 0 0 9 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 250 طالب

 NA NA NA NA NA 87 طالبات

 NA NA NA NA NA 337 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 74 رجال

 NA NA NA NA NA 20 نساء

 NA NA NA NA NA 94 اإلجمالي
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 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 1437/1438:للتخرج الجامعي العامالبكالوريوس                                                     مرحلة

 الطلبة
سنوات  6أو  5أو  4الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 حسب مدة البرنامج

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %46.15 6 13 طالب
  0 0 طالبات

 %46.15 6 13 المجموع
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 (2-)أ الدوري التعليمية المؤسسة ملف نموذج

 األكاديمية البرامج بيانات

 1439-1438 التاريخ: المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكلية: جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:

 عدد الخريجين نهاية العام الماضي:

 الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس مرحلة الطلبة

 طالب
0 6 0 

 0 0 0 طالبات

 0 6 0 اإلجمالي

 :(التحضيرية البرامج طالب ذلك يشمل)ال عدد الطالب وفقًا لنمط التدريس 

 الطلبة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 206 طالب

 NA NA NA NA NA 66 طالبات

 NA NA NA NA NA 272 اإلجمالي

 عدد األساتذة وفقًا لنمط التدريس:

 األساتذة
 بعد عن التعليم برامج الجامعة مقّرات في

 الكامل الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل دوامب كاملال الدوام يعادل ما جزئي بدوام كامل بدوام

 NA NA NA NA NA 39 رجال

 NA NA NA NA NA 0 نساء

 NA NA NA NA NA 39 اإلجمالي

 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
109    

 
 

 

 معدالت اإلتمام الظاهرية للطالب:

 :للتخرج الجامعي العام                                                    الماجستير مرحلة

 الطلبة
 سنوات 4أو 3أو  2الدراسة منذ  بدأواالذين  طلبةال عدد

 البرنامج مدة حسب

 الفترة في الدراسة وتخرجوا أتموا الذين عدد

 المحددة

 الدراسة في الفترة إلتمام الظاهري المعدل

 المحددة

 %0.00 0 20 طالب
   0 طالبات

 %0.00 0 20 المجموع
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 السنة التحضيرية أو التأسيسية )على مستوى الجامعة(

 األقسام أو المسارات
عدد 

 الطالب

عدد 

 الطالبات

 إجمالي

 ةالطلب عدد

 األساتذة عدد

 لألستاذ الكامل الدوام)

حسب الالئحة المنظمة 

 الجامعات(لشؤون منسوبي 

 0 368 81 287 السنة التحضيرية )القنفذة(

 0 103 30 73 السنة التحضيرية )الليث(

 0 776 520 256 السنة التحضيرية )كليات إدارة األعمال(

 5 1415 836 579 التحضيرية )الكليات الطبية(السنة 

 0 836 236 600 السنة التحضيرية )مكة(

 NA NA NA 308 السنة التحضيرية )العلوم األساسية(

 NA NA NA 108 السنة التحضيرية )الكليات العلمية(
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 المقرات
 المساحة  إجمالي

 (المربع بالمتر)

إجمالي  نسبة

المساحة لكل 

 طالب 

 (المربع بالمتر)

مساحة  إجمالي

 المباني 

 (المربع بالمتر)

إجمالي  نسبة

مساحة المباني 

 لكل طالب 

 (المربع بالمتر)

-)العابدية  الرئيس المقر

 رجال(
10,000,000 287.6 1,077,125 31.0 

مكة العابدية نساء )تحت  .أ

 اإلنشاء(
4,500,000 111.1 384,020 9.5 

 100.5 95,182 196.4 185,900 مكة العزيزية )رجال( .ب

 3.7 103,143 4.3 120,000 مكة الزاهر )نساء( .ج

 2.0 8,800 2.3 10,000 مكة المنصور )نساء( .د

 4.5 10,790 5 12,000 مكة ريع ذاخر )نساء( .ه

 7.7 8,800 9.5 11,000 مكة الششة )نساء( .و

 8.7 7,100 9.9 8,100 مكة العزيزية )نساء( .ز

 1.8 35,120 310.9 6,000,000 فرع القنفذة .ح

 4.9 33,500 336.4 2,300,000 فرع الليث .ط

 3.8 6,100 12.3 20,000 فرع أضم .ي

 5.0 16,000 1,357.2 4,334,417 فرع الجموم .ك

 12.42235 1,785,680 191.3177 27501417 اإلجمالي
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 (NCAAA) مراجعة تطويرية عن طريق المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميأجرت جامعة أم القرى عملية 

 سابقا باسم الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي والمعروف (EEC) والتدريب هيئة تقويم التعليم -

(NCAAA)  مقترحاتونهاية الزيارة قدمت لجنة المراجعين مالحظاتها في شكل توصيات  وفي. 2013في عام ،

تعهدت جامعة أم القرى بتنفيذ التوصيات بعمل خطط تنفيذية للتوصيات. هذا وقد تقدمت جامعة أم القرى  وقد

 70بعد إنجاز أكثر من % (NCAAA) بطلب االعتماد المؤسسي إلى المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

لجهود  استمراراإنما هي  2018من مجمل التوصيات. إن إجراءات إعداد الدراسة الذاتية لجامعة أم القرى لعام 

نفس اإلجراءات المتبعة لكتابة الدراسة الذاتية  اعتمادم، وتم 2013متواصلة منذ زيارة المراجعة التطويرية بعام 

 .م2013التي تمت في عام 

م بتوقيع عقد  2011المؤسسي للمراجعة التطويرية في أكتوبر  االعتمادد دشنت جامعة أم القرى مشروع هذا وق

لقد كان المشروع داللة على التزام جامعة أم  .(NCAAA) رسمي مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 وأصحابدمات رفيعة المستوى للمنسوبين وتقديم خ والتعلمالقرى وسعيها من أجل تحسين جودة عمليات التعليم 

 .العالقة

– (2013)

قام معالي مدير جامعة أم القرى بتدشين المشروع في حفل حضره اإلدارة العليا بالجامعة جنبا إلى جنب مع الطالب 

 .الحفل بحضوره (NCAAA) عتماد األكاديميشرف سعادة األمين العام للهيئة الوطنية للتقويم واال وقدوالموظفين، 

تم تشكيل لجنة إشرافية على أعلى مستوى بقيادة معالي مدير جامعة أم القرى كرئيس لها، كما تضمنت هذه اللجنة 

 لرئيسها،سعادة وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال )وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع سابقا( كنائب 

  .وأربع لجان داعمة للمشروع واثنين من االستشاريين عشر،رئيسية تتوافق مع معايير الجودة األحد لجنة  11ورؤساء 

 لالعتماد (NCAAA) تمثل اللجان اإلحدى عشرة الرئيسية معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

جزء األكبر من المهمة إلى خمس لجان "التعلم والتعليم" الذي يمثل ال 4المؤسسي. هذا وقد تم تقسيم المعيار 

وغالبية عمداء  الجامعة،وتتكون هذه اللجان من جميع وكالء  .فرعية تمثل مجموعات من الكليات في فئات مماثلة

بإجراءات ضمان  الخبرة الجيدةوجميع وكالء العمداء للتطوير في الكليات وأعضاء هيئة التدريس ذوي  الكليات،

 .عضوا وعضوة على مستوى الجامعة 150عدد الكلي ألعضاء اللجان الجودة، ولقد تجاوز ال

بذل كل جهد للتأكد من أن الشخص  وتم المعلومات،تم اختيار رؤساء هذه اللجان بعناية بحيث يمكن تعزيز تدفق 

 :المناسب هو الذي يقود اللجنة المناسبة مع أخذ الثالث أهداف التالية في االعتبار
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 .بسهولة وموثوقيةواألدلة والوثائق الحصول على البيانات  •

 .مساعدة الشخص المسؤول على تنظيم العمل وفقا للممارسات الجيدة في هذا المجال •

 .المساعدة في نشر ثقافة الجودة في جميع أنحاء الجامعة •

على الفور بعد حفل االفتتاح كشرط أساسي للمشروع. يوضح  UQU انطلقت إجراءات الدراسة الذاتية لجامعة

  .الرسم البياني أدناه الهيكل التنظيمي للجان المشكلة إلجراءات الدراسة الذاتية

                  

                                                           
       

                        

الل نة التو ي ية العليا ل عتماد الم سسي

            

      

             
           
                    

          
             

           
          
        

        

           
      

                   

                

        

                   
          

                   
            

                   
                   

                   
              

                   
                    

               

        

                   
            

                       
                       

                 
                          

                   
                

                    

                 

 

 لدراسة الذاتيةاالهيكل التنظيمي للجان  2شكل 

النوعية اجتماعات  عقد سعادة وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال وسعادة عميد التطوير الجامعي والجودة

 منفصلة مع جميع اللجان الرئيسية. كما تم إعداد مجلدات خاصة تحتوي على جميع المستندات المطلوبة من

NCAAA  النوعية  والجودةفي عمادة التطوير الجامعي  االعتماد،)سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية( من قبل وحدة

  .شرح إجراءات الدراسة الذاتية بوضوح وتمجتماعات، وتم توزيعها على أعضاء جميع اللجان في هذه اال

عقدت اللجنة العليا للمشروع اجتماعات منتظمة لمناقشة تقدم العمل باللجان. وقد أبدى معالي مدير الجامعة 

اهتماما خاصا بتلك االجتماعات وقدم كل الدعم الممكن لضمان امتثال جامعة أم القرى لجميع المعايير المنصوص 

 .كما تمت مناقشة جميع أوجه القصور وحلها في أجواء ودية للغاية خالل االجتماعات .NCAAA فيعليها 

لشرح  NCAAA النوعية سلسلة من ورش العمل الخاصة بالتعاون مع والجودةنظمت عمادة التطوير الجامعي 

 .ماألساسية ألعضاء اللجان وأعضاء هيئة التدريس بشكل عا والموضوعاتإجراءات االعتماد 
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 :وشملت ورش العمل

 مقدمة لالعتماد المؤسسي والبرامجي •

 وتقاريرهماالبرنامج  وتوصيفوصيف المقرر  •

 كتابة تقارير الدراسة الذاتية للمؤسسة والبرنامج •

 القياس الرئيسية ومؤشراتمخرجات التعلم  •

قة عليه من قبل اللجان. وتمت المواف الهامة،متضمنا جميع األحداث  بأكمله،تم صياغة إطار زمني دقيق للمشروع 

التطوير الجامعي  بقيادة عميداجتماعات اللجان بشكل منتظم وناقشت خطط العمل الخاصة بمهامها  انعقدتو

صممت اللجان نماذج خاصة لتحديد مؤشرات األداء والبيانات الداعمة واألدلة ومستوى  وقدهذا  النوعية، والجودة

ر المعايير الرئيسية. كما تم تصميم العديد من االستبانات االلكترونية، األداء لجميع الممارسات الجيدة في إطا

  .لجمع البيانات والمعلومات، NCAAA قبلجنبا إلى جنب مع تلك المستخدمة من 

وقدموا تقاريرهم إلى  ،NCAAA جمعت اللجان تقاريرها بعد إجراء الدراسات والتقييمات الذاتية في ضوء معايير

تجميعها الحقًا للتقرير. قامت لجنة التحرير بعد تحرير  اإلنجليزية ثمياغة لترجمتها إلى اللغة لجنة التحرير والص

 .(UQU-SSR 2013) التقارير من المعايير مختلفة بصياغة التقرير األول

م وقدم تقريره النهائي الذي تضمن توصيات 2013جامعة أم القرى في عام  NCAAA زار فريق مراجعي

جميع  وقامتخطط عمل لكل توصية من التوصيات.  وإرسالالطلب من جامعة أم القرى إعداد  وتم واقتراحات،

اللجان الرئيسية للمعايير بدراسة التوصيات ذات الصلة بكل لجنة ووضع خطط عمل مفصلة لنفسها بالتعاون 

 .NCAAA النوعية. وقد تم إرسال خطط العمل إلى والجودةوالمتابعة مع عمادة التطوير الجامعي 

–2018

في العمل  (C.1 مرفقال) - مع بعض التغييرات الطفيفة في العضوية-الرئيسية نفسها حدى عشر اإلاستمرت اللجان 

 :على تحقيق التوصيات تحت إشراف اللجنة التوجيهية. وفي هذه المرحلة، كانت مهام هذه اللجان كالتالي

وتقديم تقارير دورية  (NCAAA) طني للتقويم واالعتماد األكاديميالتحقق من تنفيذ توصيات المركز الو •

 .عن نسب اإلنجاز

 .قياس مؤشرات األداء وإجراء اجراء تحليل لها بناء على المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية •

 .جمع وتصنيف وتبويب األدلة الخاصة بالممارسات المختلفة •

 .لمؤشرات واألدلة، وتعبئة نموذج المقاييستقييم ممارسات المعيار بناء على نتائج ا •

 .كتابة تقرير الدراسة الذاتية مع تدعيمه باألدلة •

 .تحديد نقاط القوة وتوصيات التحسين وأولويات التنفيذ •

 .إعداد خطط تنفيذية لتوصيات التحسين وتقديم تقارير عنها •
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عقدت لجنة متابعة خاصة مكونة من أعضاء من جميع اللجان الرئيسية اجتماعات دورية من أجل متابعة ومراجعة  

بها  الموصي٪ من اإلجراءات 70التقدم في العمل. بدأت تلك اللجان العمل على الدراسة الذاتية بعد إنجاز أكثر من 

الرئيسية بالتعاون مع عمادة التطوير الجامعي ى عشر حداإلبنفس الطريقة الموضحة أعاله. قيمت لجان المعايير 

مقاييس  تقرير وصاغتوأفضل الممارسات في ضوء األدلة والمشاريع المنجزة  NCAAAالنوعية معايير  والجودة

( لمعاييرهم SSRقاموا بتجميع تقرير الدراسة الذاتية ) التالية،( كخطوة أولى وفي الخطوة SESRالتقييم الذاتي )

قامت لجنة صياغة تقرير  وأخيرًا(. SSRلة وقدموا ذلك مع األدلة إلى لجنة صياغة تقرير الدراسة الذاتية )ذات الص

 UQU-SSRI 2018تحريرها، ونشرها في صورتها النهائية تقرير  التقارير،( بتجميع SSRالدراسة الذاتية )

 .الحالي
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1 

موقع جامعة أم القرى في مكة المكرمة باإلضافة الدور الذي تؤديه في خدمة األمة اإلسالمية بشكل عام والمملكة 

العربية السعودية بصفة خاصة جعلها فريدة من نوعها بين جميع الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. 

 .ة وتقدم خدماتها لألمة اإلسالمية بأكملها في العالم كلهوهكذا فإن جامعة أم القرى تعمل خارج حدود منطقة مك

مكة المكرمة هي المدينة الوحيدة في العالم التي تستقبل أكبر عدد من الزوار على مدار العام من مختلف القارات. 

يضيف هذا التفاعل المستمر مع المجتمع العالمي إلى مسؤوليات جامعة أم القرى في مجاالت التعليم والبحوث 

شطة التطوير التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية. وتوفير خدمات أفضل للحجاج من خالل االنخراط بنشاط في أن

من خالل تكييف برامجها األكاديمية وأنشطتها  للتعلم،تهدف اإلدارة العليا بجامعة أم القرى إلى جعلها مكانا فريدا 

 الوقت،نفس  وفيالبحثية بطريقة ال تلبي احتياجات المجتمع المحلي فحسب، بل تتوافق أيًضا مع المعايير الدولية. 

تسعى جامعة أم القرى أيضًا للحفاظ على مكانتها الدينية في األمة اإلسالمية من خالل تلبية احتياجاتهم الروحية. 

الدين، معهد اللغة  وأصولوكلية الدعوة  اإلسالمية،وكلية الشريعة والدراسات  الحج،يؤدي معهد بحوث  ولهذا

ي هذا المجال. ويدرس الطالب المسلمون من جميع أنحاء العالم العربية لغير الناطقين بها في الجامعة دورًا هامًا ف

 واإلجابةفي تلك المؤسسات لتجهيز أنفسهم لخدمة اإلسالم واألمة. كما تعمل هذه المؤسسات على إزالة الشكوك 

 .عن االستفسارات الناشئة عن التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم

في طليعة المنظمات التي تسعى جاهدة لتوفير خدمات أفضل للحج والعمرة  تتشرف جامعة أم القرى أيضا بكونها

كما تبذل الجهود لتحسين المرافق القائمة في مجاالت االتصاالت  المكرمة،إلى جانب المقيمين الدائمين في مكة 

 .واإلسكان والصحة والتعليم

والتجارية خالل العقدين الماضيين. وقد  فقد شهدت زيادة في األنشطة االقتصادية عالمية،أن مكة مدينة  وحيث

تزايد عدد الحجاج باستمرار مما كان له تأثير مباشر على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمملكة بشكل 

عام ومنطقة مكة بصفة خاصة. كما أن زيادة عدد سكان مكة جعل المدينة تتوسع في جميع االتجاهات. لقد تواصلت 

 .رى مع جميع المؤسسات ذات الصلة لتلبية المطالب المتزايدة للسكان في مختلف المجاالتجامعة أم الق

هناك مشاريع ضخمة بمليارات الريال في قطاع االتصاالت قيد التنفيذ في مكة لبناء طرق وخطوط ومحطات سكك 

بعدا جديدا لنظام النقل حديدية جديدة باإلضافة إلى توسيع الطرق القائمة. سيضيف مشروع القطار عند اكتماله 

 .في المدينة
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إن مشروع توسعة الحرم الذي يعد األكبر من نوعه في المملكة سيعزز األنشطة التجارية في مكة المكرمة وأيضا 

سيعزز قطاع الفنادق وسيحفز أعمال البناء في مجاالت الهندسة المدنية والكهربائية واإللكترونية في المدينة. إن 

 .ريع سوف يعلن عن حقبة جديدة من التقدم واالزدهار في المملكة ورفع مستوى معيشة السكاناكتمال هذه المشا

تستيقظ جامعة أم القرى على التطورات السريعة في المنطقة وتظل على اتصال مباشر باألوساط المعنية لتحديث 

ولخدمة المجتمع المحلي والدولي  وإدخال برامج جديدة لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق العمل ومقرراتهابرامجها 

 .بشكل أفضل

لقد واكبت الجامعة التغيرات المختلفة على صعيد الدولة ككل، ومن تلك التغيرات التي كان لها أثر واضح إطالق 

وبرامج التحول الوطني، حيث يوجد في الجامعة مكتب إلدارة مبادرات الرؤية، ولقد تم التقدم  2030رؤية المملكة 

ن المبادرات، فازت الجامعة منها بتسع مبادرات حتى اآلن. وتتم كذلك الكثير من الفعاليات في الجامعة بالعديد م

 .لتعزيز مفهوم الرؤية ونشر ثقافتها بين مختلف فئات المجتمع الجامعي

عم باالقتصاد المعرفي عن طريق إنشاء شركة وادي مكة، التي تقوم بد المتزايدكذلك واكبت الجامعة االهتمام 

مشاريع فعالة وتقديم فرص استثمارية، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات، منها ملتقى الشركات الناشئة الذي 

 التقرير. إليه في سياق ةاإلشارسيتم 

2

ي اآلونة األخيرة جامعة أم القرى هي واحدة من أكبر وأقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية، ولقد شهدت ف

 2018. حيث تم تعيين معالي األستاذ الدكتور عبد اهلل بافيل في مايو وتنظيمية كبيرةتطورات وتغييرات إدارية 

األستاذ الدكتور بكري عساس الذي أمضى في خدمة هذه الجامعة العريقة  خلفا لمعاليمديرا لجامعة أم القرى 

داخليا دمج منصب  وتمللجامعة لشؤون الطالبات.  منصب وكيلةكما استحدثت وزارة التعليم  متتالية.سنوات  8مدة 

وكيل “المنصب وإعادة تسمية  المجتمع،وكيل الجامعة لإلبداع وريادة األعمال مع وكيل الجامعة للتطوير وخدمة 

 ."األعمال وريادةالجامعة للتطوير 

  :مراكز حيوية أهمها مؤخرًا عدةوقد أنشأ معالي مدير الجامعة 

القرار" لدعم اتخاذ القرارات في الجامعة وتحسين فعاليتها وكفايتها في جميع المجاالت  اتخاذمركز دعم " •

في الوقت المطلوب والدقة المناسبة باستخدام اآلليات والوسائل العلمية والعملية التي تضمن إعداد  اتخاذ 

  .القرار الصحيح

يهدف إلى إبراز مجهودات الجامعة وخدماتها وأنشطتها إعالميا، على  أن يكون المركز اإلعالمي" الذي " •

حلقة الوصل بين الجامعة ومختلف القطاعات داخل وخارج المملكة، كما يهدف المركز إلى  خلق صورة 

  .ذهنية إيجابية عن الجامعة وإنجازاتها
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ضمان تحقيقه في غضون الوقت المحدد مركز اإلنجاز والتدخل السريع" لمتابعة مبادراته ومشروعاته و" •

والتدخل السريع لتعديل الخطط التنفيذية أو تنفيذ خطط بديلة لتجنب التعثر والفشل في تحقيق األهداف 

المحددة باإلضافة إلى تطوير نظام وقائي وعالجي لمعالجة األزمات. ومن ضمن اإلدارات المنشأة حديثا 

تعليمية وذلك لرفع مستوى المخرجات التعليمية للجامعة وزيادة في تم استحداث اإلدارة العامة للخدمات ال

 .االهتمام باحتياجات الطالب

بمعاليه تشرف على نشر ثقافة الفكر الوسطي بين فئات المجتمع  مرتبطةكما أنشأت وحدة لألمن الفكري  •

قد اهتمت إدارة األكاديمي وتساعد على التوعية باالعتدال الفطري ونبذ التطرف بجميع أشكاله هذا و

الجامعة بالمبادرات التي تحقق رؤية المملكة وأنشأت: مكتب إلدارة المبادرات يشرف علة جميع مبادرات 

من احترافية األعضاء في كتابة مبادرات وطنية وفقا لنماذج الرؤية  ويعززالجامعة في برامج تحقيق الرؤية 

  .ومعاييرها

 والموظفينمعة إنشاء عمادة إلدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس وعلى المستوى اإلداري أعادت ادارة الجا •

 .من الخدمات وغيرهااجازات وتعاقدات  اإلدارية منإلدارة الشؤون 

كان لهذه التغيرات والتطورات أثرا كبيرا في تنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات في الجامعة، ولقد عززت من قوة 

 وفعالية المناخ التنظيمي واإلداري.
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تقديم تعليم وأبحاث علمية متميزة تخدم المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية 

2030. 

2

 لجميع الجودة عالية أنظمة توفير خالل من المجتمع تطوير في المساهمة هي الجامعة لمهام األساسية الركائز من

 ..الجامعة ومخرجات أنشطة

 الجودة إدارة أنظمة تفعيل لضمان ومتعاقبة مستمرة خطط لعمل النوعية والجودة الجامعي التطوير عمادة دأبت لهذا

 إلى هـ١٤٣٩ الفترة من الجودة لضمان الجامعة خطط سلسلة من جزء الخطة وهذه الجامعة، أنشطة لكافة

 .هـ١٤٤١

الخطة  مع الموائمة خالل من الجامعة في الجودة لضمان استراتيجي تصور وضع على الخطة هذه تشتمل

 هـ وكذلك الخطة االستراتيجية لعمادة التطوير األكاديمي والجودة النوعية1441-1439االستراتيجية للجامعة 

 ضمان تحقيق على يؤثر وما والخارجية الداخلية الجامعة بيئة تحليل في بهما االستعانة تم والتي هـ،1435-1440

 وصياغة بالجامعة الجودة إدارة ألنظمة االستراتيجي الهوية تحديد في الخطط بهذه االستعانة تم وكذلك الجودة،

 أهداف استراتيجية. 5غايات و 3وتضمن الخطة على  .االستراتيجية ومبادراتها غايتها وأهدافها

مبادرة استراتيجية لذلك، كما هو مفصل لكل غاية  18لضمان تحقق الغايات واألهداف االستراتيجية تم تصميم 

 وهدف استراتيجي كاآلتي.

 

 .الشاملة الجودة عمل ومنهجيات وأسس معايير تطوير (1

 العمليات وحصر المطلوبة الجودة نظم ومواصفات األساسية المتطلبات وتحديد دراسة .أ١

 تطويرها. المراد

 وتحديد الجامعة وإدارات لكليات الداخلية الجودة نظم لتأسيس عمل خطة وضع .ب١

 األولويات.
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 .(والنماذج والعمليات السياسات) الجودة أدلة تطوير .ج١

 الجودة. بنظم االلتزام مدى لمعرفة والمراجعة قللتدقي وخطة نظم تطوير .د١

 بالمراجعة. للقيام( المدققين) الداخليين المراجعين من عدد تأهيل .ه١

 الجامعة. وإدارات كليات كافة في الجودة ثقافة نشر .و١

 

 .الفريق بروح والعمل المؤسسي العمل ثقافة ترسيخ (2

 فصلية. تقارير ورفع واعداد المساءلة ثقافة نشر .أ٢

 مؤسسيًا. عماًل الجامعة وإدارات الكليات داخل العمل جعل .ب٢

 .وأهميته المؤسسي العمل ومفاهيم بفلسفة المنسوبين تعريف .ج٢

 .المؤسسي األكاديمي االعتماد على بالحصول الجامعة أنشطة جودة ضمان (3

 المؤسسي. االعتماد متطلبات استيفاء خطة ومتابعة تنفيذ .أ٣

 التوصيات. تنفيذ من تحقق ما وفق الذاتية الدراسة إجراء إعادة .ب٣

 المؤسسي. لالعتماد للتقدم النظامية الخطوات اتخاذ .ج٣

 

 .لها األكاديمي االعتماد على بالحصول المختلفة األكاديمية بالبرامج التعليمية العملية جودة ضمان (4

 الجامعة. لبرامج والدولي المحلي البرامجي لالعتماد خطة وضع .أ٤

 لها. األكاديمي االعتماد متطلبات لتوفير المستهدفة البرامج وتجهيز تهيئة .ب٤

 المستهدفة. الدراسية للبرامج األكاديمي لالعتماد للتقدم النظامية الخطوات اتخاذ .ج٤

 

 .الشاملة الجودة إدارة مجاالت في الجامعة منسوبي مهارات تنمية (5

 التدريبية. والسياسات والعمليات اإلجراءات وتحسين تطوير .أ٥

 واالقليمية المحلية الجهات مع التدريب مجال في والخبرات المعارف وتبادل التعاون .ب٥

 والعالمية.

 واإلداريين. التدريس هيئة ألعضاء المقننة التدريبية البرامج وتنفيذ إعداد .ج٥

 73بالجامعة تتضمن  الجودة إدارة ألنظمة االستراتيجية الغايات واألهداف لتحقيق تنفيذية خطة تصميم تم كما

مؤشر أداء لتحقق من استيفاء األهداف االستراتيجية. وتم وضع مخطط زمني لتنفيذ األهداف  15هدفًا إجرائيًا و

 هـ.1439سنوات تبدأ من محرم  3اإلجرائية خالل 
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 الخطة االستراتيجية لتطوير مستوى الجودةغايات وأهداف ومؤشرات  3جدول 

 الغايات الرئيسة
األهداف 

 االستراتيجية
 مؤشرات األداء

مستوى األداء 

 المستهدف
 مستوى األداء الفعلي

أ( نظام جودة 

 شاملة فعال

( تطوير معايير 1

وأسس ومنهجيات 

 عمل الجودة الشاملة.

نسبة تأسيس نظم 

الجودة الداخلية 

)أدلة، سياسات، 

إجراءات، نماذج( 

حسب الخطة 

 المعتمدة

% من 80استكمال 

الخطة المعتمدة 

لتجهيز كليات وإدارات 

الجامعة لتحقيق 

 متطلبات الجودة

% من 80استكمال 

الخطة المعتمدة لتجهيز 

كليات وإدارات الجامعة 

 لتحقيق متطلبات الجودة

عدد مرات المراجعة 

لكامل  السنوية

 عمليات الجامعة

إجراء مراجعة كاملة 

على النظم 

المستخدمة في كل 

وحدات الجامعة مرة 

واحدة على األقل في 

 السنة

إجراء مراجعة على 

% من وحدات 70

 الجامعة

نسبة األفراد 

المشاركين في 

الفعاليات الخاصة 

بنشر الوعي بنظم 

 الجودة

% من الشريحة 80

المستهدفة من 

منسوبي الجامعة 

حضروا الفعاليات 

الخاصة بنشر ثقافة 

 الجودة 

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

( ترسيخ ثقافة 2

العمل المؤسسي 

 والعمل بروح الفريق.

نسبة األفراد 

المشاركين المتبنين 

 المحاسبيةثقافة 

% من الشريحة 80

المستهدفة من 

 منسوبي الجامعة

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

وجود نظام معتمد 

وثابت يحكم سير 

 العمل بالجامعة

االستقرار في تنفيذ 

 النظام وتبنيه

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

عدد ورش العمل 

والدورات التدريبية 

التوعوية لمفهوم 

الثقافة المؤسسية 

 واهميتها

 ورش عمل سنويا 4

 

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

ب( اعتماد 

 مؤسسي وأكاديمي

( ضمان جودة 3

أنشطة الجامعة 

معدل تنفيذ خطة 

استيفاء متطلبات 

 % من الخطة100

 

 % من الخطة100
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 الغايات الرئيسة
األهداف 

 االستراتيجية
 مؤشرات األداء

مستوى األداء 

 المستهدف
 مستوى األداء الفعلي

بالحصول على 

االعتماد األكاديمي 

 المؤسسي.

 االعتماد المؤسسي

 وفق الجدول الزمني

 

المعدل العام لكل 

 يمعيار رئيس

 

أال يقل أي معيار عن 

 نجوم كمعدل عام 3

 

% من معدالت 100

 3المعايير ال يقل عن 

 نجوم

اإلجراءات الرسمية 

للتقدم والحصول 

 على االعتماد

 

% من 100

اإلجراءات النظامية 

واالستعداد للمراجعة 

 النهائية

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

( ضمان جودة 4

العملية التعليمية 

األكاديمية بالبرامج 

المختلفة بالحصول 

على االعتماد 

 األكاديمي لها

نسبة البرامج 

 المتضمنة في الخطة

% من برامج 70

 الجامعة 

 

تم وضع خطة االعتماد 

% من برامج 70وتشمل 

 الجامعة

مدى جاهزية 

البرامج لمتطلبات 

 االعتماد

 

% من متطلبات 100

التقدم لالعتماد لكل 

 برنامج

البرامج تم تجهيز جميع 

المتقدمة لالعتماد في 

 7العام األول وعددها 

الحصول على 

 االعتماد البرامجي

 

% من البرامج 100

% 30المستهدفة )

 من برامج الجامعة(

% 30تم اعتماد نسبة 

من برامج البكالوريوس 

 بالجامعة

ج( مجتمع جامعي 

 يحترف الجودة

( تنمية مهارات 5

منسوبي الجامعة في 

الجودة  مجاالت إدارة

 الشاملة.

متوسط معدل رضا 

األطراف المعنية عن 

 اآلليات واإلجراءات

 4أال يقل المعدل عن 

 5من أصل 

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

معدل االتفاقيات كل 

 عام

 

أال يقل عدد 

كل  2االتفاقيات عن 

 عام

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها

نسبة تقييم 

المستفيدين للبرامج 

 التدريبية

 

 4ال يقل التقييم عن 

 5من مقياس تقديري 

 درجات

سوف يتم قياس هذا 

المؤشر خالل العام الثاني 

من خطة الجودة حسب 

 المخطط الزمني لها
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 نقاط القوة

 الجودة الداخلية يتضمن أدلة وسياسات وإجراءات ونماذج عمل. تأسيس نظم •

 إجراء مراجعة كاملة على النظم المستخدمة في معظم كليات ووحدات الجامعة. •

 نجوم. 3استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي والمعدالت المعايير الرئيسية ال تقل عن  •

 % من برامج البكالوريوس بالجامعة.30اعتماد نسبة  •

 ات التحسينتوصي

 نشر ثقافة المساءلة ومفاهيم العمل المؤسسي المتكامل •

 تحسين اإلجراءات والعمليات والسياسات التدريبية •

 إعداد وتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية الفعالة لمنسوبي الجامعة •

  



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
124    

 
 

 

، زار جامعة أم القرى مجموعة من المراجعين الخارجيين في إطار عقد المراجعة التطويرية مع م2014في عام 

. استمرت الزيارة لمدة ثالثة أيام، وفي نهاية الزيارة تم إعطاء NCAAAالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

(. قبلت جامعة أم القرى تلك F.1التقرير في  توصية لتطوير األداء )مرفق كامل 57الجامعة تقرير الزيارة متضمنا 

)مرفق الردود و الخطط  NCAAAالتوصيات وقامت بإعداد خطط تنفيذية تفصيلية وسلمتها ضمن ردها على تقرير 

شكلت هذه التوصيات أساسا لخطط تحسين عملت عليها الجامعة منذ ذلك الحين، حيث شكلت (.  F.2التنفيذية في

تلك التوصيات، وتم تسليم تقارير دورية للجنة مختصة بمتابعة التنفيذ )مرفق عينة من هذه  لجنة لمتابعة تنفيذ 11

 حسب آخر التقارير المسلمة من لجان المعايير. ونسب تنفيذهاالتوصيات  هذه الجدول التالي(. يظهر F.3 التقارير

 المراجعة التطويريةتوصيات زيارة  4 جدول

 المعيار رقم التوصية النص %

يجب على الجامعة ان تراجع رسالتها بطريقة تظهر التوازن المنشود  90

بين المحاور الرئيسية الثالثة لعملياتها )التعليم والبحث العلمي 

بناءً  على استشارة ذوي العالقة سواء داخل الجامعة او  (،والمجتمع

 خارجها.

 1التوصية 

ول
األ

 
الجامعة أن رسالتها والتي تم مراجعتها كافية وواضحة يجب أن تتأكد  70

ومركزة للسماح للتخطيط الفعال واتخاذ القرارات، للمدى القصير 

 والطويل على حد سواء

 2التوصية 

يجب على الجامعة أن تعد خطة استراتيجية محددة وواقعية تتسق مع  70

وكلياتها رسالتها وتحققها للمؤسسة بأكملها وكذلك لكل فروعها 

 .ووحداتها اإلدارية

 3التوصية 

يجب على الجامعة أن تضع خطط تنفيذية، تشمل أهداف ومؤشرات  70

اداء رئيسية مبنية على رسالتها وخطتها االستراتيجية، وكما تشمل 

 المواد الالزمة للتنفيذ.

 4التوصية 

30 

 

توصيل يجب على الجامعة أن تتأكد من أن اإلدارة العليا تعمل على 

 سياستها وتتابع تنفيذ هذه السياسات وتقيم فعالية تنفيذها

 5التوصية 

ي
ثان

ال
 

 

يجب على الجامعة أن توزع الصالحيات للمستويات اإلدارية األقل مع  100

 ضمان الرقابة.

 6التوصية 

وكيالت العمداء وأن تتأكد ويجب على الجامعة أن تزيد عدد العميدات  40

 المجالس ذات الصلة.من تمثيلهن في 

 7التوصية 
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 المعيار رقم التوصية النص %

يجب أن تتأكد الجامعة   أن هناك سياسات مكتوبة ومنشورة في كافة  40

 مجال عملها.

 8التوصية 

يجب أن تركز الجامعة على تعزيز ضمان الجودة وتحسينها حتى يتسنى  100

لجميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين المشاركة في 

والتعاون في تقديم التقارير وتحسين العمليات في التقويم الذاتي 

 .اختصاصاتهم

 9التوصية 

ث
ثال

ال
 

يجب أن تضع الجامعة آلية لضمان توفير التغذية الراجعة على  100

اإلجراءات المتخذة نتيجة التقويم للوحدات المختلفة ودور شطري 

 الطالب والطالبات على حده

 10التوصية 

تركز على تطوير البيانات اإلحصائية المتعلقة يجب على الجامعة أن  100

بتقييم التقارير المختلفة المرتبطة بالتعليم والتعلم، ويجب أن تجعلها 

 .متاحة بشكل روتيني

 11التوصية 

يجب على الجامعة أن تطور وتعتمد مؤشرات األداء الرئيسية )بما يتسق  100

جهاتها ( من السلطات المختصة في NCAAAمع مؤشرات الهيئة 

المختلفة من كليات وأقسام ووحدات إدارية للبدء في المقارنة المرجعية 

 الداخلية والخارجية.

 12التوصية 

يجب على الجامعة أن تعد قاعدة بيانات للخريجين والموظفين من  50

خريجيها من أجل أخذ آرائهم حول بعض القضايا المتعلقة بأنشطة 

 .الجامعة

 13التوصية 

تتأكد الجامعة من أن التقارير السنوية للبرامج تتم مراجعتها  يجب أن 95

سنوات( من قبل المسؤول األعلى  3-2سنويا وبصورة دورية )في فترة 

عن الشؤون األكاديمية، مع استخدام مؤشرات األداء التي اعتمدها 

 مجلس الجامعة، وأيضا مراعاة تزويد البرامج بالتغذية الراجعة.

 14التوصية 

بع
را

ال
 

يحب على الجامعة أن تنظم المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل  95

في مخرجات التعلم للبرنامج والمقررات ألعضاء هيئة التدريس 

 وتخطيط عملياتها

 15التوصية 

يجب أن تتأكد الجامعة من اتساق برامجها مع توصيفات اإلطار الوطني  100

( وتتأكد من أن مخرجات التعلم لكل برنامج تتم NQFللمؤهالت )

 16التوصية 
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 المعيار رقم التوصية النص %

معالجتها بصورة سليمة في الخطط الدراسية وتضمن تحققها عند 

 التخرج.

يجب أن تتأكد الجامعة، مع استثناء الساعات المعتمدة لمقررات  90

ساعة  120برنامج السنة التحضيرية، أن لكل برامجها ما ال يقل عن 

 (.NQFمطلوب من قبل اإلطار الوطني للمؤهالت ) معتمدة كما هو

 17التوصية 

يجب على الجامعة أن تحث األقسام األكاديمية ألخذ رأي الخريجين  75

وأرباب العمل من خالل االستبانات والمقابالت ويجب عدم االعتماد 

 فقط على استبانات الطالب في مراجعة برامجها.

 18التوصية 

أن تقدم المزيد من الندوات وورش العمل التدريبية يجب على الجامعة  95

ألعضاء هيئة التدريس على أساليب التقييم المباشرة وغير المباشرة 

 لمخرجات البرنامج والمقررات التعلمية.

 19التوصية 

يجب على الجامعة أن تحث األقسام األكاديمية لتطوير عمليات رسمية  85

للطالب ومساعدتهم على المستوى لتحديد االحتياجات التعليمية 

 الفردي والجماعي.

 20التوصية 

يجب أن تضمن الجامعة أن شطر الطالبات   لديهم ما يكفي من الموارد  85

 التعليمية من أجل تحقيق رسالتهم بصورة سليمة.

 21التوصية 

يجب أن تضمن الجامعة تنظيم برنامج تهيئة ألعضاء هيئة التدريس  100

دلياًل لألستاذ الجامعي يتضمن معلومات عن اللوائح  الجدد، وتعد

 واألنظمة األساسية للجامعة، وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس.

 22التوصية 

يجب أن تتأكد الجامعة من أن كل القيادات األكاديمية المعنية تزود  100

بنسخة من استبانات تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 

 التابعين لها.

 23التوصية 

يجب أن تضع الجامعة معايير مناسبة لتقويم العاملين وضمان تنفيذها  ج

 من قبل األقسام األكاديمية

 24التوصية 

يجب أن تسعى الجامعة على زيادة عدد المؤهالت بدرجة الدكتوراه من  95

عضوات هيئة التدريس من خالل تطويع وتطوير العاملين حاليا من 

 أجل تحقيق رسالتها بشكل مناسب.

 25التوصية 

يجب أن تطالب الجامعة الكليات واألقسام بتوفير إرشاد وتوجيه شامل  100

 لطلبتها كل عام دراسي.

 26التوصية 

ام
خ

ال

 س
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 المعيار رقم التوصية النص %

يجب أن تتأكد الجامعة أن القيادات على مستوى الكلية والقسم  100

تستخدم باستمرار البيانات اإلحصائية لاللتحاق لتحسين التخطيط 

 وممارسات إعداد التقارير. 

 27التوصية 

يجب أن تعطي الجامعة أولوية إلنشاء مركز طبي جديد، ومراكز طبية  85

لتلبية احتياجات الطالب وأعضاء للفروع التي ليس لديها مراكز طبية، 

 هيئة التدريس والرد على التغذية الراجعة من الموظفين.

 28التوصية 

يجب أن تضمن الجامعة أن الخدمات المركزية، بما في ذلك الخدمات  100

الطالبية، يتم تقييمها باستمرار وبانتظام بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات 

 تم الحصول عليها. المناسبة بناًء على النتائج التي

 29التوصية 

يجب أن تتأكد الجامعة من تعديل الخطة االستراتيجية للمكتبة  40

المركزية من خالل خطة تنفيذية ُيفصل فيها مسؤولية التنفيذ والتوقيت 

 الزمني لكل إجراء.

 30التوصية 

س
اد

س
ال

 

لتقويم يجب على الجامعة تحديد واستخدام مؤشرات األداء الرئيسية  100

 كفاءة المكتبة.

 31التوصية 

يجب أن يكون لدى الجامعة األدلة إلظهار أثر استبانات استطالع رأي  100

 المستخدمين في تحسين خدمات المكتبة.

 32التوصية 

يجب أن تضمن الجامعة من وجود عدد كاف من أمناء المكتبات  65

 مهنية فعالة.المؤهلين، بحيث ُيمكن المكتبات من تقديم خدمات 

 33التوصية 

يجب على الجامعة عاجال أن توفر مكتبة في فرع الحرم الجامعي  75

بالليث وجميع الفروع )بشطري الطالب والطالبات( مماثلة لتلك التي 

في الحرم الجامعي الرئيسي مع ضمان أن الفروع األخرى لديها 

شطر خدمات مماثلة لتلك التي في المكتبة الرئيسية وخاصة في 

 الطالبات.

 34التوصية 

يجب على الجامعة تحسين إجراءات األمن والسالمة في المكتبة لتجنب  100

 احتمالية حدوث أي كارثة.

 35التوصية 

يجب على الجامعة أن تنفذ بأولوية عالية إن شاء المستشفى الجامعي،  60

والحرم الجامعي لشطر الطالبات، وسكن الطالب، وتطوير المرافق 

 الفروع. في

 36التوصية 

بع
سا

ال
ينبغي على الجامعة   أن تضع خطة عمل القتناء العناصر الرئيسية من  100 

 المعدات.

 37التوصية 
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 المعيار رقم التوصية النص %

يجب على الجامعة أن تنفذ بالكامل إجراءات األمن والسالمة، بما في  90

ذلك التدريب على إطفاء الحرائق الطارئة وبروتوكوالت المختبر، على 

 الجامعة.جميع فروع 

 38التوصية 

يجب أن تعتبر الجامعة أن العمادات هي المراكز المالية لتمكنهم من  100

 التخطيط وإدارة محافظهم االستثمارية

 39التوصية 

من
لثا

ا
 

يجب على الجامعة أن تتفاوض مع وزارة المالية لطلب تعديل نموذج  95

السابقة لضمان الميزانية الجديد الذي يتطلب إغالق سابق للميزانية 

قاعدة الصفر لتحقيق أقصى قدر من مخصصات الميزانية المقبلة 

 للتأكد من أن المرحل هو ممكن في ظروف معنية.

 40التوصية 

 التدقيق الداخليأنظمة إدارة الميزانية و تطويرعلى الجامعة  يجب 95

 والخططهداف وفقا لأل المصروفاتترشيد الرصد الدقيق ل لضمان

 .المالية حساب من مراكز المعتمدةالتشغيلية 

 41التوصية 

تقييمات  وإجراءيجب أن تقوم الجامعة بإعداد خطة إلدارة المخاطر،  90

 أكاديميامخاطر مكانتها المرموقة لتحليال  تتضمن والتي للمخاطر

 .المستمرة والبنية التحتية المخاطر المالية فضال عن

 42التوصية 

 لضمان اإلدارة المالية سياسات وإجراءات مراجعةعلى الجامعة  يجب 100

 .الجامعةأفرع  في جميع عمليات المختلفةال التناسق في

 43التوصية 

والمقارنات  األداء الرئيسية مؤشراتتضع ينبغي على الجامعة أن  75

مختلف  في، الطالبإلى  لمراقبة نسبة أعضاء هيئة التدريس المرجعية

أصحاب الشأن ذوي  المعلومات لجميعنشر هذه والكليات، األقسام و

 .العالقة

 44التوصية 

سع
لتا

ا
 

 للقيامالموظفات على رتبة عالية  تعين المزيد من يجب على الجامعة أن 80

 .في الفروع، وال سيما بالقيادة

 45التوصية 

الموظفين ذوي  لجذب الحوافز من نطاق تضع أنيجب على الجامعة  100

 عالية الجودة وظائف إدارية تقديم الذين يمكنهم الكفاءات العالية

 بما في ذلك زيادة أمناء المكتبات التعليميةعملية والدعم الفني لل

 .موظفي تقنية المعلوماتدعم المؤهلين و

 46التوصية 

يجب على الجامعة أن تقوم بعقد دورات وورش عمل لتطوير القيادات  100

 اإلدارية.

 47التوصية 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
129    

 
 

 

 المعيار رقم التوصية النص %

على الجامعة أن تعد برامج توعوية ألعضاء هيئة التدريس يجب  100

 والموظفين الجدد.

 48التوصية 

يجب على الجامعة أن تبسط وتسهل من االجراءات المتبعة للموافقة  100

لمشاركة وحضور أعضاء هيئة تدريس أكثر للمؤتمرات المحلية 

 والعالمية.

 49التوصية 

 50التوصية  .قانونية بطريقة لحل النزاعات خاصة تشكيل لجنةعلى الجامعة  يجب 100

 نسبة لقياس األداء الرئيسية مؤشرات تضععلى الجامعة أن  ينبغي 100

 .سن التقاعد غيرسبب آخر ل للجامعة التاركين أعضاء هيئة التدريس

 51التوصية 

يجب على الجامعة أن تعد استراتيجية بحث واضحة وفعالة وواقعية  100

 .في مجال البحث العلمي رؤيتها في أن تصبح أحد رواد العالمتتسق مع 

 52التوصية 

شر
عا

ال
 

 زيادة وتخصيص في الميزانية يجب على الجامعة أن تراجع سياساتها 85

 بما يتفق معاألنشطة العلمية  البحث العلمي، وتطوير ميزانية نسبةفي 

 .استراتيجيتها للبحث العلمي ورسالتها

 53التوصية 

تحفيز وتشجيع ومكافأة فعالة ل سياسةتضع على الجامعة أن  ينبغي 80

خلق و، العلمية إلجراء البحوث أعضاء هيئة التدريس جميع مستويات

 .مع المعايير الدولية مقارنة والعلوم في المعرفة لالبتكاربيئة مواتية 

 54التوصية 

مع  التعاونية ومشاريعها عالقاتها لتعزيز أن تخطط يجب على الجامعة 70

 والشروع في والوطني، على المستوى المحلي والمؤسسات الصناعة

 بصفة عامةالمتميزة و الجامعات العالمية العلمي مع التعاون البحثي

المعرفة العلمية،  بشكل ملحوظ في للمساهمةأهداف واضحة تحديد 

، واقتصاديا تكنولوجيامن أجل تمنية المنطقة ، خاصة للمجتمع وبصفة

 .واجتماعيا

 55التوصية 

في تطوير جودة  راسختقدم التزام تخطط وعلى الجامعة أن  ينبغي 100

والتجهيزات ، البحث العلمي، والقدرة على أعضاء هيئة التدريس

شطري الطالب  المساواة في المعاملة بين مع فروعال المطلوبة في

 .والطالبات

 56التوصية 

 العمل المحليين أربابمن  ممثلينتضمن مشاركة على الجامعة أن  يجب 80

 .لخدمة المجتمع اللجان االستشارية في المهن وأعضاء

 57التوصية 

ي 
اد

ح
ال

شر
ع

 

 وتوضح الرسوم البيانية التالية التقدم الذي تم إحرازه في كل توصية.
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 ات المعيار األولتوصيتنفيذ  التقدم فينسب  3شكل 

 

 

 الثانينسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار  4شكل 
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 ثالثلانسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار  5شكل 

 

 

 الرابع نسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار  6شكل 
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التعلم والتعليم: املعيار الرابع
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 خامسالتقدم في تنفيذ توصيات المعيار النسب  7شكل 

 

 

 سادسنسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار ال 8شكل 
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مصادر التعلم: املعيار السادس
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 سابعنسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار ال 9شكل 

 

 

 ثامننسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار ال 10شكل 
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التخطيط واإلدارة املالية: املعيار الثامن
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 تاسعنسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار ال 11شكل 

 

 

 عاشرنسب التقدم في تنفيذ توصيات المعيار ال 12شكل 
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البحث العلمي: املعيار العاشر
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 حادي عشرالمعيار ال ةنسب التقدم في تنفيذ توصي 13شكل 

%. بعض التوصيات لم يستكمل تنفيذها بسبب عوامل  85،8التوصيات هو المتوسط العام لتنفيذ إن 

مختلفة بعضها إدارية وبعضها مالية، ولكن جامعة أم القرى ستستمر على العمل على الخطط التنفيذية 

 حتى اكتمال التنفيذ.
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عالقات املؤسسة التعليمية باملجتمع: املعيار الحادي عشر
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1. 

 (مةنج "" :اإلجمالية)درجة التقويم 

هـ على " تقديم تعليم وأبحاث علمية  1439إطاللة العام الجامعي  معتم إقرارها والتي  تنص رسالة جامعة أم القرى

تشمل بذلك  وهي"  2030متميزة تخدم المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية 

إذ التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وخدمة ضيوف الرحمن خصيصًا  :الرئيسية وهيمجاالت عمل الجامعة 

 .2030تحقيق توجهات رؤية ومساهمتها الفاعلة في  ومكانتها وعظم شأنهايضيف موقعها عليها تميزًا يبرز 

ـ بمراحل تطويرية راسخة من خالل ثالث 1400قد مرت جامعة أم القرى منذ إنشاءها في عام ل خطط استراتيجية  ه

 وهي:

 (G.1.1هـ. )مرفق  1435الى  1431الخطة االستراتيجية األولى من  (1

 (G.1.2هـ. )مرفق  1438الى  1436الخطة االستراتيجية الثانية من  (2

 (G.1.3هـ. )مرفق  1441الى  1439الخطة االستراتيجية الثالثة من  (3

اعتمدت تلك الخطط جميعها على استراتيجيات التوسع وجودة األداء والتميز في توجهاتها. وشهدت الجامعة خاللها  

برنامج في تخصصات مختلفة  36لعدد فعلى سبيل المثال تم الحصول على االعتماد الدولي  ،تطورات ملحوظة

ك العديد من التغيرات في الهياكل اإلدارية (، وكذلك كانت هناG.1.4منها العلمية والهندسية والطبية )مرفق 

واستحداث وكاالت ووحدات جديدة، إضافة إلى تطوير في األهداف االستراتيجية التي أصبحت تواكب رؤية المملكة 

 .)د( من هذا التقرير جزء، كما تم توضيحه في 2030

كما حرصت تها وتحديث برامجها. بصورة منتظمة كأساس للتخطيط وتوجيه أنشطتستخدم جامعة أم القرى رسالتها 

منطقة مكة المكرمة في الرؤية التنموية لتكون مكة نموذجًا مشرفًا  مع توجهاتأن تستخدم رسالتها بصفة تتسق  على

المنشآت في الناتج العلمي وخفض نسبة البطالة  لرفع مساهمةوذلك  2030أساسية في رؤية وملهمًا عالميًا ولبنة 

ومن العناصر األساسية المذكورة في نص رسالة  .االستثمار البحثي للوصول إلى االقتصاد المعرفيعن طريق عامة 

تشارك جامعة أم القرى  ،جامعة أم القرى هو مشاركتها ومساهمتها في المجتمع والحج والعمرة. وفي هذا الصدد

لتعليم، والبحوث والمؤتمرات، في تقديم خدمات متنوعة للمجتمع وللحج والعمرة من خالل عدة قنوات منها، ا
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تقارير المعايير المختلفة  استعراضعند الخدمات  هذهتوضيح والمنشورات وغيرها، وسيتم  ،واألحداث الثقافية

 في هذه الوثيقة، خصوصا تقرير المعيار الرابع والعاشر والحادي عشر.

برئاسة سعادة وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال وعضوية نخبة من قياديي الجامعة  المعيار األولتم تشكيل لجنة 

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات G.1.0)مرفق التشكيل ) وأعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين

ووضعت خطة عمل إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. 

قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. 

تقرير المعيار. تمت لقويم ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية وقامت بعد ذلك بت

مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة 

ئية لضمان اتساق طريقة العرض مع في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النها

 المعايير األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. 

11

 هـ بالموافقة28/9/1401( بتاريخ 39( مع قرار المرسوم الملكي رقم )م/G.1.7أم القرى )يتفق بيان رسالة جامعة 

حيث تلبي الرسالة احتياجات التنمية والمجتمع. يشجع بيان  ،هاإنشاء منهدف العلى نظام الجامعة والذي يوضح 

لتحقيق التقدم واالزدهار في المجتمع،  ًااعية المتميزة، والتي تعد مفتاحالعلمية واألنشطة اإلبد الرسالة األبحاث

صيغة  ومن أهم الجوانب التي ارتكزت عليهاألهم أنشطة الجامعة البحثية.  استعراضًا 10ويقدم تقرير المعيار 

اتساقها مع المعتقدات والقيم اإلسالمية، ومن هذه القيم األخالق الحسنة، العمل الجمعي والتعاون، الكفاءة  الرسالة

 والفعالية، تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في العمل، وااللتزام بالمنهج االسالمي. 

لحج ألبحاث ا معهد خادم الحرمين الشريفينل إن كلية المجتمع وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إضافة

والعمرة والمعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم خدمات جديرة بالثناء للمجتمع المحلي حيث أن 

هناك مشاركات في العديد من األنشطة البحثية والمؤتمرات العلمية وورش العمل والمرتبطة بمنظومة الحج والعمرة 

داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويستعرض المعيار الحادي العشر العديد من األنشطة أقيمت والتي 

للجامعة تمثيل مشرف في تحديث الخطة االستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة ألعوام لقد كان المجتمعية للجامعة. 

فاعلة  ةمشارك إن لها وكذلك على مستوى منطقة مكة المكرمة، 2030م ومواءمتها مع الرؤية الوطنية 2018-2028

المختلفة تتم دعوة أعضاء من الجامعة لحضور الفعاليات  في تحديد االحتياجات االجتماعية لمنطقة مكة، حيث

والمشاركة في النقاش وإبداء اآلراء، ومن ذلك دعوة أعضاء من الجامعة لحضور ملتقى مكة الثقافي تحت شعار 

السنوية  (. وتلخص التقاريرG.1.8مرفق التكاملية )الحوار واعداد المبادرات )كيف نكون قدوة( وذلك للمشاركة في 
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الجامعة بها في مجاالت عملها المختلفة  ( األنشطة التي تقومG.1.10مرفق منها في )للجامعة، والمرفق نماذج 

 والتي تخدم تحقيق رسالتها.

الضوء على مجاالت االهتمام الرئيسية التي تعكس اهتمامات  يسلط (G.1.7مرفق بيان رسالة جامعة أم القرى )إن 

أي مؤسسة جامعية تعليمية. إال أن رسالة جامعة أم القرى تميزت باهتمامها بإبراز االقتصاد المعرفي وفق متطلبات 

 ،لريادية، فاهتمت الجامعة ببناء رواد األعمال من الطاقات الوطنية الشابة وأصحاب المشاريع ا2030رؤية المملكة 

وادي مكة للتقنية عبر ملتقى للشركات الناشئة االلتقاء بالمستثمرين وأصحاب شركة قد نظمت الجامعة متمثلة في لف

فتح المجال للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ألخذ دورها في تم رؤوس األموال لدعم المشاريع الوطنية، و

القرار، وحاضنات ومسرعات األعمال،  أصحابو الجهات الحكوميةالتنمية االقتصادية الوطنية، والذي يستهدف 

 (G.1.9والشركات الناشئة، والجامعات والباحثين، وشركات التقنية، وصناديق االستثمار الوطنية، ويشمل المرفق )

 تقرير الملتقى.

12

( G.1.3مرفق هـ ) 1441 - 1439القرى إن رسالة الجامعة والصادرة ضمن الخطة االستراتيجية لجامعة أم 

من توصيات  2، في تحقيق للتوصية رقم واالستراتيجيات اتبشكل يسمح باستخدامها لتوجيه القرارمصاغة 

في بعض القرارات األخيرة والتي من شأنها زيادة فعالية الجامعة لتقوم  ويظهر ذلك الدور .NCAAAمراجعي 

جنة العليا اإلشرافية لتحقيق التحول الوطني لمن ذلك قرار إعادة تشكيل المع التوقعات، و يتوافق بدورها بشكل 

( وقرار إنشاء G.1.12مرفق ( وقرار إنشاء اإلدارة العامة للخدمات التعليمية )G.1.11مرفق والرؤية بالجامعة )

و قرار تشكيل ( G.1.14مرفق (  وقرار إنشاء مركز اإلنجاز والتدخل السريع )G.1.13مرفق المركز اإلعالمي )

( وكذلك G.1.16مرفق ( وقرار تشكيل لجنة التطوير اإلداري )G.1.15مرفق الطالبات ) رات اللجنة اإلشرافية لمق

بالرسالة، حيث أنها تصب  (. إن جميع هذه القرارات وغيرها موجهةG.1.17مرفق قرار نقل تبعية بعض اإلدارات )

  في مجال قيام الجامعة بأدوارها المنصوص عليها في الرسالة.

إن صيغة الرسالة والتي ترتكز حول عمليات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع تشكل المحاور التي تدور حولها 

( والتاسع السابعه في المعيارين وغيرها )كما سيتم عرضجميع أنشطة الجامعة. فجميع المشاريع وعمليات التوظيف 

اإلنجازات  ( تسجيلG.1.10مرفق تتم لخدمة أنشطة الجامعة في المحاور الثالث. وتظهر التقارير السنوية للجامعة )

المتحققة في تلك المجاالت. وكذلك تتم عملية توزيع الميزانيات بطريقة تتفق مع مبادئ الرسالة، وسيتم تقديم 

( يحوي مصفوفة تظهر تأثير الرسالة G.1.28مرفق ). 4-1المعيار الفرعي ة خالل استعراض بعض األمثلة التفصيلي

 على أهداف وأنشطة بعض وحدات الجامعة.
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من خالل استطالع رأي ذوي العالقة عن مدى فائدة صيغة رسالة جامعة أم القرى وارتباطها بأنشطتها واتخاذ 

مقياس خماسي، مما يعني أن هناك رضا جيد عن فائدة بيان على    3.5العام  المتوسطسجل القرارات فيها، 

 الرسالة وتأثيرها في توجيه أنشطة وقرارات الجامعة.

( مجموعة من االستراتيجيات والمرتبطة بعدد من G.1.3مرفق هـ ) 1441-1439االستراتيجية يوجد في الخطة 

. تشير وخطة تنفيذية مؤشرات أداء وخطة زمنيةالمبادرات التنفيذية التي صممت لها بطاقات تنفيذية ووضعت لها 

هذه اإلجراءات إلى إمكانية تنفيذ فحوى الرسالة خصوصا في ضوء الحراك المتسارع الذي تشهده الجامعة في 

الوقت الحالي. ونظرا الرتباط مبادرات الخطة االستراتيجية بمؤشرات أداء، فإن ذلك يمكن متخذي القرار في 

من  4، تحقيقا لمتطلبات التوصية رقم تقدم نحو تحقيق األهداف والغايات االستراتيجيةالجامعة من متابعة ال

( G.1.25، ومرفق ). تتم المتابعة حاليا من خالل التقارير الدورية التي تقدم للجهات المعنيةNCAAAتوصيات 

 يحوي تقريرا إلنجاز الخطة االستراتيجية.

معالي مدير الجامعة مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية والذي يوحد  ولمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ، أسس

 (.G.6.27و   G.1.26الجهود فيما يتعلف بالتخطيط االستراتيجي )مرفق 

13

والعصف الذهني  نتيجة لسلسلة من ورش العملالقرى جاءت ن عملية صياغة بيان الرسالة الحالية في جامعة أم إ

العمل بمشاركة نخبة من منسوبي ومنسوبات الجامعة  من ورشحيث تم عقد العديد  لكافة فئات المجتمع األكاديمي،

والموظفين  ، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس والطالب والطالبات من مختلف الكلياتمن قياديين وقياديات

ستخدام أدوات تحليل مختلفة مثل التحليل با الخارجيةالداخلية ولبيئة افي هذه الورش تحليل تم ووالموظفات. 

. تم الحصول على "(G.1.5"مرفق  )مرفق بيان بالورش وفئات المشاركين .SWOTوتحليل  PESTLEالسداسي 

ومن ثم نشر بيان رسالة ، (G.1.6مرفق ) الخطة االستراتيجيةموافقة نهائية من مجلس جامعة أم القرى على 

 .للجامعة، واعتمادها في منشورات الجامعة وكتيباتها الجامعة عبر البوابة اإللكترونية

، في مراجعة وتعديل على الرسالة ضمن عمليات إعداد الخطط االستراتيجية وتحديثهاتجري الجامعة عمليات 

بإعالم المستفيدين بذلك من خالل قنوات عدة منها  الجامعة وتقوم .NCAAAمن توصيات  1تحقيق للتوصية رقم 

( ونشرها من خالل https://uqu.edu.sa/main/54289محدثة في موقع الجامعة )انظر الرابط نشر الرسالة ال

المختلفة الموجودة في نظام االستبانات وقياس مؤشرات األداء على موقع الجامعة ذكرها في استطالعات الرأي 

تطلع عليها أصحاب العالقة وأرباب العمل من خالل استطالعات رأي مخصصة  ، وكذلك((G.1.18)مرفق النتائج )

إن مصفوفة اتساق الرسالة  (.(G.1.19لمعرفة مدى تأييدهم لها ولعناصر هوية الجامعة المختلفة )مرفق النتائج )

https://uqu.edu.sa/main/54289
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ين وحدات ( يظهرون الوعي بG.1.25( و تقرير انجاز الخطة االستراتيجية المرفق في )G.1.18المرفقة في )

 الجامعة المختلفة برسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية.

( G.1.30إن عمليات إعداد الخطة االستراتيجية )تمكين( تشرك أصحاب المصلحة بشكل أكبر من السابق، ومرفق )

، الرسالة يحوي أخبارا عن أنشطتها حتى اآلن.  إن التقارير السنوية وتقارير اإلنجاز تشكل أساسا لعملية مراجعة

ومكتب إدارة الخطة االستراتيجية الذي سيكون جزءا من تكوين خطة تمكين، سيكون مسؤوال عن تحديث الخطة 

 االستراتيجية، بما فيها الرسالة.

 (S1.1جدول مؤشر األداء الرئيس ) 5جدول 

  مؤشر األداء الرئيس:

 الرسالة واألهدافتقدير وعي أصحاب المصلحة لعبارة 

  (S1.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

  (S1.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 مستوى

 الفعلي األداء

 مستوى

 األداء

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

3.6 4.0 

2015 3.67 
2016 3.62 
2017 3.65 
2018 3.69  

فهد للبترول  جامعة الملك

 3.9 والمعادن

 3.6 جامعة القصيم
  3.5 جامعة أم القرى

4.0 

 التحليل

: ال أوفق 1: ال أوفق   2: أوافق لحد ما   3: أوفق   4: أوفق بشدة   5} :المستخدم خماسي النقاط مقياسال

 .{بشدة

 

3.67

3.62
3.65

3.69

3.55

3.6

3.65

3.7

2015 2016 2017 2018

     ى                                                                     
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توضح البيانات الواردة أعاله أن المتوسط العام لتقدير وعي أصحاب المصلحة لعبارة الرسالة واألهداف في 

م ويشير ذلك إلى تحسن وزيادة 2018في عام  3.69، وقد تحسن بشكل بسيط إلى 3.67م كان 2015الفترة 

قارنة الخارجية يتضح أن متوسط لوعي أصحاب المصلحة بعبارة الرسالة واألهداف. ومن خالل مالحظة نتائج الم

، 3.69مؤشر وعي أصحاب المصلحة بالرسالة واألهداف سجل ثاني أعلى قيمة بعد جامعة الملك فهد وهو 

وذلك يعزى للحراك والجهود التي تبذلها الجامعة لنشر رسالتها وأهدافها. وهناك توجهات سيتم أخذها عند بناء 

مشاركة أكبر شريحة ممكنة لجميع المستفيدين من داخل الجامعة م بخصوص  2023الخطة المستقبلية تمكين 

)قياديين وقياديات وهيئة تدريسية رجال ونساء وموظفين وموظفات بكل فئاتهم وطلبة وطالبات( وكذلك من خارج 

الجامعة )القطاعات الحكومية والخاصة( بورش عمل ومقابالت فردية واستبيانات وهاشتاق تويتر. وأيضًا سيتم 

تركيز على اإلبراز االعالمي للخطة قبل البداية الفعلية لها وأثناء إعدادها وصياغتها وبعد تدشين العمل بها ال

 .ونشرها على كل المستويات داخل الجامعة وخارجها

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 للجامعة.مقارنة ذاتية داخلية  •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

استبانات لفئات القيادات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين  4تم احتساب المؤشر نفسه من خالل  •

قارنة والطالب وحساب المتوسط العام مع مراعاة الوزن النسبي لكل فئة وأعداد المشاركين. ورقم الم

 .ه1436-1435في عام  3.67المرجعية الداخلية: هو أعلى نتيجة لقياس المؤشر 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 .جامعة أم القرى )مقارنة ذاتية( •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

3.5

3.6

3.9

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

ادن امعة الملك ف د للبترول والمع امعة أم القرى امعة القصيم

      ى                                                                    
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ألنهما من الجامعات السعودية الحاصلة على االعتماد وتتشابه في رسالتهما مع جامعة أم القرى كما أن  •

أنشطتهما تتناول التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما أن هناك إمكانية للحصول على بيانات 

 قياس المؤشرات.

 المرجعية الخارجية(؟كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة  -٢

الملك فهد للبترول والمعادن وحساب  وجامعةمن خالل استبانات للفئات المختلفة بجامعة القصيم  •

 الملك فهد للبترول والمعادن. وجامعةالمتوسط العام وقد تم الحصول عليها من جامعة القصيم 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .الملك فهد للبترول والمعادنجامعة  •

 جامعة القصيم. •

14

 ,G.1.1, G.1.2مرفقات مدى خططها االستراتيجية الثالث )لقد شهدت رسالة جامعة أم القرى تطورا على 

G.1.2 الرسالة بحيث يعكس المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية في الجامعة. وفي  على نص(، فطرأ تطور

كل خطة من تلك الخطط، ظهر أثر فحوى الرسالة على محتوى الخطة. فمثال، تنص رسالة جامعة أم القرى في 

متميزة تخدم ( على )تقديم تعليم وأبحاث علمية G.1.3مرفق هـ ) 1441-1439الخطة االستراتيجية الثالثة 

الرسالة في عناصر  (، ولقد ظهر أثر2030المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية 

الخطة االستراتيجية من غايات وأهداف استراتيجية. فأحد الغايات يرتبط بالتعلم والتعليم، وأحدها يرتبط بالبحث 

المجتمعية خصوصا في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، وهناك أكثر العلمي، وأحدها يركز على تعزيز المسؤولية 

 .2030من غاية تخدم االقتصاد المعرفي وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 

على مقياس خماسي  3.6وقد قيم قادة الجامعة استخدام رسالة الجامعة كأساس للتخطيط االستراتيجي بمتوسط 

عه ولتثقيف المجتمع الجامعي باآللية التي تؤثر به رسالة الجامعة على هناك حاجة لرفكانت وهو مستوى مرض وإن 

 جميع مراحل التخطيط االستراتيجي.

( في الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام G.1.3مرفق هـ ) 1441-1439االستراتيجية تم اعتماد الخطة 

فيها الرؤية  لهوية الجامعة بما(. وتال ذلك إعالن G.1.6هـ ) 16/9/1439هـ بتاريخ  1438/1439الجامعي 

(. ولقد تم كذلك إرسال محضر https://uqu.edu.sa/main/54289والرسالة على موقع الجامعة )انظر الرابط 

(. G.1.20)  لمحدثةعلى رؤية ورسالة الجامعة ا الطالعهممجلس الجامعة المصادق لجميع عمداء الكليات والعمادات 

لهذه الجهود، فقد قيم أفراد الفئات المختلفة اطالعهم على الرسالة كما هو موضح في الرسم البياني  ونتيجة

 التالي.

https://uqu.edu.sa/main/54289
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 تقييم فئات المجتمع الجامعي لمدى اطالعهم على رسالة الجامعة 14شكل 

على مقياس خماسي، بينما قيم أعضاء هيئة التدريس مدى موافقتهم  3.3هو كما أن متوسط تقييم الفئات المختلفة 

 .على مقياس خماسي 4على محتوى الرسالة بأعلى من 

ونتيجة للجهود المبذولة لتطوير الجامعة وإلنجاح خططها االستراتيجية، تستخدم الرسالة لتوجيه لتوزيع الموارد 

و الجامعة مدى استخدام الرسالة يالمهمة بالجامعة لقد قيم قيادواتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع أو السياسات 

على مقياس خماسي، وهو مستوى يعكس نظرة إيجابية نسبيا الهتمام  3.44 متوسطةكموجها لتوزيع الموارد بتقييم 

 الموارد وفقا لرؤاها االستراتيجية ورسالتها وأهدافها. الجامعة بتوزيع 

( يرجع إلى الخطة G.1.29ية التخطيط االستراتيجي، وقسم التخطيط والميزانية )إن الميزانية جزء أساسي من عمل

 االستراتيجية للجامعة عند اتخاذ قرارات تختص بالميزانية.

( زيادة ملحوظة G.1.21)المرفق ) 2021و 2020و 2019وكذلك يظهر من توزيع ميزانية الجامعة المقترحة لألعوام 

بالقضايا االستراتيجية المنبثقة من رسالة الجامعة. فعلى سبيل المثال، هناك زيادة في بنود مرتبطة ارتباطا وثيقا 

( في بند األصول غير المالية الذي ترتبط كثير من بنوده بالبنية 930,000,000إلى  105,000,000كبيرة )من 

التفصيلية زيادة  . وشهدت بعض البنود1441-1439التحتية، وهي أحد القضايا االستراتيجية في خطة الجامعة 

كبيرة، مثل بند تأمين وسائل السالمة وتأمين المعامل والمختبرات وغيرها. وشهد كذلك بند التعاون الدولي والمحلي 

للتأهيل والتدريب لالعتماد األكاديمي زيادة تعكس اهتمام الجامعة بضمان الجودة، وهو كذلك أحد القضايا 

 االستراتيجية. 
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تقرير المعيار األول كيف توجه الرسالة عمليات التخطيط التشغيلي. وبعض األمثلة األخرى تظهر أجزاء مختلفة من 

، فعاليات خدمة المجتمع (4(، عمليات تحديث البرامج )المعيار 3تشمل زيادة عدد البرامج المعتمدة )المعيار 

 ( والشركات الناشئة.G.1.31(، وزيادة االهتمام ببراءات االختراع )11)المعيار 

15

محور بيان رسالة جامعة أم القرى حول ثالثة عناصر أساسية: التعليم والتعلم والبحث والخدمة يت ،كما سبق ذكره

تم تطوير مجموعة من  ،. وبناًء على ذلك2030المجتمعية وذلك لبناء اقتصاد معرفي يواكب تطلعات رؤية المملكة 

مصفوفة توافق األهداف االستراتيجية للجامعة مع ركائز  6جدول األهداف االستراتيجية لتحقيق الرسالة. يسرد 

 رسالتها:

 أهداف الجامعة مع رسالتهاموائمة  6جدول 

 الهدف االستراتيجي

عناصر رسالة 

 الجامعة

يم
عل

لت
 ا

مي
عل

ال
ث 

ح
لب

 ا

مع
جت

لم
ة ا

دم
خ

 

  ✓ ✓ تطبيق نموذج المنظمة المتعلمة •

 ✓ ✓  استدامة البحث العلمي وتحسين مخرجاته لتتوافق مع احتياجات المجتمع •

 ✓   والحجاج والمعتمرينالمشاركة بفعالية في العمل التطوعي وخدمة المجتمع  •

  ✓ ✓ تحسين البنية التحتية •

تطوير أداء القياديين واإلداريين والفنيين وتنمية قدراتهم العلمية واإلبداعية  •

 والفكرية

✓ ✓  

 ✓ ✓ ✓ تأسيس منظومة متكاملة إلدارة الجودة الشاملة •

 ✓ ✓ ✓ المختلفةعقد االتفاقيات والشراكات المحلية واإلقليمية والدولية مع المنظمات  •

 ✓ ✓ ✓ التسويق للجامعة وبرامجها وأنشطتها لتكون عالمة تجارية أكاديمية موثوقة •

 ✓ ✓  تنمية الموارد الذاتية للجامعة •

 تدعم رسالة الجامعة. وتم صياغة مجموعة من األهداف استراتيجية محاور ةتسع االستراتيجيةحددت الخطة 

هي األداة لتحقيق  والمبادراتهدف. تعد األهداف الفرعية القابلة للتنفيذ لكل  والمبادرات الرئيسية والفرعية

ـ )1441-1439األهداف كما هو موضح في وثيقة الخطة االستراتيجية  (. إن أهداف الجامعة االستراتيجية G.1.3ه

 خطيط وصنعالتومبادراتها صيغت بصورة واضحة بحيث يمكن استخدامها كدليل إرشادي فعال لتوجيه عمليات 
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 تم استطالع وقد .NCAAAمن توصيات  2، وهو توافقا مع توصية رقم القرار وفق أساليب تتوافق مع الرسالة

 رأي القيادات حول ذلك بهدف قياس المؤشر الفرعي أدناه:

 (S1-s1جدول مؤشر األداء الفرعي ) 7جدول 

  :الفرعيمؤشر األداء 

 في عملية صنع القرار فعااًل ارشاديًا أصحاب المصلحة لتقديم الرسالة دلياًلمتوسط تقييم 

 (S1-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.89 3.8 

2015 3.67 
2016 3.58 
2017 3.70 
2018 3.89  

4 

 التحليل

: ال أوفق 1: ال أوفق   2: أوافق لحد ما   3: أوفق   4: أوفق بشدة   5} :المستخدم خماسي النقاط مقياسال

 {بشدة

 
لعملية صنع القرار، وذلك مقارنة بنتائج  رشاديًاإ يظهر ارتفاع تأييد أصحاب المصلحة لكون الرسالة تقدم دلياًل

السنوات السابقة، ولكن ألن المستهدف لم يتحقق فإنه يستلزم إطالع القادة على عمليات اتخاذ القرار وحثهم 

 على توجيه قراراتهم حسب الرسالة.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 مقارنة ذاتية داخلية للجامعة. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب المؤشر نفسه من خالل استبانة لفئات القيادات، ورقم المقارنة المرجعية الداخلية: هو  •

 .ه1438-1437في عام  3.70 أعلى نتيجة لقياس المؤشر

3.67

3.58

3.7

3.89

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

 ً    الً                                                 ً        
                

2015 2016 2017 2018
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 التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: اسم الجهة -٣

 .جامعة أم القرى )مقارنة ذاتية( •

وضمن إطار مراجعة الخطط االستراتيجية وإعداد خطط جديدة، تتم كذلك مراجعة الغايات االستراتيجية وتطويرها 

تم استخدام عدد من األساليب  بناء على تطور الرسالة والمستجدات في البيئة الداخلية والخارجية واألولويات. ولقد

الرباعي العوامل الداخلية والخارجية والتحليل  ( مثل تحليلG.1.3ه ) 1441-1439خالل اعداد الخطة االستراتيجية 

(SWOT )المحيط األزرق، وذلك لضمان صياغة غايات استراتيجية مبنية على رؤية واقعية وذات أثر كبير.  وتحليل

ابلة للقياس لمبادرات الخطة وتم كذلك تحديد القيم المستهدفة لها ووضع خطة زمنية كما تم وضع مؤشرات أداء ق

 للتنفيذ، مما يضمن سهولة متابعة تنفيذها وتقييم تقدمها.

)مرفق بيان مرسل من مكتب  2030وفي إطار المبادرات المؤسسية، فازت الجامعة بعدد من مبادرات رؤية المملكة 

ومع مشروع  2030(، وتظهر تلك المبادرات اتساقا مع رسالة الجامعة ومع رؤية المملكة G.1.22)الرؤية بالوزارة تحقيق 

 .2020التحول الوطني 

وبشكل عام، تتسق أهداف وغايات ومبادرات الوحدات المختلفة مع غايات وأهداف الجامعة ككل، وهو ما يحقق 

االستراتيجية لوحدات الجامعة المختلفة ذلك الخطط وتوضح . NCAAAمن توصيات  3بشكل كبير توصية رقم 

األهداف االستراتيجية في الخطة االستراتيجية لعمادة التطوير الجامعي  التناغم. فعلى سبيل المثال، تتمحور

( حول تطبيق وتطوير معايير الجودة، وهي أهداف تتسق مع الهدف G.1.23ه )مرفق  1441-1439والجودة النوعية 

 (. G.1.3)مرفق  1441-1439طة الجامعة السادس من أهداف خ

أن الجامعة تعمل إال  ،اتساق البرامج جنبًا إلى جنب مع أهداف الجامعةبوعلى الرغم من التقدم المحرز فيما يتعلق 

من قبل اإلدارة العليا للجامعة توثق بواسطة تقارير  لمتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية آلية مطورةوضع  حاليا على

، مجموعة من مؤشرات األداء االستراتيجي للحكم على مدى تحقيق األهداف االستراتيجية وتستخدمة عن الخط

 المستويات المستهدفةويتم مراجعتها في حال كان من الواضح أن  ،يتم تقييم األهداف سواء تم تحقيقها أم ال بحيث

ة لتغطية هذا الجانب في خطتها المستقبلية مرتفعة للغاية أو ال يمكن تحقيقها. وقد اتخذت الجامعة إجراءات فعلي

ليقوم  Office of strategic management (OSM)االستراتيجية ، حيث تعتزم الجامعة إنشاء مكتب اإلدارة 2023تمكين 

 :بالتالي

 .ومتابعة سير تنفيذ االستراتيجية في المحاور األربعة Managing BSC ادارة بطاقات األداء المتوازن •

من أن جميع  والتأكد Organizational alignment or    cascading المختلفةمتابعة تنفيذ االستراتيجية في الكليات  •

 .الوحدات تقوم بمعرفة وتنفيذ االستراتيجية
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للتأكد من مدى قربنا من غلق الفجوة وتحقيق األهداف ومدى  Strategy review مراجعة وتقييم االستراتيجية •

 ة سير االستراتيجيةفعالية وكفاء

مع القيادة العليا في الجامعة للتأكد من الحاجة إلضافة  بالتعاون Strategy development تطوير االستراتيجية •

 .أهداف جديدة لالستراتيجية

للتأكد من أن جميع المنتمين للجامعة على دراية وعلم  Strategy communication توصيل االستراتيجية •

 .باستراتيجيتها

  متابعة التنفيذ باستخدام برنامج الكتروني مخصص لذلك. •

االستراتيجية للجامعة، ورتبت أولوياتها، واألهدافَ بوضوح تام وبشكل مناسب القضايا القرى حددت رسالةُ جامعة أم 

 توجيه التخطيط والعمل داخل الجامعة.  الجامعة فيويتضح جليًا تأثير رسالة 

فقد تم تطوير رسالة الجامعة الحالية لتلبي طموحاتها المستقبلية وذلك خالل مراحل تطوير خططها االستراتيجية 

الثالثة والتي تم اخذ مشورة المجتمع الجامعي فيها من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وطلبة وكذلك استطالعات 

 لياء األمور وغيرهم. ون أرباب العمل وأرأي أصحاب المصلحة م

وعلى الرغم من أن المعيار األول سجل تقييم ذاتي عالي الجودة نبع من وجود نقاط قوة في جانب التخطيط 

بالجامعة إال أن هناك أولويات تحسين للرقي بمستوى الجامعة ستؤخذ بعين االعتبار من قبل وحدة  االستراتيجي

 جامعة وفيما يلي سنخلص نقاط القوة وتوصيات التحسين وأولويات تنفيذها:التخطيط االستراتيجي بال

 دعم اإلدارة العليا للتفكير االستراتيجي. •

مراجعة رسالة الجامعة كجزء من التخطيط االستراتيجي لمستقبلها الطموح بمشاركة جميع أصحاب  •

 المصلحة.

 سوم الملكي من إنشاءها.اتفاق بيان رسالة جامعة أم القرى مع قرار المر •

 .2030سعودية توجهات االقتصاد المعرفي في رؤية المملكة العربية اللرسالة الجامعة  ةتلبي •

وضع وتنفيذ عدة برامج ومبادرات هامة كجزء في عملية التخطيط االستراتيجي أثناء مراجعة الرسالة  •

 الحالية.

 مع رسالة الجامعة. رسالة كل الكليات والوحدات والعمادات وأهدافها اتساق •

 

 أصحاب المصلحة. تنظيم أنشطة إرشادية تهدف إلى نشر وشرح المهمة إلى مختلف •
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وضع سياسات واضحة ومبسطة التخاذ قرارات توزيع الميزانية واعتماد المشاريع بناء على فحوى الرسالة،  •

 .الجامعة وأنشطتهابحيث تكون هناك آلية معتمدة ونماذج مفصلة تربط بين رسالة 

 . Office of strategic management (OSM)االستراتيجيةدارة إانشاء مكتب  •

 .متابعة التنفيذ باستخدام برنامج الكتروني مخصص لذلك •

 

وضع سياسات واضحة ومبسطة التخاذ قرارات توزيع الميزانية واعتماد المشاريع بناء على فحوى الرسالة،  •

 هناك آلية معتمدة ونماذج مفصلة تربط بين رسالة الجامعة وأنشطتها بحيث تكون

 . Office of strategic management (OSM)االستراتيجيةدارة إانشاء مكتب  •

 عنوان الدليل الترميز

G.1.0 تشكيل لجنة المعيار األول 

G.1.1  1الخطة االستراتيجية 

G.1.2  2الخطة االستراتيجية 

G.1.3  3الخطة االستراتيجية 

G.1.4 قائمة البرامج المعتمدة دوليا 

G.1.5 بيان ورش التخطيط 

G.1.6 اقرار الخطة االستراتيجية 

G.1.7 نص رسالة أم القرى وبيان شرحها 

G.1.8 دعوة أعضاء لورشة كيف نكون قدوة 

G.1.9 للشركات الناشئة Startup 

G.1.10 التقارير السنوية للجامعة 

G.1.11 قرار اعادة تشكيل لجنة تحقيق الرؤية 

G.1.12 قرار انشاء االدارة العامة للخدمات التعليمية 

G.1.13 قرار انشاء المركز االعالمي 

G.1.14 قرار انشاء مركز االنجاز والتدخل السريع 

G.1.15 قرار تشكيل اللجنة االشرافية لمقار الطالبات 

G.1.16  االداريقرار لجنة التطوير 

G.1.17 قرار نقل تبعية بعض االدارات 

G.1.18 نتائج استطالع اآلراء 

G.1.19 آراء أصحاب العالقة في هوية الجامعي 
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G.1.20 تعميم الخطة 

G.1.21 مشروع الميزانية 

G.1.22 قائمة المبادرات المقبولة 

G.1.23 الخطة االستراتيجية لعمادة التطوير 

G.1.24  االستراتيجية لكلية التمريضالخطة 

G.1.25 تقرير انجاز الخطة االستراتيجية 

G.1.26 قرار إنشاء مكتب إدارة المبادرات 

G.1.27 وصف مهام مكتب إدارة المبادرات 

G.1.28 مصفوفة اتساق رسالة وأهداف الجامعة مع رسائل وأهداف بعض وحداتها 

G.1.29 قسم التخطيط والميزانية 

G.1.30 تقرير عن أنشطة تمكين 

G.1.31 قائمة براءات االختراع 
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2. 

 ( مةنج" : ")درجة التقويم اإلجمالية

تعمل اإلدارة العليا لجامعة أم القرى على توفير قيادة فعالة لمصلحة الجامعة ككل من خالل تطوير السياسات 

واإلفصاح والشفافية، ولقد تم اعتماد السياسات واللوائح لقيادة أنشطة الجامعة بفعالية ضمن وعمليات المساءلة 

 األخير للجامعة. ( الهيكل التنظيميG.2.44المرفق ). ويوضح هيكل تنظيمي واضح المعالم

لجامعة ولقد تم تصميم الهيكل التنظيمي في جامعة أم القرى كوسيلة فعالة لضمان وجود سياسة موحدة داخل ا

بجميع فروعها في شطري الطالب والطالبات. وقد أثبتت اإلدارة الموحدة لتحديد السياسات في جامعة أم القرى 

 وفروعها خالل السنوات الماضية ما يلي:

 تعزيز النزاهة األكاديمية لكل جهة. -1

 ضمان عدم تعارض السياسات األكاديمية. -2

 من الذكور واإلناث. ضمان تكافؤ الفرص واالمتيازات والمكافآت لكل  -3

الطالبات والطالب لتقديم مشاركة متساوية في التخطيط وصنع القرار، كما يجري االتصال الفعال بين شطري 

مالحظة مع  (.G.2.3( وزيادة أعداد القيادات النسائية )G.2.2ويتضح ذلك من نسب تمثيل النساء في اللجان )

لتطبيق مناهج التدريس وبرامج البحث لكل من الطالب والطالبات أن جامعة أم القرى لديها نظام أكاديمي موحد 

( ومن النماذج G.2.4كما يتضح ذلك من التقارير الصادرة من الوحدات المختلفة ) التدريس،وأعضاء هيئة 

 (.G.2.5األكاديمية الموحدة )

ومن المتوقع أن يتم إعطاء المزيد من المهام والصالحيات اإلدارية للقيادات النسائية وكذلك زيادة صالحيات 

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بمجرد انتقالها الى مدينة الطالبات الجديدة بالعابدية، فضاًل عن زيادة العميدات 

 والوكيالت ورئيسات األقسام. 

ضوات هيئة التدريس والطالبات في بعض الكليات مثل كلية الطب يشاركن ويتفاعلن وفي الوقت الحالي فإن ع

بالفعل في نفس البيئة األكاديمية )العيادات، التدريب، إلخ( كنظرائهن من الذكور في المدينة الجامعية للطالب 

ل أعضاء هيئة التدريس من قب واإلشراف عليهابالعابدية. وفي العديد من الكليات األخرى، يتم تدريس الطالبات 

الذكور باستخدام مختلف تقنيات االتصال عن بعد. عالوة على ذلك، تتم مناقشة عملية اتخاذ القرار في الشؤون 

 األكاديمية والموافقة عليها على مستوى مجالس الكليات واألقسام بمشاركة كاملة من العضوات.
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برئاسة سعادة وكيل الجامعة وعضوية نخبة من قياديي الجامعة وأعضاء وعضوات  معيار الثانيتم تشكيل لجنة ال

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل G.2.0)مرفق التشكيل ) هيئة التدريس والموظفين

دوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األ

بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت 

ت تقرير المعيار. تملبعد ذلك بتقويم ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية 

مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة 

في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض 

 ل. مع المعايير األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكام

 .الفرعية للمعيار الثاني وفيما يلي تقريرًا حول المعايير

21

 تفويضيتم مجلس الجامعة هو أعلى هيئة التخاذ القرار داخل الجامعة. يترأس المجلس معالي وزير التعليم، و

صالحيات إدارة المجلس إلى مدير الجامعة. وبالتالي، يمثل مجلس الجامعة مجموعة اإلدارة العليا المؤسسية 

. يستعرض الرابط وجميع عمداء الكليات والعمادات المساندة ووكالئه مدير الجامعةالتي تتكون من 

cucon/Orghttps://uqu.edu.sa/se ويوضح الرابط  نشأة وتطور مجلس الجامعة

https://uqu.edu.sa/secucon/3571  أعضاء المجلس في الدورة الحالية.، وتوجد عينة من محاضره في

( التي تنص على G.2.10)مجلس التعليم العالي ولوائحه  الجامعة على نظام(. يعتمد مجلس G.2.6المرفق )

 تطوير السياساتلاالستشارية العليا الدائمة  تشكيل اللجنةهذا وقد تم  مجلس الجامعة. مسؤوليات وواجبات

تشكيل اللجنة االستشارية العليا الدائمة ونماذج من محاضر  ( قرارG.2.7ويوضح المرفق ) المؤسسية،

مجلس الجامعة في األمور المتعلقة بأداء  تقديم المالحظات والتوجيهات إلى فيتتركز مهامها واجتماعاتها. 

اجتماعات مجلس  ( جداولG.2.42ويوضح المرفق ) .القطاعات المختلفة في الجامعة، وخاصًة القطاع التعليمي

 . الجامعة واللجنة االستشارية العليا

إلدارة مجالس الجامعة في مختلف الجهات تروني بتطوير نظام إلكاهتمت أم القرى  جامعةأن والجدير بالذكر 

 منيتم حيث  ،األعضاءمن قبل  تسهيل المتابعة المستمرة ومراجعة أنشطة المجلسالتوثيق ومن أجل والكليات 

جميع جداول األعمال وعلى جميع اإلرشادات واللوائح،  واالطالعاألعضاء من قبل  خالله استالم الدعوات

في س السابقة والمستقبلية وتقديم مالحظاتهم وتعليقاتهم حول بنود جدول األعمال وقرارات اجتماعات المجل

 .المجلس

https://uqu.edu.sa/secucon/Org
https://uqu.edu.sa/secucon/3571
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باإلضافة الى ما تقدم يهتم مجلس جامعة أم القرى بالخدمات المقدمة للطالب كأحد أهم األولويات، ويتجلى 

دمات المقدمة للطالب ذلك في تطوير العديد من الكيانات والبرامج والسياسات والقرارات لتحسين جودة الخ

كل  عدد الطالب المقبولين في جامعة أم القرى دراسة خالل من يتضح هذاالذي تخدمه،  األكاديميوالمجتمع 

بعض  5و 4جودة المخرجات. ويستعرض تقريري المعيار  بعدد المقبولين لتحسين التحكم الفعاليتم  عام حيث

 المجهودات المبذولة في مجاالت تهيئة الطلبة أكاديميا وكذلك توفير الخدمات المختلفة لهم.

وفي مجال ضمان الجودة، تعمل جميع البرامج األكاديمية على الوفاء بأعلى معايير الجودة الوطنية والدولية،  

دد من البرامج من قبل هيئات االعتماد الدولي )مرفق قائمة بالبرامج المعتمدة دوليا كما تم تقييم واعتماد ع

(G.2.8 وتخضع جامعة أم القرى أيًضا لعملية تقييم ذاتي دورية للتحسين المستمر ألدائها وأداء برامجها .)

والمهارات المتعلقة  رفااألكاديمية. كما تضمن جامعة أم القرى أن أعضاء هيئة التدريس يكتسبون بانتظام المع

بعضا من المجهودات التي تبذلها الجامعة  9بتدريسهم وبحوثهم من أجل التطوير المستمر. ويستعرض المعيار 

 في مجال تطوير منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين.

، المختلفةاالستراتيجية فقد تبنى مجلس جامعة أم القرى العديد من المبادرات الناتجة عن الخطط  وكذلك

وتشمل تلك المبادرات مجاالت التعليم  (،G.2.13( )مرفق 1441-1439وخصوصا الخطة االستراتيجية )

تم إضفاء الطابع الرسمي على العديد من المبادرات  . كمامع الخريجين والتعلم والبحث وخدمة المجتمع والتواصل

رة المالية. ومن هذه المبادرات: انشاء مراكز المتعلقة بالطالب وتنفيذها، من خالل الدعم والتمويل من وزا

تدريب وتأهيل طلبة الجامعة في التخصصات المختلفة على التصميم والتصنيع والنمذجة، وإنشاء مركز تثقيف 

وتدريب وتأهيل الكتروني على االستثمار واألبداع واالبتكار وريادة األعمال لجميع فئات الطلبة، وتفعيل الخدمات 

معية المناسبة لطلبة االحتياجات الخاصة وتفعيل وتطوير التعليم اإللكتروني، وتطوير الموارد والبيئة الجا

. والقدرات البشرية في البحث العلمي، ومركز تدريب ومحاكاة المخاطر واألزمات وضمان السالمة... وغير ذلك

س والباحثين. يمكن االطالع للطالب، وأعضاء هيئة التدري المقدمة ال شك أن هذه المبادرات ستعزز الخدمات

، وكذلك https://uqu.edu.sa/ieiهذه المبادرات والمجهودات على موقع معهد اإلبداع وريادة األعمال بعض على 

 (.G.2.9في ) 2030توجد قائمة بمبادرات الجامعة المقبولة ضمن مبادرات الرؤية 

ارة أن مجلس الجامعة يقوم بمراجعة دورية ألهداف وغايات الجامعة، وذلك ضمن إعداد ومما هو جدير باإلش

 G.3.12و  G.2.11مرفقالخطط االستراتيجية المختلفة، حيث مرت الجامعة بثالث خطط استراتيجية )

يهدف والذي  2023وقد دشن معالي مدير الجامعة مؤخرا مشروع الخطة االستراتيجية الرابعة تمكين  (G.2.13و

استراتيجية تواكب تطورات المجتمع وترضي طموحات منسوبي الجامعة وجميع أصحاب إلى إعداد خطة 

 (.https://uqu.edu.sa/App/News/32190المصلحة )

https://uqu.edu.sa/iei
https://uqu.edu.sa/App/News/32190
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العديد   كما يقوم أيضا بتفويض العمليات األكاديمية والمؤسسية،  مسؤولية كافةيراقب مجلس الجامعة ويتحمل  

عمداء الكليات ومديري اإلدارات من أجل تسريع العمليات األكاديمية واإلدارية ويقلل تدخل  من القرارات إلى

على الكتب  الموافقة :الجامعة في األمور التفصيلية للشؤون األكاديمية. ومن األمثلة على هذه المسائل التعليمية

تتم مناقشة العديد من كما  المبتعثين.الدراسات العليا ة طالب الدراسية، أو تجديد المنح الدراسية لمساعد

التوصيات المتعلقة بالمسائل التعليمية بشكل كامل من قبل اإلدارات والكليات واللجان ذات الصلة ويتم تقديم 

وفي حالة وجود مجلس الجامعة،  يات عادة من قبلهذه التوص المصادقة علىالتوصيات بخصوصها، وتتم 

من  6، وهذا يمثل تطبيقا لما ورد في التوصية رقم يتم إعادة المعامالت والتوصيات إلى مصدرهامالحظات 

 .NCAAAتوصيات مراجعي 

لجنة دائمة تمثل عضوياتها شريحة  122يوجد لدى الجامعة عدد كبير من اللجان والمجالس المختلفة، منها 

(. هذه اللجان تساعد مجلس الجامعة في التخطيط، G.2.14ريضة من الكليات )مرفق إحصائيات العضويات ع

وتخصيص الميزانية، وتقييم هيئة التدريس، والشؤون األكاديمية وغيرها من األمور. ويشارك في هذه اللجان 

ا مما يعزز المشاركة ويحفز العديد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين من شطري الطالب والطالبات، وهذ

 اإلبداع ويشكل إضافات ثرية للعمليات اإلدارية. 

( G.2.25يتم تقييم أداء مجلس الجامعة باإلضافة للوكالء باستخدام استطالعات الرأي على النظام االلكتروني )

 ويتم استخدام النتائج للتحسين.

22

 التأهيلية ويتاح للقياديين والقياديات في الجامعة حضور عدد من الدورات تدعم الجامعة تنمية المهارات القيادية،

، 1التي تقام داخل الجامعة مثل دورات وورش عمل التخطيط االستراتيجي التي تمت اإلشارة إليها في المعيار 

 التي األكاديمية،كما يتم ترشيح عدد من القادة لحضور مجموعة من الدورات الخارجية مثل دورات مركز القيادة 

 . 9في المعيار سيرد ذكرها بالتفصيل 

تبسيط هيكل إدارة الجامعة مع خطوط واضحة للسلطة  بهدفإجرائي كما تلتزم جامعة أم القرى بتنفيذ نظام 

وتتم الموافقة عليها واعتمادها والمساءلة.  يتم تفويض الصالحيات على جميع مستويات إدارة جامعة أم القرى، 

( G.2.16ن الوكاالت واإلدارات ضمن هياكلها اإلدارية من ممارسة القيادة الفعالة ويوضح المرفق )بحيث تمك

كما يتم توزيع المسؤوليات بشكل مناسب  عينة من قرارات تفويض الصالحيات الصادرة من معالي مدير الجامعة.

بالجامعة  ( بيان بالقياديين.2.17Gلزيادة فعالية العمليات اإلدارية ولدعم صناعة القرار، ويوضح المرفق )

 يظهر القاعدة العريضة للقيادات.  ومناصبهم وبدالتهم
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زيادة اعداد القياديات من شطر الطالبات من خالل ب قرى من خالل تطوير هيكلها الجديدتلتزم جامعة أم ال

يات مراجعين من توص 7، وذلك تماشيا مع التوصية رقم تعيين عميدات ووكيالت ورئيسات ووكيالت أقسام

NCAAA.  ولقد تم مؤخرا تعيين وكيلة للجامعة لشؤون الطالبات تماشيا مع توجيهات معالي وزير التعليم )مرفق

( تمثيل كال من شطر الطالب والطالبات في الجهات G.2.40. وكذلك يوضح المرفق )(G.2.15قرار التعيين 

 اإلدارية المختلفة داخل الجامعة.

 قياس المؤشر التالي.وفي هذا اإلطار، تم 

  (S2.1)  جدول مؤشر األداء الرئيس 8جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

  تقويم أصحاب المصلحة لكتيب السياسة بما يشمله من رسم التدفق االداري، ومسئوليات الوظيفة

 (S2.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر قمر

 (S2.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

التقدير المتوسط عن كفاية كتيب السياسة على مقياس خماسي النقاط في مسح سنوي ألعضاء هيئة التدريس 

 وطالب العام النهائي

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء 

 ارجيالمرجعي الخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.50 3.50 3.48 4.40 4.00 

 التحليل

 قياس المؤشر:

% من الدرجة 70تحقيق مستوى رضى عام عن كتيبات السياسات بالجامعة حيث حقق قياس المؤشر  تم

وتسعى الجامعة الى تحسين مستوى الرضى  3.5% من المستهدف وهو 100و الخماسي،الكلية للمقياس 

 .وتطويره مراجعته مع للسياسات موحد دليل إنشاءعن كتيبات السياسات من خالل 

 :القوة نقاط

 ب السياسات معد على مستوى كل جهة من جهات الجامعة.كتي •

 :التحسين توصيات

 إنشاء دليل موحد للسياسات على مستوى الجامعة. •

 1438-1439 1437-1438 1436-1437 الفئة

 3.25 2.89 3.43 قيادات

 3.78 3.82 3.73 هيئة تدريس

 3.18 3.27 3.09 موظفين

 3.71 3.73 3.68 طالب

 3.50 3.43 3.48 المتوسط العام
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 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

تحققها الجامعة لهذا المؤشر في ظل ألنها مقارنة ذاتية للجامعة، كما أنها أفضل نتيجة يمكن أن  •

 الظروف الحالية.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل استبانات لفئات المنسوبين أعضاء هيئة التدريس والطالب وحساب المتوسط مع مراعاة  •

 الوزن النسبي للمتوسط لكل فئة.

 تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: اسم الجهة التي -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

تم اختيار جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ألنها جامعة معتمدة فضال عن اتاحة البيانات  •

 للمؤشر.

 تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ كيف -٢

من خالل احتساب متوسط لنتائج تطبيق استبانات استطالع الرأي للفئات المعنية عن مدى رضاهم  •

 .مقياس خماسي( )وفقعن دليل السياسات 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .بن فيصل نعبد الرحمإلمام جامعة ا •

23

وتخطيط  ،يتم تنفيذ عملية التخطيط في جامعة أم القرى على مستويين، مستوى استراتيجي طويل األجل

كما يتم تحديث الخطة االستراتيجية للجامعة بشكل دوري، فقد مرت الجامعة إلى  ،وموازنة سنوية قصيرة األجل

(، ولقد تمت موافقة مجلس الجامعة على الخطة G.2.11, G.2.12, G.2.13استراتيجية )اآلن بثالث خطط 

(، وبدأت اآلن مرحلة اإلعداد للخطة الرابعة بمسمى تمكين G.2.18( )انظر مرفق )1441-1439الثالثة )

لية (، قامت الجامعة بإجراء تحليل للبيئة الداخ1441-1439أثناء تطوير الخطة االستراتيجية ) .2023

  .والخارجية والعديد من التحليالت االستراتيجية

لقد أعدت الخطة بعد التشاور مع فئات مختلفة من المعنيين من إدارة عليا ذكر في تقرير المعيار األول، وكما 

وقياديين وأعضاء هيئة تدريس وطالب وموظفين، وكان ذلك ضمن مجموعة من ورش العمل نفذت بإشراف من 

( بيان الرؤية 1441-1439لتطوير. ولقد تضمنت الخطة االستراتيجية الجدية لجامعة أم القري )وكالة الجامعة ل

والرسالة الجديدتين، والغايات واألهداف االستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها. وتم كذلك إعداد بطاقات 

وى المستهدف والخطوات إجرائية لكل مبادرة تضمنت معلومات عن المدير التنفيذي ومؤشرات األداء والمست
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التنفيذية واإلطار الزمني لتنفيذ كل مبادرة. ولكن لم يتم ربط التخطيط لتنفيذ المبادرات بشكل واضح بمتطلبات 

 الميزانية وذلك بسبب تحديد السقف من وزارة المالية خالل السنوات الثالثة األخيرة.  

ات أو متغيرات غير معروفة مسبقا، وذلك لتجنب أي ونظرا ألهمية إدارة المخاطر التي قد تطرأ نتيجة مستجد

آثار سلبية قد تؤثر على سير عمل المؤسسة، يوجد حاليا نظام إلدارة المخاطر من خالل اللجان وورش العمل 

والعمليات المخصصة لدراسة المبادرات الجديدة المتعلقة بالقضايا األكاديمية أو غير األكاديمية. ويتضح هذا 

العمليات مثل عملية تطوير أو مراجعة البرامج األكاديمية الجديدة والتي تستغرق وقًتا طوياًل  في العديد من

 للموافقة عليها، وذلك للتأكد من صالحيتها وفعاليتها وجودتها.

( https://uqu.edu.sa/App/News/32838وفي هذا اإلطار، تم مؤخرا إنشاء مكتب اإلنجاز والتدخل السريع )

المحدد، والتدخل العاجل لتعديل  مشروعات والتأكد من إنجازها خالل الزمنالمبادرات والتابعة موذلك ل

الخطط التنفيذية أو تنفيذ خطط بديلة لتفادي التعثر أو الفشل في تحقيق األهداف المرسومة باإلضافة إلى 

 الجية لمواجهة األزمات.تطوير المنظومة الوقائية والع

مؤسسية تضم كبار اإلداريين والخبراء في جامعة أم القرى، مع المخاطر التشكيل لجنة إلدارة  كذلك سيتمو 

، حيث ستتولى وسيتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة بالتفصيل. هاومسؤوليات هاأدوارتحديد 

اللجنة إنشاء سجل يتضمن أهم المخاطر االستراتيجية التي تواجه الجامعة ونقاط قياسها وأسبابها المحتملة 

أحدث المناهج المستخدمة في هذا وخطة التخفيف ومالكيها، وسيتم تقييم جميع المخاطر المحددة باستخدام 

ة، وكلما زادت درجة الخطر المعطى على هذين والذي يقيس احتمال وتأثير كل خطر على الجامع المجال،

 المخاطر،وبعد تحديد هذه  .البعدين للقياس، كلما زاد التركيز واألولوية التي يمكن أن تتلقاها في سجل المخاطر

تقدم لجنة إدارة المخاطر توصيات وخطط تخفيف المخاطر المحددة وفًقا ألولويتها، ويتم بعد ذلك صياغة س

 . وسيراعى كذلك في إعداد الميزانية أنها إلى مالك المخاطر المحدد للبدء في التنفيذخطط العمل وتسليم

تقليل المخاطر مع االحتفاظ باالحتياطيات الكافية لمواجهة لحيث يتم وضع استراتيجيات  ،مخاطرالتشمل تقييم 

 .أي مخاطر مالية

عقد عدد من ورش العمل لتطويره وإتمامه. (، وسيتم G.2.46يتم حاليا إعداد مشروع متكامل إلدارة المخاطر )

كذلك أسس معالي المدير مكتب متابعة المبادرات وتحقيق الرؤية والذي يوحد الجهود في عمليات التخطيط 

( يظهر G.2.48جزء أساسي من عمليات التخطيط االستراتيجي، ومرفق )ن الميزانية إ(. G.2.47االستراتيجي )

 امعة.اتساق الميزانية مع أهداف الج

https://uqu.edu.sa/App/News/32838
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وافق مع ميزانية الجامعة السنوية تكمًا تسعى جامعة أم القرى الى تطوير خطتها االستراتيجية الحالية )تمكين( لت

الستراتيجية، على أن تحقيق الرؤية الشاملة والرسالة واألهداف ا إلى والمتوسطة والبعيدة المدي بحيث تؤدى

 :من خالل ما يلييتم ذلك 

 األنشطة والبرامج ومهامها وجداولها ومتطلبات الميزانية.  وضع الوصف المفصل لجميع .1

 تخصيص الموارد على المدى الطويل من أجل تنفيذ خطة الجامعة.  .2

عن مدى  اسنوي ااإلدارات( تقرير -الوحدات -المراكز -المعاهد -العمادات -م الجهات )الكلياتيتقد .3

ضرورية قد تتضمن إعادة ترتيب أولويات إجراءات تصحيحية  واقتراحتقدمها وإنجازاتها في الخطة، 

 المهام المختلفة في خطة الجامعة.

 إجراء المراجعة اإلدارية السنوية مع جميع العمداء ومديري اإلدارات بالجامعة من قبل مدير الجامعة .4

  .الستعراض التقدم في كل جهة في تنفيذ الخطة االستراتيجية ووحدة إدارة االستراتيجية

 –تقييم أصحاب المصلحة لجودة االدارة )عن كفاية وفاعلية مجلس الجامعة )المهام  ، تموفي هذا اإلطار

الشركات المرتبطة بالجامعة( التقدير  –العالقة بين أقسام الطلبة والطالبات  –عمليات التخطيط  –القيادة 

، الموظفين والطالبالمتوسط على مقياس خماسي النقاط في استطالع رأي سنوي آلراء أعضاء هيئة التدريس و

 .NCAAAمن توصيات مراجعي  5في إجراء ذي عالقة بالتوصية رقم 

 (S2-s1جدول مؤشر األداء الفرعي ) 9جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 –القيادة  –تقييم أصحاب المصلحة لجودة اإلدارة )عن كفاية وفاعلية مجلس الجامعة )المهام 

 الشركات المرتبطة بالجامعة( –العالقة بين أقسام الطلبة والطالبات  – عمليات التخطيط

 (S2-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.55 3.75 3.65 4.00 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 البند

 3.90 - - قيادات

 3.85 3.8 3.84 هيئة تدريس

 3.22 3.04 3.34 موظفين

 3.61 3.72 3.48 طالب
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 :القوة نقاط

اعتبار مجلس الجامعة التطوير الفعال هدفُا أساسيًا له بما يحقق مصالح طالبها والمجتمعات التي  •

 تخدمها.

 دراية مجلس الجامعة الكافية بمهام وأنشطة الجامعة التعليمية وباحتياجات منسوبيها. •

تشجع القيادات في الجامعة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق غايات وأهداف الجامعة التعليمية  •

 وذلك في حدود مسلياتهم.

مالء العمل لضمان فاعلية العملية تعمل القيادات بجميع المستويات في الجامعة بالتعاون مع ز •

 التعليمية.

 قواعد الممارسات والسلوكيات األخالقية بالجامعة معلنه وواضحة ويلتزم بها جميع المنسوبين. •

 :التحسين توصيات

ضرورة تشجيع القيادات في الجامعة مبادرات المرؤوسين وأن تكافئ عليها في إطار سياسات  •

 وإجراءات واضحة ومحددة.

راعاة عمليات تقدير المخاطر والتقليل من أثارها في حالة حدوثها عند وضع الخطة ضرورة م •

 االستراتيجية للجامعة.

 ضرورة تشكيل لجنة إلدارة المخاطر بالجامعة. •

 3.65 3.52 3.55 عامالمتوسط ال

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

كما أنها أفضل نتيجة يمكن أن تحققها الجامعة لهذا المؤشر في ظل ألنها مقارنة ذاتية للجامعة،  •

 .الظروف الحالية

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل استبانات لفئات المنسوبين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب وحساب المتوسط  •

 سبي للمتوسط لكل فئة.مع مراعاة الوزن الن

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

24

أكاديميا للمشاركة في اتخاذ إداريا و والطالباتلطالب اشطري بتنسيق العالقة بين  جامعة أم القرىعتني ت

 على النحو التالي:وأكاديميا  إداريا ، ويتكامل الشطرينالقرارات ووضع خطط التحسين المقترحة

يكون لكل كلية وعمادة مساندة عميد واحد مشرف على شطري الطالب والطالبات، ويتم تعيين وكالء  -1

للكليات والعمادات المساندة بشطر الطالب، وكذلك وكيالت بشطر الطالبات. وكذلك يتم تعيين رؤساء 
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ر على شطر لألقسام األكاديمية يشرفون على شطر الطالب والطالبات، في حين يتولى اإلشراف المباش

 الطالبات وكيالت رؤساء األقسام ويكون لهن صالحيات مشابهة لرئيس القسم في شطر الطالب

لكل إدارة مدير واحد يقع في شطر الطالب، ولكن يتم تعيين مساعدة لمدير اإلدارة في شطر الطالبات  -2

 بحيث تتولى اإلشراف المباشر على اإلدارة بشطر الطالبات بالتنسيق مع المدير.

 .تقييم أداء الشطرين في العمادات والكليات واإلدارات كوحدة واحدة تمي -3

تم مؤخرا استحداث منصب وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وهي تتولى مهام  الشطر وتقدم تقاريرها  -4

مباشرة إلى مدير الجامعة. وهي كذلك مسؤوله عن العمليات اليومية لشطر الطالبات وعن كل ما يفوضه 

 .لجامعةلها مدير ا

للدراسات الجامعية بالمقر الرئيسي للطالبات بالزاهر ووكيالت لعمادة الدراسات الجامعية  توجد عميدة -5

في المقرات الثالث األخرى الموجودة داخل مدينة مكة. ومن المخطط له أن يتم تعيين عميدات للمقرات 

 .معية بالعابديةالجاوعميدات للكليات بعد االنتقال الى المبني الجديد في المدينة 

 .تتطابق جميع البرامج والمتطلبات األكاديمية في كال الشطرين -6

االجتماعات  يشاركون فيتتألف معظم المجالس واللجان من أعضاء من شطر الطالب الطالبات  -7

( G.2.43، وينفذون اإلجراءات المطلوبة، ويوضح المرفق )التلفزيونيةوالمناقشات عن طريق الدائرة 

 ضر المجالس واللجان.عينة من محا

يتعلق باألمور األكاديمية والتطويرية على شطر الطالب والطالبات  فيماتطبق نفس األنظمة والمعايير  -8

 بشكل يضمن العدالة، ومن ذلك المشاركة في المؤتمرات واالتصاالت العلمية ومنح اإلجازات وغيرها.

تقوم الجامعة بالتوزيع العادل للموارد وفًقا لمتطلبات كل شطر، ومرفق بعض المخاطبات بخصوص   -9

 (. G.2.20( وكذلك بعض اإلحصائيات الخاصة بها )G.2.19مراكز التكلفة اإلدارية )

25

ث والخدمات، مع التركيز بشكل كبير في التدريس والبح إسالمية أخالقية وقيم معاييرب تلتزم جامعة أم القرى

للطالب  تعزز الجامعة السلوكيات األخالقيةكما والمساواة،  واالحترام على قيم المهنية والشفافية والعدالة

  .العلمية والعملية في جميع الجوانب والطالبات

( G.2.21الوظيفة العامة ) ومن القواعد التي يلتزم بها منسوبو الجامعة مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات

وميثاق  (G.2.23( والئحة إدارة األداء الوظيفي )G.2.22والقواعد المنظمة ألخالقيات البحث العلمي والتزاماته )

 (.G.2.25، وكذلك يلتزم الطالب بالئحة حقوق وواجبات الطالب )(G.2.24األداء الوظيفي )
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جميع التي تتضمن إجراءات محددة بوضوح للتعامل مع يعمل الموظفون بموجب إجراءات الحقوق والواجبات  

تتماشى على موقع الجامعة للتأكد من أن جميع المواد  المنشورة الموادسياسات تنظم كذلك وهناك  القضايا.

يتبع كذلك الطلبة قواعد سلوكية محددة، ولقد كانت هناك جهود مختلفة  مع األخالقيات والقواعد العامة.

 (.G.2.49لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، منها حملة عمادة شؤون الطالب )تبصير( والمرفق تقرير عنها في )

 ة.وفيما يلي عرض لنتائج المؤشرات الخاصة بنزاهة المؤسسة )جامعة أم القرى( التعليمي

 

 (S2-s3) الفرعي األداء مؤشر جدول 10جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 تقييم مدى وعي أصحاب المصلحة بالسلوكيات األخالقية

 (S2-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.71 3.75 3.69 4.00 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 :القوة نقاط

منظومة القيم اإلسالمية باعتبار وجودها في مكة  يتضح فيمن السلوك األخالقي،  وجود نظام •

 المكرمة.

لدي جامعة أم القري وثائق وأدلة لقواعد أخالقية ألعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص للبحث   •

 العلمي وقواعد سلوك للطالب فضاًل عن قواعد السلوك للموظفين بما فيهم أعضاء هيئة التدريس. 

 :التحسين ياتتوص

ضرورة استمرارية تحسين ومراجعة القواعد المتعلقة بالسلوك األخالقي بانتظام لجميع أنشطة  •

 الجامعة.

 أتمتة أنظمة للنزاهة البحثية لضمان جودة األداء. •

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 البند

 3.90 - - قيادات

 3.97 3.93 4.00 هيئة تدريس

 3.33 3.41 3.24 موظفين

 3.65 3.74 3.51 طالب

 3.71 3.69 3.58 عامالمتوسط ال
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 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ذاتية للجامعة، كما أنها أفضل نتيجة يمكن أن تحققها الجامعة لهذا المؤشر في ظل ألنها مقارنة  •

 الظروف الحالية.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل استبانات لفئات المنسوبين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب وحساب المتوسط  •

 مراعاة الوزن النسبي للمتوسط لكل فئة.مع 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 .الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية( •

26

 ،تنظم جامعة أم القرى أعمالها من خالل اعتماد مجموعة واسعة من السياسات واإلجراءات والقواعد الداخلية

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  8وذلك في خطوة تنفيذية للتوصية رقم 

(NCAAA .)ومن اللوائح و( األدلة المتعلقة بذلك الدليل اإلجرائي لتحقيق الخدمةG.2.26و ) الالئحة التنفيذية

( G.2.28لشؤون أعضاء هيئة التدريس ) والالئحة المنظمة (G.2.27لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية )

( ونظام المنافسات والمشتريات G.2.23الئحة إدارة األداء الوظيفي )( وG.2.29والئحة توظيف غير السعوديين )

( وكذلك منصة توثيق G.2.31(، ويتم كذلك استخدام منصة اعتماد للتعامالت المالية )G.2.30الحكومية )

(G.2.32وعلى المستوى البحث .) ئحة الموحدة للدراسات العلي والبحث العلمي في التعتمد الجامعة على الي

هذا وقد أصدرت عمادة البحث العلمي قواعد وإجراءات تنظيمية لسعودية في الشؤون اإلدارية، الجامعات ا

الى استحداث قواعد وإجراءات تنفيذية  باإلضافة( G.10.48) محدثة لتنظيم سياسات الدعم البحثي الداخلي

. وتم كذلك وضع مجموعة كبيرة (G.11.35) والكراسي البحثية (G.10.7) البحثيةتضبط استحداث المراكز 

 . ) https://uqu.edu.sa/quality/60027) من أدلة السياسات واإلجراءات على الرابط التالي

أن المسؤوليات والصالحيات لشاغلي المناصب القيادية محددة بشكل كبير عن طريق الهياكل كما يالحظ 

(. وكذلك يتم G.2.33اإلدارية للجهات المختلفة، ويتوفر في بعض الجهات توصيف وظيفي محدد لكل وظيفة )

ن طريق اطالعهم على اللوائح تعريف أعضاء حديثي االنضمام للجامعة بحقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم ع

 ألعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين.والجودة المختلفة وإقامة ملتقيات تعريفية سنويا عن طريق عمادة التطوير 

27

للتمكين واالبتكار، كما يحدد مدير الجامعة ومستشارية مواعيدا محفزة ق بيئة لن إدارة جامعة أم القرى تخإ

عن  ()الموظفين( وإدارًيا )أعضاء هيئة التدريس والطالب( )أكاديمًيا منتظمة لالجتماع مع أصحاب المصلحة

https://uqu.edu.sa/quality/60027
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يتم إعالم األعضاء في . ولالستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم طريق حجز موعد في النظام االلكتروني للمواعيد

ة إلى حساباتهم في نظام المراسالت إرسال التعاميم الضروريالجامعة بشكل يومي بجميع القضايا من خالل 

موقع الجامعة طريق إعالنات في يوضح عينة من هذه التعاميم( وكذلك عن  G.2.34اإلدارية )مسار( )مرفق 

ووسائل التواصل االجتماعي للجامعة. ويتم تشجيع الجهات المختلفة على إعداد مواقعها االلكترونية بطريقة 

ستفادة القصوى من المعلومات الموجودة على المواقع، ويوضح مرفق تخدم مهامهم وتتيح للمستفيدين اال

(G.2.41 .تعميم بضوابط إعداد المواقع االلكترونية ومعايير تقييمها ) 

لتحسين الممارسات والخدمات التي يشاركون ت وبشكل عام تشجع إدارة الجامعة الموظفين على اتخاذ مبادرا

 ( عينة من أخبار تكريم هذه اإلنجازات.G.2.35، ويوضح المرفق )قيادات الجامعة والتي تحظى بتقدير فيها

كما تتعاون عمادة تقنية المعلومات مع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية على إجراء مستويات متعددة من 

ء الخدمات والرضا النحو المطلوب من وحدات الجامعة النموذجية لتقييم مدى رضا االستقصائية علىالدراسات 

وذلك عن طريق نظام االستبانات وقياس مؤشرات األداء )مرفق نماذج من نتائج  الوظيفي وأداء الوحدات،

وتوجد فرص كبيرة لتدريب موظفي الجامعة  ((.G.2.36االستبانات في تقويم فعالية أداء مجلس الجامعة )

الدورات معهد اإلدارة العامة أو من خالل ظمة من حضور الدورات المن وأعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل

  .9، كما سيرد تفصيله في المعيار لتحسين األداءالتي تنظمها وجدة التطوير اإلداري لرفع المستوى و

 (S2-s2)  الفرعي األداء مؤشر جدول 11جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 التنظيمي للجامعةتقويم أصحاب المصلحة لجودة المناخ 

 (S2-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.75 3.75 3.46 4.00 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 البند

 4.00 - - قيادات

 3.80 3.78 3.81 هيئة تدريس

 3.70 3.00 3.15 موظفين

 3.49 3.61 3.36 طالب

 3.75 3.46 3.44 عامالمتوسط ال
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 :القوة نقاط

الطالب( في مختلف األنشطة -الموظفين-أعضاء هيئة التدريس-يشارك مجتمع الجامعة )القيادات •

 بما في ذلك ورش العمل واالستطالعات.

للتطوير وريادة األعمال من خالل عمادة التطوير والجودة النوعية مسؤولية إجراء  تتولى وكالة الجامعة •

ه 1438/1439استطالعات الرأي لبيئة العمل في الجامعة، مع األخذ بعين االعتبار أن العام الحالي 

 اء للفصلين األول والثاني والصيفي.رأفضل من األعوام السابقة حيث تم استطالع اآلم( ٢٠١٨-٢٠١٧)

 :التحسين توصيات

 ضرورة مشاركة قيادات الجامعة في اعمال استطالع الرأي. •

 ضرورة استمرارية استطالع الرأي لشطري الطالب والطالبات. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

يمكن أن تحققها الجامعة لهذا المؤشر في ظل  ألنها مقارنة ذاتية للجامعة، كما أنها أفضل نتيجة •

 الظروف الحالية.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل استبانات لفئات المنسوبين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب وحساب المتوسط  •

 فئة.مع مراعاة الوزن النسبي للمتوسط لكل 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

28

 ، ووضعت لها نظام للتأسيسللتقنية وادي مكة شركة قامت جامعة أم القرى بتأسيس شركة خاصة بها باسم

ويتم مراجعة ((، G.2.38بيان اختصاصات الرئيس التنفيذي لها )( وG.2.37لوادي مكة ))مرفق النظام األساسي 

 من الجمعية العمومية العادية للجامعةالتقارير المعدة وتعتمد  ،قوائمها المالية من قبل مراجع حسابات خارجي

(  /http://wadimakkah.saيحتوي موقع شركة وادي مكة )يشمل عينة من محاضر اللجنة(. و G.2.39)مرفق 

على العديد من المعلومات األساسية عن الشركة مثل الرؤية والرسالة والشركات التابعة والبرامج والخدمات 

 المتاحة.

خدمات التغذية ، أنشأت الجامعة عقوًدا مع شركات مختلفة لتقديم الخدمات للطالب مثل باإلضافة إلى ذلك 

أعضاء والمكتبات وخدمات حافالت النقل، ويتم تقييم مستوى الخدمات استناًدا إلى مالحظات الطالب وتقارير 

كما وضعت الجامعة إجراءات بسيطة لتنظيم التعليمات واإلجراءات والسياسات التي تشمل تضارب . هيئة التدريس

 .المصالح، اعتمادًا على أنظمة ولوائح وزارة المالية

http://wadimakkah.sa/
http://wadimakkah.sa/
http://wadimakkah.sa/
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، 2013عام في ن التقييم الحالي لمدى الحوكمة )السلطات( واإلدارة ارتقى الى أربع نجوم مقابل ثالثة نجوم إ

في نواح مختلفة من جوانب العمل واإلدارة في الجامعة، ومنها على سبيل المثال الخدمات ذلك بشكل كبير  ويظهر

 ا يلي أهم نقاط القوة وتوصيات التحسين وأولويات التنفيذ:وفيم المقدمة ألعضاء هيئة التدريس.

قيادة جامعة أم القرى مؤهلة بدرجة كبيرة وذات خبرة عالية ومتنوعة بما يخدم كل أنشطة وفعاليات  •

 الجامعة.

 تتبنى جامعة أم القرى مجموعة واسعة من السياسات واإلجراءات والقواعد إلدارة شؤون الجامعة. •

 إعداد أهداف جامعة أم القرى من خالل خطط استراتيجية واضحة المعالم.يتم  •

 .يمثل شطر الطالبات بعدالة في مجالس الجامعة والكليات واألقسام وكذلك اللجان •

توجد قواعد سلوكية ومعايير لاللتزامات األخالقية لكافة منسوبي الجامعة في الشطرين الطالب  •

 والطالبات.

 القرى بيئة أكاديمية وإدارية ومالية للتمكين واالبتكار واألبداع.تتوافر في جامعة أم  •

 تقدم جامعة أم القرى العديد من المبادرات لخدمة وتهيئة طالب الجامعة لسوق العمل.  •

 اعداد دليل موحد للسياسات واإلجراءات في الجامعة. •

 اعداد خطة متكاملة إلدارة المخاطر ألنشطة الجامعة. •

 ربط بين الخطة االستراتيجية وميزانية الجامعة على المدى المتوسط والبعيد.ال •

 رفع نسبة تمثيل شطر الطالبات في مجالس ولجان الجامعة. •

تشكيل لجنة مراجعة داخلية من مجلس الجامعة من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة تراجع  •

 دوريًا التقارير المالية لشركة وادي مكة.

 لجنة من مجلس الجامعة لمراجعة كفاءة أداء مجلس الجامعة دوريًا.  تشكيل •

 منسوبي الجامعة بشأن الحوكمة واإلدارة. استمرار عمليات استطالع آراء •

 وضع آلية إلعداد دليل موحد للسياسات واإلجراءات في الجامعة. •

 الجامعة.وضع آلية إلعداد خطة متكاملة إلدارة مخاطر أنشطة  •

( 3-5وضع آلية للربط بين الخطة االستراتيجية وميزانية الجامعة السنوية وعلى المدى المتوسط ) •

 ( اعوام5-10وطويل األجل )
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 وضع آلية لرفع نسبة تمثيل شطر الطالبات في مجالس ولجان الجامعة. •

 عنوان الدليل الترميز

G.2.0 تشكيل لجان المعايير المؤسسية 

G.2.1 عينة من الهياكل التنظيمية والوحدات المختلفة بالجامعة 

G.2.2 قرارات تشكيل اللجان الدائمة 

G.2.3 جدول يوضح تطور أعداد القادة 

G.2.4 نماذج من تقارير سنوية 

G.2.5 نماذج العمليات األكاديمية 

G.2.6 عينة من قرارات مجلس الجامعة 

G.2.7 ومحاضر اجتماعاتها تشكيل الهيئة االستشارية 

G.2.8 قائمة البرامج المعتمدة دوليا 

G.2.9 قائمة مبادرات الجامعة 

G.2.10 نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه 

G.2.11  1الخطة االستراتيجية 

G.2.12  2الخطة االستراتيجية 

G.2.13  3الخطة االستراتيجية 

G.2.14  المجالساحصائية أعداد األعضاء والعضوات في 

G.2.15 قرار تعيين وكيلة الجامعة 

G.2.16 قرارات تفويض الصالحيات 

G.2.17 بيان بالقياديين وبدالتهم 

G.2.18 إقرار الخطة االستراتيجية 

G.2.19 مخاطبات بخصوص مراكز التكلفة اإلدارية 

G.2.20 احصائيات مراكز التكلفة األكاديمية واإلدارية 

G.2.21  السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامةمدونة قواعد 

G.2.22 القواعد المنظمة ألخالقيات البحث العلمي 

G.2.23 الئحة إدارة األداء الوظيفي 

G.2.24 الدليل اإلرشادي لالئحة تقييم األداء الوظيفي 

G.2.25 الئحة حقوق وواجبات الطالب 

G.2.26 الدليل اإلجرائي لتحقيق الخدمة 

G.2.27 الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

G.2.28 الالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس 
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G.2.29 الئحة توظيف غير السعوديين 

G.2.30 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

G.2.31 دليل منصة اعتماد للتعامالت المالية 

G.2.32 منصة توثيق 

G.2.33 التنظيمي لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية الدليل 

G.2.34 عينة من التعاميم 

G.2.35 أخبار انجازات 

G.2.36 استبانة قياس أداء مجلس الجامعة 

G.2.37 النظام األساسي والترخيص لوادي مكة 

G.2.38 اختصاصات الرئيس التنفيذي لوادي مكة 

G.2.39  العامة العاديةمحاضر اجتماعات الجمعية 

G.2.40 أعداد وتشكيل اإلداريين ذكور وإناث 

G.2.41 تعميم المواقع االلكترونية 

G.2.42 جداول جلسات مجلس الجامعة والهيئة االستشارية 

G.2.43 نماذج تطبيقية من محاضر اللجان 

G.2.44 الهيكل التنظيمي األخير للجامعة 

G.2.45 نماذج االستبانات 

G.2.46 مشروع إدارة المخاطر 

G.2.47 مكتب إدارة المبادرات 

G.2.48 ميزانية جامعة أم القرى 

G.2.49 حملة تبصير 
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3. 

 " نجمة()درجة التقويم اإلجمالية: "

شريحة عريضة من منسوبي الجامعة إن عمليات ضمان الجودة متأصلة في نظام جامعة أم القرى الداخلي، حيث أن 

يين يشاركون بفعالية في جوانب مختلفة تتعلق بجودة العمليات التعليمية دمن أعضاء هيئة تدريس وموظفين وقيا

كبير من اإلدارة العليا، وتم كذلك وضع العديد من التنظيمات  الجودة بدعمكما تحظى عمليات إدارة  واإلدارية.

وتشكيل العديد من اللجان للقيام بهذه العمليات بصورة تضمن جودة األداء والتحسين المستمر له. يتم كذلك قياس 

م لضمان األداء عن طريق مؤشرات محددة وبأساليب مقننة، ويتم إتاحة التقارير والتحقق المستقل من نتائج التقيي

 النتائج. ومصداقيةالدقة في العمل 

 عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية وعضوية وكالء ومستشاري العمادةبرئاسة  معيار الثالثتم تشكيل لجنة ال

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات G.3.0)مرفق التشكيل ) فينأعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظنخبة من و

ووضعت خطة عمل إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. 

الجهات. قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك 

تقرير المعيار. تمت لوقامت بعد ذلك بتقويم ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية 

مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة في 

ن قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض مع المعايير ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير م

 األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. 

، يعتبر نظام الجودة نظاما متأصال بجامعة أم القرى وتسعى الجامعة بشكل مستمر إلى تحسين ذلك النظام وتطويره

عد ضمان الجودة بالجامعة في إطار ينشطة الجامعة بمختلف المجاالت والمستويات، وجميع أ منظاالويشمل 

وليات مجلس الجامعة ، ويتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة وكالة التطوير االكاديمي وريادة االعمال يرأسها ؤمس

ضمن يوجد المستمر، و عمليات التطوير والتحسينب المنوطةوريادة االعمال وهي الوكالة  للتطوير وكيل الجامعة

ودعم عمليات  ومتابعة عن تنسيق بشكل مباشر ولةؤهيكلتها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية وهي المس

الجودة وضمانها بالجامعة من خالل رصد مدى االمتثال للمعايير الوطنية على المستوى المؤسسي وكال من المعايير 

 .التعليمية الوطنية والدولية على مستوى البرامج
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 ومتالزمين: إلطارين مترابطينوضمان نظام الجودة من خالل االمتثال  ويتم تحقيق

امتثال جميع الوحدات واإلدارات للنظم واللوائح والسياسات سواء على مستوى المملكة أو وزارة  أولهما: •

من األدلة اإلجرائية  والتي يفسرها مجموعة ،التعليم أو اللوائح واإلجراءات الداخلية بجامعة ام القرى

والتنظيمية على مستوى الجامعة وعلى مستوى اإلدارات النوعية حسب مهامها ونطاق عملها، ويضمن 

االمتثال لها المجالس على المستويات المختلفة سواء مجالس األقسام او مجالس الكليات او مجالس 

ويتم تضمين التوصيات  هس الجامعة نفسلمجلس الجامعة أو مجل االستشاريةالعمادات المساندة أو الهيئة 

كما أن جميع اإلدارات لها نماذج  .التي تصدر عن تلك المجالس المستند النظامي المؤيد لتلك التوصيات

وتم نشر هذه النماذج وإتاحتها على موقع كل إدارة من خالل موقع الجامعة  ،تم تصميمها لتنظيم العمل

منها  ،وهناك عدة إدارات خاصة بالمتابعة والرقابة على مدى تطبيق تلك اللوائح واألنظمة .االلكتروني

اإلدارات الداخلية بالجامعة ويمكن معرفة مهامها من خالل المعلومات إدارة المتابعة وهي احد الداخلية مثل 

 https://uqu.edu.sa/en/followالخاصة بها على الرابط التالي: 

 كما أن هناك مراجعات خارجية تتمثل في ديوان المراقبة، وكذلك المراقب المالي الخارجي للجامعة.

 الثاني والثامن. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للمعايير

ا في المجاالت فهو يمثل امتثال الجامعة كمؤسسة تعليمية بجميع وحداتها وأنشطته :اإلطار الثانيأما  •

وضعت له الجامعة نظاما على كافة  والتي ،NCAAAصدرها المختلفة للمعايير األكاديمية الوطنية التي أ

المستويات يضمن االمتثال لتلك المعايير وتمثل وكالة التطوير األكاديمي وريادة األعمال متمثلة في عمادة 

 15شكل ويوضح  .حقيق االمتثال لتلك المعاييرالتطوير الجامعي والجودة النوعية المنسق والمتابع لت

 .تسلسلها داخل الجامعةوالخريطة التنظيمية للجودة 

https://uqu.edu.sa/en/follow
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وقد تشكلت اللجان على المستويات المختلفة بداية من المستوى المؤسسي حتى مستوى البرامج التعليمية 

 .NCAAAلتضمن االمتثال لتلك المعايير فضال عن التقويم الدوري لها وفق نماذج 

( وعلى مستوى الكليات 16شكل على المستوى المؤسسي )وتوضح الرسوم التوضيحية التالية تشكيل اللجان 

 (.18شكل لتعليمية )( وعلى مستوى األقسام ا17شكل )

جملس اجلامعة 

وكالة اجلامعة التطوير ورايدة األعمال

اللجنة العليا 
للجودة 

عمادة التطوير اجلامعي 
واجلودة النوعية

كلية ال: جلنة اجلودة على مستوى كل من
اإلدارة -العمادة املساندة -

وكيل الكلية 
دةللتطوير واجلو 

وكيلة الكلية 
دة للتطوير واجلو 

و أ/ وكيل العمادة املساندة 
مساعد مدير اإلدارة 

(ابلنسبة لإلدارات)

أو/ وكيلة العمادة املساندة 
بة ابلنس)مساعدة مدير اإلدارة 

(لإلدارات

جلان اجلودة للربامج التعليمية ابألقسام 
 األكادميية

داري إلان التطوير واجلودة وفق التنظيم اجل
 وطبيعة العمل

 الخريطة التنظيمية للجودة جامعة أم القرى 15شكل 
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Financial Committee
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Committee for
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Health Sc.

Colleges

Committee 

for 

Engineerin

g and 

Science 

Colleges

Committee 

for Shari’a

and Arabic  

Colleges

Education 

& 

Humanities

Colleges

Committee 

for Colleges 

in Branches 

of University 

Standard 4 

Committee Teaching 

and Learning

Consultants

Standard 5 
Committee 

Students Affairs

Standard 6 
Committee 

Learning 
Resources

Standard 7 
Committee

Facilities and 
Equipment

Standard 8 
Committee 

Financial Plaaning

Standard 9 
Committee

Faculty and Staff 
Employment 

Process

Standard 10 
Committee

Scientific Research

Standard 11 Committee
Institutional 

Relationship with the 
Community

Standard 1 
Committee

Mission Goals and 
Objective

Standard 2 
Committee 

Governance and 
Administration

Standard 3 

Committee Mgt. 

of Quality 

Assurance

 

 NCAAAبناء اللجان المؤسسية طبقا لمعايير  16شكل 

الصادر من معالي مدير الجامعة  بالجامعة بناء على القرارالجودة  تشكيل لجان (G.3.1) المرفقويوضح 

 يرأس اللجنة العليا لالعتماد المؤسسي.والذي 

 

 بناء لجان الجودة على مستوى الكليات 17شكل 
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Chairman
(The Head)

Group 1 
(Mission and 
Objectives, 

Administration, 
Quality Assurance 

and its 
improvement

(Standards 1+2+3)

Group 3
Students  Services, 

Learning Resources

(Standard 5+6) 

  

Group 2 

(Teaching and 

Learning)

(Standard 4)

Group 4
Facilities and 

Equipments, 

Financial Planning, 

Recruitment

(Standards 7+8+9)

Group 5
(Scientific 

Research, 

Community 
Relationship)

(Standard 10+11)

 

 مستوى األقسامبناء لجان الجودة على  18شكل 

 .من تشكيل لجان الجودة على مستوى الكليات واالقسام نماذج (G.3.2) المرفقكما يوضح 

ضمان لوتضمن اللجان المؤسسية مستوى الجودة في اطار المعايير االكاديمية الوطنية، ولدى جامعة أم القرى آليات 

 :اآلليات التاليةلجودة وتشمل 

 آليات داخلية مستمرة. •

 .بشكل دوري تنفذ جيةآليات خار •

وتساهم هذه اآلليات في ضمان جودة النظام من حيث المدخالت والعمليات والمخرجات سواء على مستوى التخطيط 

االستراتيجي، أو جودة البرامج التعليمية والمقررات ومصادر التعلم والخدمات الطالبية، أو جودة المرافق 

 .اإلداري واوالتجهيزات، أو جودة الكادر البشري سواء االكاديمي 

 أوال: آليات ضمان الجودة الداخلية المستمرة

التخطيط االستراتيجي على مستوى ن م مميزلدى جامعة أم القرى مستوى فالتخطيط  وفي جانب •

تحقيق األهداف األخرى بهدف متابعة التخطيط االستراتيجي على المستويات ، وتتم كذلك المؤسسة

يوضح نماذج  (G.3.3)والمرفق رقم ، تيجية للجامعةوقد تعاقبت عدة خطط استرا .للجامعة االستراتيجية

يمكن ، كما الحالية والسابقة للجامعة وكذلك نماذج من خطط الكليات واالقسامة من الخطط االستراتيجي

 .للمزيد من التفاصيلالرجوع الى تقرير المعيار األول 

مجموعة من المواصفات حتوي على والتي تتضمن جودة البرامج التعليمية التي الجامعة آليات  يوجد فيكما  •

في  أرفاقهالبرنامج وتم ممكنة لجودة اعلى تضمن لواإلجراءات واالشتراطات الستحداث برامج او تطويرها 

هناك وحدة للمناهج والخطط الدراسية على مستوى الجامعة يرأس اللجنة . كما ان (G.3.4)دليل إجرائي 

وهي المنوطة بتوصيات التغيرات او استحداث البرامج  ،لتعليميةون اؤالدائمة الخاصة بها وكيل الجامعة للش
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بناء على توصيات مجالس األقسام والكليات التي بدورها ترفع توصيات لجان المناهج على مستوى األقسام 

التي  NCAAAوجود التوصيفات طبقا لنماذج  شروط استحداث أو تطوير البرامجومن ضمن  .والكليات

مجاالت نواتج التعلم وفقا لإلطار الوطني ومطابقة البرنامج للمواصفات الجيدة، كما أن  تتضمن جميع

إنشاء وحدة للمتابعة التعليمية منوطة بمتابعة العملية  كذلك وتم .هناك تحكيما خارجيا للبرامج قبل إقرارها

قرار إنشاء تلك الوحدة  (G.3.5)ون التعليمية ويوضح المرفق ؤالتعليمية وتتبع الوحدة وكيل الجامعة للش

 ومهامها.

 (،ون التعليمية )وحدة المتابعةؤكما يتم إعداد تقارير سنوية للبرامج التعليمية ويتم رفعها لوكالة الجامعة الش •

وكذلك عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، ويتم تقديم تغذية راجعة إلدارة الكليات والبرامج عن تلك 

 التقارير.

تضم  ، وهييل لجنة للمراجعة الداخلية لجميع البرامج التعليمية بقرار من معالي مدير الجامعةوقد تم تشك •

، ((G.3.6)مرفق رقم )أعضاء من معظم الكليات ومختلف التخصصات بكال الشطرين الطالب والطالبات 

لبات التي حددتها ات موحدة ومعلنة تمثل المتطموتقوم اللجنة بمراجعات داخلية للبرامج التعليمية وفق محك

في ضوء المعايير االكاديمية الوطنية ، و ذلك من  (G.3.7)عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية مرفق 

أجل تحديد مستوى امتثال البرامج  لمعايير الجودة ومدى تحقيق متطلباتها مع توضيح الفروق بين 

 كذلك ويتم. يذ التوصيات المدرجة في التقريرويتم إرسال تقريرا بذلك  للكلية  للعمل على تنف ،الشطرين

ون التعليمية ونسخة لسعادة وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وريادة ؤارسال نسخة لسعادة وكيل الجامعة للش

 نماذج من تقارير المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية. (G.3.8)المرفق رقم يوضح و ال.األعم

عة فتقوم كل وحدة أو إدارة أو عمادة بتقديم تقرير سنوي عن أهم اإلنجازات أما في الوحدات األخرى بالجام •

 .عليها لالطالعللمستويات األعلى  التقارير واإلحصائيات الخاصة بمجال عملها وترفع

كما أنه يتم تقديم تقريرا شامال عن أعمال الجامعة وأنشطتها من خالل وكالة الجامعة التطوير األكاديمي  •

 .مال ويتم عرضه على اإلدارة العليا لمعرفة مستوى األداء واتخاذ اإلجراءات التحسينية الالزمةوريادة األع

 .نماذج من التقارير السنوية لبعض الجهات بالجامعة والتقرير السنوي للجامعة (G.3.9)المرفق يوضح و

 :الدوريةآليات ضمان الجودة الخارجية ثانيا: 

الدراسة الحالية أولهما  ذاتيتين قبللضمان جودة األداء المؤسسي فقد أجرت جامعة أم القرى دراستين  •

. م2013/ـه1433عام  NCAAAم والثانية ضمن التقويم التطويري بالشراكة مع 2008/هـ1428عام 

تقديم الدراسة  تقريري الدراستين الذاتيتين السابقتين والمقاييس المؤسسية. بعد (G.3.10)مرفق ويحوي 

الخارجيين للجامعة بتزويد الجامعة بعدة توصيات قامت الجامعة  المراجعينفريق من  وقيامالذاتية الثانية 

 .في ضوئها بعمل خطط تنفيذية للتحسين وتنفيذ التوصيات من خالل جميع إدارات الجامعة كال فيما يخصه

الخطط التنفيذية  (G.3.12)ة ومرفق تقرير المراجعة الخارجية للجامع (G.3.11)مرفق  ويشمل
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تقاريرا دورية لإلدارة العليا عن نسب  التوصيات تقدمهذا وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ  .للتوصيات

 ملخصا لتلك التقارير. (G.3.13)يوضح المرفق ، واإلنجاز لتلك التوصيات

مج التعليمية ومراجعتها من خالل لجان لضمان جودة األداء البرامجي فقد تم إجراء الدراسة الذاتية للبرا •

 NCAAAاالعتماد المحلية ومن امثلتها البرامج السبعة التي كانت ضمن مشروع التقويم التطويري مع 

حيث تمت المراجعات الخارجية لتلك البرامج ونتج عنها تقارير تحوي عدة توصيات عملت تلك البرامج على 

تقارير المراجعة  (G.3.15)وأيضا المرفق  (G.3.14) لمرفقاستيفائها ووضع خطط تحسين لها ويوضح ا

لهذه البرامج ، كما أن هناك بعض البرامج التي قدمت لالعتماد الدولي وخضعت  NCAAAالخارجية من 

خارجيين للتأكد من استيفاء البرامج للمعايير الدولية للتخصص وفق نطاق عمل هيئة  مراجعينلزيارات من 

االعتماد الدولية ويتم اعداد تقارير من تلك الهيئات في ضوء المراجعات للدراسات الذاتية للبرامج ويوضح 

 وضح المرفقاننماذج من تقارير الدراسة الذاتية لبرامج تقدمت لهيئات دولية ، كما ي (G.3.16) المرفق

(G.3.17) و(G.3.18)  نماذج من تقارير هيئات االعتماد الدولي لبعض برامج الجامعة وهذه اإلجراءات

 تضمن جودة تلك البرامج وامتثالها لمعايير االعتماد الدولية.

 

دلة اإلرشادية وقد أعدت وكالة الجامعة للتطوير األكاديمي وعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية مجموعة من األ

دليل بعنوان خطوات ، ومنها كاديمي ومتطلباته واإلطار الزمني لهوالنماذج التي توضح خطوات التقدم لالعتماد األ

دليل الجودة الذي يحدد بنية نظام الجودة داخل الجامعة ومكوناته  وكذلك(، (G.3.19) المرفق) واثقة نحو االعتماد

، ويوضح مرفق ((G.3.20)المرفق )ولة عنها ؤتيفاء المعايير والجهات المستطلبها اسيوالممارسات الجيدة التي 

(G.3.58.سياسات الجودة بالجامعة ) 

وقد أدرجت عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية جميع النماذج المستخدمة في عمليات الجودة سواء نماذج 

NCAAA  للعمادة ضمن موقع الجامعة وفق  يلكتروناإلأو نماذج تم انشاؤها من خالل العمادة وذلك على الموقع

 .https://uqu.edu.sa/en/qualityالرابط 

ج قياس مستوى األداء ومن الجدير بالذكر أن جامعة أم القرى حددت مجموعة من مؤشرات األداء التي تبين نتائ

 NCAAAواتجاه التغير في األداء واعتمدت مؤشرات األداء على مؤشرات رئيسة بناء على المؤشرات المحددة من 

ومجموعة أخرى من المؤشرات الفرعية التي ترغب الجامعة في قياسها للتعرف على مستوى أداء الوظائف واألنشطة 

قرار مجلس الجامعة بالموافقة على القائمة المحدثة  (G.3.21) المرتبطة بها داخل الجامعة ويوضح المرفق

وقد أعدت عمادة التطوير أدوات لقياس تلك المؤشرات ومنها مجموعة من االستبانات تغطي جميع  لمؤشرات األداء.

باإلضافة الى مجموعة استبانات أخرى تقيس جودة معظم األنشطة  ءاألداقياسها إلى تلك  يجبالمؤشرات التي 

https://uqu.edu.sa/en/quality
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يوضح نماذج االستبانات التي تم تصميمها والتي تم تحويلها إلى الصيغة  (G.3.22)الجامعية بكافة القطاعات مرفق 

 م.2018/2017الموافق  هـ1439-1438ابتداء من العام الجامعي  ةلكترونياإل

 يلي: مما سبق يمكن استخالص ما

الوحدات المناطة بمهام الجودة على مستويات تم بناء نظام للجودة على مستوى جامعة أم القرى وإنشاء  •

 .مختلفة

تم تشكيل اللجان على مختلف المستويات المؤسسية والبرامجية وتحديد مهامها للعمل على توكيد وضمان  •

 .الجودة

 .تم توفير النماذج المختلفة الالزمة لممارسات الجودة ووثائقها •

 .في التخطيط والتحسينتم بناء أدوات للقياس وتطبيقها الستخدام نتائجها  •

 .تم تحديد مؤشرات أداء رئيسة وفرعية وقياسها وتوفير تقارير عنها •

 .تتم عمل مراجعات لألداء داخلية وخارجية •

 .يتم تحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطط تحسينية لها •

ينه ويوضح وبذلك تكون قد استكملت جامعة أم القرى حلقة نظام ضمان الجودة وتعمل بصفة مستمرة على تحس

 مكونات العمل بالنظام: 19شكل 

 

 دائرة نظام الجودة بالجامعة 19شكل 

ضع قائمة كاملة لمؤشرات األداء الرئيسة المؤسسية التي تم استخدامها في الدراسة الذاتية المؤسسية إلثبات و وتم

أن المؤسسة التعليمية تلبي معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، ويجب أن تستخدم المؤسسة التعليمية 
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جداول مؤشرات األداء الرئيسة في مواضع  إدراجمن مؤشرات األداء الرئيسة المقترحة من المركز، وقد تم  ٪٧٠

مختلفة من الدراسة الذاتية لكي ُتظهر دلياًل علميًا على تحقيق المستوى المطلوب من جودة تنفيذ المعايير الرئيسة 

 (G.3.54)مرفق  .(13جدول و 12جدول ) والفرعية

 مؤشرات األداء الرئيسة  12جدول 

 مسلسل

رقم مؤشر 

األداء 

 الرئيس

 األداء الرئيس مؤشر

المعيار الرئيس أو 

المعيار الفرعي الذي 

ينطبق عليه مؤشر 

 األداء الرئيس

1 S1.1  تقدير وعي أصحاب المصلحة لعبارة الرسالة واألهداف

 حسنة بواسطة)التقدير المتوسط عن معرفة الرسالة بطريقة 

أعضاء التدريس وطالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا 

 علي التوالي علي مقياس خماسي النقاط في مسح سنوي(.

1-3 

2 S2.1  السياسة بما يشمله من رسم  المصلحة لكتيبتقويم أصحاب

الوظيفة )التقدير المتوسط عن  االداري، ومسؤولياتالتدفق 

كفاية كتيب السياسة علي مقياس خماسي النقاط في مسح 

 سنوي ألعضاء هيئة التدريس وطالب العام النهائي(.

2-2 

3 S3.1  تقويم الطالب الكلي لخبرة جودة التعلم )التقدير المتوسط عن

جودة الكلية علي مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي 

 العام األخير(.لطالب 

 

3-2 

4 S3.2 .2-3 نسبة المقررات التي تم تقويمها بواسطة الطالب خالل العام 

5 S4.1  ىعدد أعضاء هيئة التدريس )عل ىلعنسبة عدد الطالب 

 (.للدوام الكاملأساس المعادل 

4-9 

6 S4.2  تقدير الطالب العام لجودة المقررات )التقدير المتوسط عن

 مقياس خماسي النقاط(. جودة المقررات علي

4-2 

7 S4.3  دكتوراه نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مؤهالت

 عليها. مصادق

4-9 

8 S4.4  النسبة المئوية للطالب الملتحقين  :بالدراسةمعدل البقاء

 بالبرنامج الذين أكملوا بنجاح العام األول.

4-4 

9 S4.5  نسبة الطالب  :البكالوريوسمعدل اإلتمام لطالب مرحلة

الملتحقين ببرامج الدرجة الجامعية األولي)البكالوريوس( 

 الذين أكملوا تلك البرامج في الحد األدنى من الوقت.

4-4 

10 S5.1 .4-5 نسبة الطالب إلي الكادر االداري 
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11 S5.2  نسبة الموارد المالية التشغيلية )فيما عدا مبالغ السكن

 الطالب( المخصصة لتقديم الخدمات الطالبية. ومكافآت

5-4 

12 S5.3  تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي والمهني )متوسط تقديرات

علي مقياس خماسي  األكاديمي والمهنيرشاد مالئمة اإل

 خالل مسح سنوي لطالب العام األخير(. النقاط من

5-4 

13 S6.1 المصلحة للمكتبة والمركز االعالمي. )متوسط  تقويم أصحاب

 :ويتضمنالتقدير العام لكفاية المكتبة والمركز االعالمي 

 .أ. مساعدة العاملين بالمكتبة

 .ب. محتويات المكتبة الحالية والمحدثة

 .تسهيالت النسخ والطباعة-ج

 .استمرارية تشغيل المعدات د.

 .توفر مناخ الدراسة هـ.

 .راسةالدتوفر مواقع  و.

 .مؤشرات جودة لخدمة المكتبة ز.

 خالل مسح سنوي(. النقاط منخماسي  علي مقياسوذلك 

6 

14 S6.2  عدد اشتراكات المطبوعات والمجالت علي الشبكة العنكبوتية

 عدد البرامج المقدمة. ىكنسبة إل

6 

15 S6.3  التقدير العام )الرقمية. تقويم أصحاب المصلحة للمكتبة

 :الرقمية متضمنا لكفاية المكتبة

 .موقع سهل االستخدام أ.

 .اتاحة القواعد الرقمية ب.

 .امكانية وصول المستخدمين لها ج.

 .تدريب علي مهارة المكتبة الرقمية د.

 .الرقميةهـ. أي مؤشرات جودة لخدمة المكتبة 

 خالل مسح سنوي(. النقاط منخماسي  علي مقياسوذلك 

6 

16 S7.1  ميزانية تكنولوجيا المعلومات وتتضمناإلنفاق السنوي علي: 

أ. النسبة المئوية إلجمالي ميزانية تكنولوجيا المعلومات 

 .البرنامجللمؤسسة أو الكلية أو 

ب. النسبة المئوية لميزانية تكنولوجيا المعلومات لكل برنامج 

بالنسبة للمنظور المؤسسي أو للطالب بالنسبة للمنظور 

 .البرامجي

لميزانية تكنولوجيا المعلومات لتراخيص  ج. النسبة المئوية

 .البرمجيات

 .تكنولوجيا المعلومات لميزانية تأميند. النسبة المئوية 

7-4 
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 تكنولوجيا المعلومات. لميزانية صيانةالنسبة المئوية  هـ.

17 S7.2 .تقويم أصحاب المصلحة لخدمات تكنولوجيا المعلومات 

 )متوسط التقدير لكفاية ما يلي:

 اتاحة تكنولوجية المعلومات.أ. 

 التأمين. ب.

 الصيانة. ج.

 امكانية الوصول. د.

 هـ. نظم الدعم.

 و. البرمجيات وتحديثها.

 عمر معدات تكنولوجيا المعلومات. ز.

 للتطبيق.المؤشرات للخدمة القابلة  ح.

 خماسي النقاط من خالل مسح سنوي(. علي مقياسوذلك 

7-4 

18 S7.3  المصلحة لما يلي:تقويم أصحاب 

 أ. مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية.

 ب. خدمات التعليم االلكتروني.

 المعدات والبرمجيات. ج.

 الوصول إلي الخدمات. د.

 هـ. التعلم والتدريس.

 و. التقييم والتدريس.

ز. إدارة نظام البيانات التي تعتمد علي الموقع أو المصادر 

لكترونية )علي سبيل المثال الموقع المؤسسي الذي يوفر اإل

مشاركة المصادر والشبكات والمعلومات ذات الصلة متضمنة 

التعليم االلكتروني والتعلم والتدريس التفاعلي بين الطالب 

 النقاط منوعضو هيئة التدريس وذلك علي مقياس خماسي 

 خالل مسح سنوي(.

7-4 

19 S8.1 

 
إجمالي اإلنفاق التشغيلي للطالب )فيما عدا مبالغ التجهيزات 

 الطالب( ومكافآت

8-1 

20 S9.1  نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا الجامعة خالل العام

 غير التقاعد. ىالسابق ألسباب أخر

9-1 

21 S9.2  نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير

 الماضية.المهني خالل السنة 

9-3 

22 S10.1  عدد المطبوعات المحكمة في العام الماضي لكل عضو هيئة

تدريس يعمل بدوام كامل أو ما يعادله )المطبوعات المعتمدة 

 علي صيغة الئحة المجلس األعلى من غير عروض المؤتمرات(.

10-2 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
178    

 
 

 

23 S10.3  نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل

 مطبوع واحد علي األقل خالل العام الماضي.ونشروا 

10-2 

24 S10.4  عدد البحوث أو التقارير المعروضة في مؤتمرات أكاديمية

هيئة التدريس الذين يعملون بدوام  الماضي ألعضاءخالل العام 

 كامل أو ما يعادله.

10-2 

25 S10.5  دخل البحث العلمي من المصادر الخارجية في العام الماضي

إلي عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام  كنسبة

 كامل.

10-4 

26 S10.6  المخصصة للبحث  التشغيلية السنوية إجمالي الميزانيةنسبة

 العلمي.

10-4 

27 S11.1  نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل أو ما

يعادله واألعضاء اآلخرين الذين يشتغلون في أنشطة خدمة 

 المجتمع.

11-2 

28 S11.2  كنسبة من عدد  المجتمعي المقدمةعدد برامج التثقيف

 األقسام األكاديمية.

11-2 

 

 مؤشرات األداء الفرعية 13جدول 

 مسلسل

رقم مؤشر 

األداء 

 الفرعي

 الفرعيمؤشر األداء 

المعيار الرئيس أو 

المعيار الفرعي الذي 

ينطبق عليه مؤشر 

 الفرعياألداء 

 
1 S1-s1  متوسط تقييم أصحاب المصلحة لتقديم الرسالة دليال ارشاديا

 (٥)على مقياس تقديري من  فعاال في عملية صنع القرار

1-5 

2 S2-s1  كفاية وفاعلية  )عنتقييم أصحاب المصلحة لجودة اإلدارة

 –عمليات التخطيط  –القيادة  –مجلس الجامعة )المهام 

الشركات المرتبطة  –العالقة بين أقسام الطلبة والطالبات 

بالجامعة( التقدير المتوسط على مقياس خماسي النقاط في 

استطالع رأي سنوي آلراء أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 والطالب.

 

 

2-3 

3 S2-s2  أصحاب المصلحة لجودة المناخ التنظيمي للجامعة )على تقويم

مقياس خماسي النقاط في استطالع رأي سنوي آلراء أعضاء 

 هيئة التدريس والموظفين والطالب(

 

2-7 
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4 S2-s3  تقييم مدى وعي أصحاب المصلحة بالسلوكيات األخالقية

)على مقياس خماسي النقاط في استطالع رأي سنوي آلراء 

 .التدريس والموظفين والطالب(أعضاء هيئة 

 

2-5 

5 S3-s1  مدى تمثيل الوحدات المختلفة للجامعة من كليات وعمادات

 .مساندة في لجنة الجودة على مستوى الجامعة

3-3 

6 S3-s2  نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركون في لجان

 .الجودة الرئيسية والفرعية

3-1 

7 S3-s3  5-3 .البرامج المعتمدة بالجامعةمدى نمو عدد 

8 S3-s4  مدى نمو عدد البرامج التي عقدت تواصلت مع هيئات اعتماد

 .محلية أو دولية

3-5 

9 S3-s5  مدى وجود زيارات تفقدية لبيان تقدم أنشطة الجودة بالكليات

األساسيين عن الجودة والتطوير  نالمسؤوليمن خالل 

 .بالجامعة

3-3 

10 S3-s6  البرامج التي أجريت لها مراجعة داخلية من لجان داخل عدد

 .المؤسسة

3-2 

11 S4-s1  رأي الطالب في عدالة التقييم ومناسبته بالمقررات )على

 .(5مقياس تقديري من 

4-5 

12 S4-s2  رأي الطالب في تواجد أعضاء هيئة التدريس بالساعات

 .(5المكتبية )على مقياس تقديري من 

4-6 

13 S4-s3  مدى رضا الطالب عن إجراءات التسجيل وتنسيق العبء

 .(5الدراسي )على مقياس تقديري من 

4-6 

14 S4-s4  رأي الطالب في متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل

 .(5فردي ومعاونتهم )على مقياس تقديري من 

4-6 

15 S4-s5  متوسط رأي الطالب في معرفتهم ألهداف ونواتج التعلم

على مقياس تقديري )المقرر المستهدفة عند بداية تدريس 

 .(5من 

4-7 

16 S4-s6 ات التقييم في بداية ممتوسط رأي الطالب لمعرفتهم لمحك

 .(5مقياس تقديري من  )علىتدريس كل مقرر 

4-5 

17 S4-s7  أعضاء هيئة التدريس بمحتويات  اللتزاممدى تقييم الطالب

 .(5مقياس تقديري من  )علىالمقرر المخطط لها 

4-7 

18 S4-s8  متوسط تقييم البرنامج االكاديمي من خالل أعضاء هيئة

 .التدريس )مقياس خماسي (

4-4 
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19 S4-s9  متوسط تقييم البرنامج االكاديمي من خالل طالب السنة

 .النهائية )مقياس خماسي (

4-2 

20 S5-s1  وإبالغ  الطالب،من تقييم  االنتهاءالوقت الذي يستغرقه

 الطالب بنتائج التقييم

5-2 

21 S5-s2  متوسط تقييم الطالب لجودة الخدمات واالنشطة الطالبية

 .)مقياس خماسي (

5-4 

22 S6-s1 مة وقت المكتبة )على مقياس ئرأي المستفيدين في مال

 .خماسي(

6 

23 S6-s2  المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة )على مقياس رأي

 .خماسي(

6 

24 S6-s3 6 .عدد عناوين الكتب نسبة لعدد الطالب 

25 S6-s4 6 .كفاءة التزويد 

26 S6-s5  معدل المجالت العلمية المشترك فيها لكل عضو هيئة

 .تدريس

6 

27 S6-s6 6 .نسبة نمو المجموعات الورقية 

28 S6-s7  6 .مقتنيات المكتبة الرقميةنسبة نمو 

29 S6-s8 6 .إتاحة العناوين المطلوبة 

30 S6-s9 6 .دقة الترفيف 

31 S6-s10 6 .الخدمات التي تقدمها المكتبة من خالل االنترنت 

32 S6-s11 6 .عدد قواعد المعلومات المتاحة من خالل المكتبة 

33 S6-s12  الخدمة سرعة الرد على استفسارات المستفيدين في

 .المرجعية )محسوبة بالساعة(

6 

34 S6-s13  وقت الذروة لكل  باإلنترنتعدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة

 .مستفيد 100

6 

35 S6-s14 6 .نسبة حضور الدورات التدريبية لزوار المكتبة 

36 S7-s1   نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق التجهيزات

 .)مقياس خماسي(

7-2 

37 S7-s2   مدى رضا اإلدارة العليا عن المرافق والتجهيزات )مقياس

 .خماسي(

7-2 

38 S7-s3   مقياس  والتجهيزاتنسبة رضا الطالب عن المرافق(

 .خماسي(

7-2 

39 S7-s4   نسبة الموافقة للمنسوبين على وجود اماكن لممارسة

 .متها للغرض )مقياس خماسي(ئالشعائر الدينية ومال

7-2 
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40 S7-s5  عدد أجهزة الكمبيوتر التي يمكن الوصول إليها )محطات

 .العمل( لكل طالب

7-4 

41 S8-s1  2-8 .مالحظات تقارير المراجعة المالية الخارجية 

42 S8-s2  2-8 .مدى مشاركة الجهات المعنية في التخطيط المالي للجامعة 

43 S8-s3  1-8 .حجم الرواتب مقارنة بإجمالي الميزانية 

44 S9-s1   الذي تمتنوع خلفية أعضاء هيئة التدريس من حيث البلد 

، أو )الجنسعلى أعلى شهادة ومن حيث ا الحصول منه

 .العرق(

9-2 

45 S9-s2  1-9 .مدى وجود آليات واضحة ومتنوعة للتعيين والتعاقد 

46 S9-s3   مدى وجود آليات لحصر العجز طبقا لألنشطة وساعات

 .التدريس المطلوبة بالبرامج التعليمية المختلفة

9-1 

47 S9-s4   مدى وجود برامج اجتماعية وترفيهية ألعضاء هيئة

 .التدريس

9-1 

48 S9-s5   مدى الرضا الوظيفي للعاملين )أعضاء هيئة تدريس– 

 .إداريين( )مقياس خماسي(

9-1 

49 S10-s1  1-10 .عدد المعاهد العلمية 

50 S10-s2 3-10 .عدد طلبات تسجيل براءات االختراع 

51 S10-s3 3-10 .عدد براءات االختراع المسجلة 

52 S10-s4 4-10 .مخصصات أبحاث الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 

53 S10-s5  1-10 .عدد الكراسي العلمية 

54 S10-s6  1-10 .إنشاء ودعم مراكز بحثية 

55 S10-s7  1-10 .انشاء شركات تقنية 

56 S10-s8   معدل النجاح في الحصول على المنح البحثية )باحث- 

 .رائد( –واعدة 

10-3 

57 S10-s9   عدد البرامج التدريبية الفصلية التي تنمي مهارات أعضاء

 .هيئة التدريس في مجال البحث العلمي

10-2 

58 S10-s10  عدد البرامج التدريبية الفصلية التي تنمي مهارات طالب

 .الدراسات العليا في مجال البحث العلمي

10-2 

59 S10-s11   عدد الكتب الممولة ألعضاء هيئة التدريس )تأليفا– 

 .وترجمة(

10-3 

60 S11- s1  1-11 .عدد بيوت الخبرة 

 اً مؤشر 88=  ًافرعي ًامؤشر 60+  رئيسًا مؤشراً  28 :مجموع المؤشرات



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
182    

 
 

 

تحليال تفصيليا لجميع مؤشرات األداء الرئيسة والفرعية، كما يتضمن المرفق  (G.3.52)ويوضح المرفق 

(G.3.53)  البرامجي.نماذج لقياس مؤشرات األداء على المستوى 

معظم المجاالت رضي في سفرت نتائج قياس مؤشرات األداء الرئيسة والفرعية بصفة عامة عن مستوى أداء ُمأوقد 

وفيما يلي ملخصًا إجماليًا وتحليل لنقاط القوة والضعف وأولويات التحسين التي أسفرت عنها نتائج قياس المؤشرات 

 .على مستوى الجامعة

 .مراجعة لرسالة الجامعة على مدار فترات زمنية، كما يتم االسترشاد بها في عملية صنع القرار تتم •

 .التزام بالسلوكيات األخالقية لمنسوبي الجامعةهناك  •

 .الطلبة راضون عن خبراتهم التعليمية بالجامعة •

 .هناك تمثيل لجميع الوحدات في لجان الجودة على مستوى الجامعة •

 .نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركون في أعمال الجودة مرتفعة •

 هناك نمو متزايد لعدد البرامج المعتمدة دوليا. •

 .الطالب لجودة تدريس المقررات مرتفع تقدير •

 .هناك رضى بصفة عامة عن مستوى المكتبة ومصادر التعلم بالجامعة، سواء المكتبة الورقية أو الرقمية •

 .اجمالي انفاق التشغيل للطالب في معدل متميز عن الجامعات المثيلة •

 .ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني •

 .هناك تنوع في الخلفيات الثقافية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس •

 .النمو في عدد الشركات التقنية •

 .التزايد في معدل النجاح في الحصول على المنح البحثية •

 .وجود عدد كبير من بيوت الخبرة بالجامعة •

 .وجد دليل موحد للسياساترغم وجود أدلة للسياسات على مستوى الوحدات اال أنه ال ي  •

 .الى عدد الطالبات)شطر الطالبات( نسبة أعضاء هيئة التدريس  •

 .معدل النجاح في السنة األولى يحتاج الى تحسين •

 .معدل االتمام لدراسة درجة البكالوريوس في الحد األدنى من الوقت منخفض •

 .نسبة الطالب الى الكادر اإلداري منخفضة •

 .التشغيلية المخصصة للخدمات الطالبية منخفضةنسبة المخصصات المالية  •

 .ضعف مصادر التعلم في فروع الجامعة •

 .في العام األخيرميزانية تكنولوجيا المعلومات لاالنفاق السنوي انخفاض  •

 .المرافق والتجهيزات في الفروع هناك حاجة إلى تحسين •



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
183    

 
 

 

بصفة عامة وبشكل خاص في  تحسين الخدمات الطبية للطالب وأعضاء هيئة التدريسهناك حاجة إلى  •

  .الفروع

 .زيادة الموارد للجامعة من مصادر متنوعة وعدم االعتماد فقط على الميزانية الحكوميةهناك حاجة إلى  •

 .ضعف األنشطة االجتماعية والترفيهية المؤسسية ألعضاء هيئة التدريس •

 .تحسيننسبة أعضاء هيئة التدريس الذين نشروا أبحاث العام الماضي تحتاج الى  •

 .المرافق والتجهيزات البحثية تحتاج الى تحسين •

 .السنوية المخصصة للبحث العلمي تحتاج الى تحسين جمالي الميزانية التشغيليةإنسبة  •

 ضعف نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في أنشطة خدمة المجتمع. •

 للجامعة. إعداد دليل سياسات موحد •

 .الطالباتتحسين نسبة عضوات هيئة التدريس الى الطالبات بشطر  •

 .العمل على رفع نسبة النجاح في السنة األولى ومعدل االتمام للطالب •

 .تحسين نسبة الكادر اإلداري للطالب •

 .زيادة الميزانية التشغيلية المخصصة للخدمات الطالبية •

 ولوية لفروع الجامعةواألية بصفة خاصة تحسين مستوى المرافق والتجهيزات بصفة عامة، والبحث •

 .زيادة نسبة ميزانية البحث العلمي •

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على زيادة معدل النشر العلمي •

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على زيادة المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع. •

 الثالث. وفيما يلي تقريرًا حول المعايير الفرعية للمعيار

31

 .إن نتائج تقييم المعيار الفرعي تعكس االلتزام الكبير من قبل جامعة أم القرى بالحفاظ على الجودة وتحسينها

حيث تحظى عمليات الجودة بالدعم القوي الذي يوليه معالي مدير الجامعة وفريق اإلدارة العليا ألنشطة ضمان 

 الجامعة فتم تشكيل لجان مؤسسية منها اللجنة العليا التي يرأسها معالي مدير ،أوجه الجودة وتحسينها في عدة

المؤسسي  واالعتمادباإلضافة إلى لجان على مستوى الجامعة تشمل جميع المعايير الخاصة بالمركز الوطني للتقويم 

NCAAA نطاق مهامه بمحتوى  ارتباطولين في اإلدارة العليا بالجامعة وفق مدى ؤكل منها أحد كبار المس ويرأس

 ( يوضح قرار تشكيل تلك اللجان المؤسسية.(G.3.1المعيار ومجاله والمرفق 
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وعلى مستوى  المساندة،كما أن هناك مستويات مختلفة للجان في وكاالت الجامعة األساسية وعلى مستوى العمادات 

لمستويات المختلفة معظم أعضاء هيئة الكليات، وعلى مستوى األقسام العلمية ويشارك في تلك اللجان على ا

 التدريس والموظفين بالجامعة.

كذلك فإن قرار إنشاء وكالة على مستوى الجامعة تعنى بالتطوير تحت قيادة وكيل جامعة بصالحيات كبيرة، وإنشاء 

العمادة  عمادة تتبع لها تحت مسمى عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بما تضمه من وكاالت ووحدات داخل

إلدارة مختلف شؤون الجودة والتطوير، وتعيين عميد لها هو عضو في مجلس الجامعة يدل على االلتزام المؤسسي 

بضمان الجودة وتحسينها على أعلى مستوى، فتخصيص مثل هذه الكيانات اإلدارية الرئيسية الراعية ودعم 

مها بضمان الجودة وتوفير الظروف المواتية لتعزيزها إلمكانياتها المادية يدل على اهتمام قيادة الجامعة والتزا

ميزانية لجان   (G.3.24)ميزانية وكالة وعمادة التطوير بالجامعة، والمرفق (G.3.23)ويوضح المرفق  .وتحسينها

 الميزانية المخطط لها لالعتماد األكاديمي للبرامج. (G.3.25)ق المعايير المؤسسية، وأيضا يوضح المرف

خبار الجامعة يدرك مدى اهتمام معالي المدير واإلدارة العليا بدعم ومتابعة أنشطة ضمان الجودة وتحسينها والمتابع أل

التي تقيمها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، ومنها رعاية معالي المدير لفعاليات الملتقى الرابع لعمداء 

معة أم القرى ممثلة في عمادة التطوير الجامعي والجودة التطوير والجودة بالجامعات السعودية الذي استضافته جا

خبر وهو  (G.3.26)كما يوضح ذلك المرفق م 2016أكتوبر  29الموافق هـ 1438محرم  28النوعية بتاريخ 

ق المراجعة وممثلي َراالبراز االعالمي للملتقى برعاية معالي المدير، وكذلك فإن لقاءات معالي المدير بِفيوضح 

هيئات االعتماد األكاديمي المختلفة التي تزور الجامعة وقيادات الكليات الحاصلة على االعتماد األكاديمي تأتي ضمن 

اهتمام وحرص معاليه على فعاليات االعتماد األكاديمي التي ال تتأتى بدون تطبيق معايير ضمان الجودة وااللتزام 

يوضح أحد النماذج لتقدير معالي مدير الجامعة للكليات الطبية الحاصلة  (G.3.27) بتحسينها وتعزيزها. والمرفق

على االعتماد، على صعيد متصل تأتي توجيهات معالي المدير بناء على ما يرد في التقارير التي تلخص نتائج 

ية للكليات بالمقر الرئيسي وتوصيات زيارات المراجعة الداخلية التي تقوم بها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوع

تأتي في إطار حرص معاليه ودعمه واإلدارة العليا ألنشطة ضمان الجودة ومتابعة وهي الجامعة المختلفة،  وفروع

نماذج من تقارير المراجعة الداخلية للبرامج موجهة بخطاب   (G.3.8)المرفق يوجد في .األكاديميمتطلبات االعتماد 

 كليات التي تم مراجعة برامجها مع التأكيد على استيفاء المالحظات الواردة بها.تغطية من معالي المدير لل

أما من ناحية البنى التحتية المادية والمعلوماتية، فقد تم تخصيص وتجهيز مبنى جديد لعمادة التطوير الجامعي 

لمكاتب والتجهيزات المكتبية والجودة النوعية بمقر الجامعة بالعابدية يتوفر به عدد كاف من القاعات التدريبية وا

 كن العمادة من إنجاز المهام المنوطة بها.َممما يُ 

فضال عن دعم عمادة التطوير بالموارد البشرية الالزمة إلدارة عمليات ضمان الجودة وقيادتها، فقد تم االستفادة 

من خبرات كادر متكامل من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس للعمل بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، 
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ة عمليات ضمان الجودة في نطاقاتها المختلفة التي ( وكالء يساندون سعادة العميد في إدار3حيث يوجد عدد )

( وكالء بشطر الرجال ووكيلة بشطر الطالبات. كما تم وهلل 2تشمل القياس والتقويم والتدريب والجودة، بواقع )

( من المستشارين الخبراء في قضايا 5الحمد تأمين االستشارة العلمية والرأي الخبير من خالل التعاقد مع عدد )

يوضح قائمة بمنسوبي  (G.3.28)والمرفق  ( موظفة.5( موظف و )11والتطوير. ويعمل لدى العمادة عدد ) الجودة

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.

عالوة على ذك، يتعاون مع العمادة عدد من الكفاءات والمهتمين بالجودة والتطوير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

جان المختلفة التي تشكلها العمادة ضمن عمليات إدارة ضمان الجودة والتطوير، مثل لجنة من خالل االنضمام لل

( عضوة كما يوضح ذلك قرار معالي 20( عضوا و )24بواقع ) (44المراجعة الداخلية التي كان في عضويتها عدد )

 .(G.3.6)مدير الجامعة بتشكيل اللجنة بالمرفق 

من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في عمليات التقويم الذاتي وتحسين األداء في مجال  جيدةوتشارك نسبة 

، مما يمثل تحقيقا أنشطتهم من خالل عضويات لجان الجودة ومعايير االعتماد األكاديمي في جهاتهم المختلفة

( مدى مشاركة أعضاء 14جدول ) S3-s2ويوضح المؤشر الفرعي  .NCAAAمن توصيات مراجعي  9لتوصية رقم 

 هيئة التدريس في لجان الجودة.

 (S3-s2فرعي )مؤشرات األداء   14جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 لجان الجودة الرئيسية والفرعيةنسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركون في 

 (S3-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

84% 80% 93% 90% 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 1438-1439 1437-1438 1436-1437 1435-1436 1434-1435 1433-1434 1433-1432 العام
2011-2012 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2018-2017 

 %55 %61 %55 %52 %93 %90 %55 النسبة 

يتضح أن هناك نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس تشارك في لجان الجودة بالكليات، ورغم ذلك تسعى 

 .% من األعضاء90زيادة النسبة الى الجامعة الى 

مشاركة جميع المنسوبين في عمليات في هذه النسبة من خالل  ًاعالي ًءأداوتطمح جامعة أم القرى إلى تحقيق 

 .الجودة وضمانها وعمليات التقويم الذاتي

 هالضمانها وتعزيزإضافة إلى تركيز الجهود الرامية لرفع الوعي بأهمية الجودة وأهمية المساهمة من قبل الجميع 

 المقارنة المرجعية الداخلية
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 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .الجامعة نفسها حيث أنها مقارنة ذاتية وكذلك ألن المؤشر فرعي خاص بالجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 .للحصول على النسبة المئوية 100خالل حساب عدد المشاركين بكل كلية / العدد الكلي بالكليات * من  •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 .الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية( •

الجهات على تخصيص  وبالنظر إلى إحصائية لجان الجودة التابعة للجهات المختلفة بالجامعة تبين حرص جميع

لجنة/ وحدة/ قسم يعنى بشؤون الجودة وتحسينها، وباحتساب نسبة الجهات التي تضم هيكلية للجودة، نجد أن 

( والنسبة المتبقية هي جهات تتبع كيانات أكبر لها لجنة جودة تضم في عضويتها أحد أعضاء %90النسبة تجاوزت )

الجهات ممثلة في لجان الجودة سواء على مستوى الوحدة أو اإلدارة % من 100الكيانات التابعة لها، أي أن نسبة 

وعي شريحة أكبر من المجتمع الجامعي، تم اعداد خطة الطالع فئات مختلفة بعمليات ولرفع  .أو وكالة الجامعة

(، وأحد مكونات هذه الخطة عرض مقدم لمجلس الجامعة G.3.56الجودة ونتائج عملية الدراسة الذاتية )

(G.3.60). 

على توفير البيئة المناسبة الزدهاره وتطوره، حيث تم  والحرص واالبداعوتهتم جامعة أم القرى بتشجيع االبتكار 

فكل هذه الهياكل وإلدارات  .وريادة األعمال ومكتب إدارة الملكية الفكرية وشركة وادي مكة للتقنية لإلبداعإنشاء معهد 

القانوني واللوجستي والفني واإلداري ألصحاب االبتكارات من منسوبي  لدعمواالبتكار وتوفر ا لإلبداعتشكل حاضنات 

يوضح إجراءات تسجيل الملكية الفكرية وبراءات االختراع، جدير بالذكر في هذا  (G.3.29)الجامعة والمرفق 

مع وكالة التطوير لتصبح وكالة  الحقا تم دمجها التيالسياق فوز وكالة جامعة أم القرى لألعمال واإلبداع المعرفي )

الجامعة للتطوير االكاديمي وريادة األعمال( بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة في فرع التميز العلمي والتقني في 

  م.2017أبريل  الموافق ـه1438شعبان 

يا من خالل الموقع االلكتروني وتحرص اإلدارة العليا بالجامعة على تشجيع االبتكار واالبداع وتولي ذلك اهتماما إعالم

للجامعة، فال يكاد يخلو موقع أخبار الجامعة من خبر يظهر احتفاء المسؤولين بكل اختراع أو انجاز إبداعي حققه 

أحد منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم من أعضاء هيئة تدريس ومبتعثين وموظفين وطالب، نذكر في هذا السياق 

للتقدم التكنولوجي واالبتكار" الذي يعد األول من نوعه في مجاالت التكنولوجيا على سبيل المثال معرض "سواند 

مشروعات ابتكارية وتكنولوجية  مقام بشكل دائم بمقر كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات ويضم بمكة المكرمة وهو

لمتميزين وتدشين بعض الذي يوضح نماذج من أخبار الجامعة لتكريم ا (G.3.30)متجددة. كما يوضح أيضا المرفق 

 الجوائز بالجامعة.
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م ما 2017وبفضل اهلل تعالى بلغ عدد براءات االختراع التي تم تسجيلها من قبل منسوبي الجامعة حتى مطلع عام 

يوضح قائمة ببراءات االختراع. كذلك برزت عدة مبادرات تم االحتفاء بها وتبنيها  (G.3.51)( مرفق 56مجموعه )

التي قام معالي المدير بتدشينها  3000ى مستوى، مثل مبادرات عمادة البحث العلمي كمبادرة ورعايتها على أعل

ضمن جائزة جامعة أم القرى التقديرية للكليات المبادرة بنشر اإلنتاج العلمي على محركات البحث اإللكترونية كما 

 .ps://uqu.edu.sa/en/App/News/3820httالرابط يوضح 

 15الموافق  ـه1438ربيع اآلخر  17هذا ومما ينبغي اإلشارة إليه في هذا الصدد إعالن جامعة أم القرى في 

م كأول جامعة 2030مبادرة ُقدمت لتحقيق رؤية المملكة  39عن فوزها بتسع مبادرات من أصل م 2017يناير 

مليون ريال كما يوضح ذلك  40معات السعودية، وبدعم مالي يصل إلى أكثر من تحقق هذا اإلنجاز على مستوى الجا

 .https://uqu.edu.sa/en/App/News/7256: الرابط

والجوائز تتضمن ومع هذا الدعم والتشجيع المستمر، إال أنه اليزال يتحتم على إدارة الجامعة إقرار لوائح للتميز 

مرجعية لتشجيع االبتكار واإلبداع وأن تكون هناك جوائز للتميز في ر سياسات وإرشادات ولوائح واضحة كأط

 .المجاالت المختلفة على مستوى التدريس وعلى مستوى خدمة المجتمع والتأليف والجودة

ذلك قبول جميع التوصيات التي  وليها بأي نقاط ضعف ولعل من أبرز الشواهد علىؤوتقر الجامعة من خالل مس

يحوي  (G.3.11) مرفق، وNCAAAوردت في تقرير المراجعة الخارجية ضمن التقويم التطويري للجامعة من 

خطط لتنفيذها وتحسين األداء وتالفي نقاط  هذه التوصيات وبنيت على أساس .تقرير المراجعة الخارجية للجامعة

وتجري متابعتها بشكل دوري وتقديم  (G.3.12)يذية للتوصيات مرفق الضعف، وقد تم اعتماد هذه الخطط التنف

 ملخصا لنسب اإلنجاز في لجان المعايير. (G.3.13)تقارير عن نسب اإلنجاز بها ويوضح المرفق 

كذلك فإن الخطط االستراتيجية المتتابعة على مستوى الجامعة والوكاالت والعمادات والكليات تفرد جزءا منها 

وغيرها من أدوات التخطيط  (SWOT) الضعف وكيفية تالفيها عن طريق أداة التحليل الرباعي لدراسة نقاط

االستراتيجي، وتستخدم هذه المعلومات الناتجة عن مثل هذا التحليل كأساس لعمليات التخطيط لتحسين األداء 

 .نماذج من الخطط االستراتيجية للجامعة والكليات واألقسام (G.3.3)ويوضح المرفق 

المراجعة الداخلية المنبثقة عن الزيارات الداخلية للكليات من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي  تحتوى تقاريرو

والجودة النوعية نقاط التحسين المقترحة من الفريق، وتسلم هذه التقارير إلدارات الكليات مع رفع نسخة لمعالي 

على تنفيذ وتحقيق ما يرد في التقرير. في سياق مماثل، فإن مدير الجامعة، الذي يوجه بعد االطالع بضرورة العمل 

الكليات التي دخلت مشروع االعتماد التطويري وتلك التي حصلت على االعتماد األكاديمي الدولي قد تسنى لها وضع 

خطط تحسين مكتملة مفصلة قائمة على قياس الواقع واستغالل فرصه بكفاءة وتحسين جوانب الضعف فيه للوصول 

 .ى المأمولإل

https://uqu.edu.sa/en/App/News/3820
https://uqu.edu.sa/en/App/News/7256
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وهذا جميعه يدل على أن المسؤولين بالجامعة يعترفون باألخطاء ونقاط الضعف التي تكشف عنها الدراسات 

الموضوعية للواقع، إال أنه اليزال ينبغي أن تكون عمليات دراسة الواقع وتحليل جوانبه المختلفة والفجوات بين الواقع 

 .هود في الجهات المختلفة بالجامعةوالمأمول والالزم أكثر انتظاما وتوحيدا للج

32

تغطي أنشطة ضمان الجودة كافة المهام والوظائف التي تتم بجامعة أم القرى ويشارك فيها كل من القيادات الجامعية 

عمليات التقويم على المستوى المؤسسي أو على مستوى  في وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأيضا الطالب، سواء

 NCAAAاألقسام العلمية والبرامج التعليمية أو اإلدارات المختلفة حيث تم تشكيل لجان لجميع المعايير التي تتطلبها 

لجان على لقد تم كذلك تشكيل   .معيارا تحوي جميع األنشطة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية 11والتي تشمل 

 ( ويمثل المرفق1-3تويات مختلفة المؤسسية والكليات واألقسام العلمية )كما تم تناول ذلك في المعيار الفرعي مس

(G.3.1)  تشكيل اللجان المؤسسية وأيضا المرفق(G.3.2) .تشكيل اللجان على مستوى الكليات واالقسام العلمية 

عة مثل اللجان الدائمة التابعة لوكاالت الجامعة لجان متخصصة لمهام نوعية داخل الجام إضافة إلى ذلك، توجد

 واإلدارات المختلفة التي تتولى تطبيق معايير الجودة وضمانها في مجال عملها ومن تلك اللجان:

اللجنة الدائمة العليا للمناهج والخطط الدراسية واللجنة الدائمة لبحث ودراسة مشكلة الطالب المتعثرين ولجنة  

ن المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات واللجنة الدائمة لألجهزة ؤوواللجنة العليا الدائمة لشالتنسيق األكاديمي 

والمعامل والمختبرات فضال عن وجود المجلس العلمي الذي يضمن تحقيق ضوابط الترقيات ألعضاء هيئة التدريس 

 الروابط:وأنواع البحوث وتحكيمها وغيرها من اللجان التي يمكن معرفة تفاصيل عنها من 

• https://uqu.edu.sa/en/vr_academics/3986 
• https://uqu.edu.sa/en/gssr/pctal 

• https://uqu.edu.sa/en/vr/43337 

• https://uqu.edu.sa/en/scientific_council 

وتعمل لجان المعايير على كافة المستويات باإلضافة الى اللجان المتخصصة لتحقيق وضمان جودة المدخالت 

األداء بشكل منتظم داخل الجامعة سواء على المستوى المؤسسي حيث أجرت والعمليات والمخرجات، ويتم تقويم 

سنوات بين كل  5جامعة أم القرى دراستان ذاتيتان باإلضافة إلى الدراسة الحالية على مدار فترات زمنية معدلها 

 .هـ1433و 1428المؤسسي عامي تقريري الجامعة  يوضح  (G.3.10)دراسة واألخرى والمرفق

التعليمية حيث قامت معظم برامج الجامعة بإجراء الدراسة  للكثير من البرامجتقارير الدراسة الذاتية  وكذلك توجد

الذاتية البرامجية ونتج عنها استخالص لنواحي القوة والضعف وأولويات التحسين بكل برنامج مما يكون منطلقا 

نماذج  (G.3.16)و  (G.3.14)ح المرفقان لصياغة خطط تحسين بناء على نتائج الدراسة الذاتية للبرنامج ويوض

https://uqu.edu.sa/en/vr_academics/3986
https://uqu.edu.sa/en/gssr/pctal
https://uqu.edu.sa/en/vr/43337
https://uqu.edu.sa/en/scientific_council
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أو لمعايير هيئات اعتماد دولية  NCAAAمن تقارير الدراسة الذاتية للبرامج التعليمية بالجامعة سواء طبقا لمعايير 

 نماذج من خطط التحسين للبرامج بناء على الدراسة الذاتية للبرنامج.  (G.3.29)، كما يوضح المرفق 

أخرى لعملية التقويم على اإلطار الزمني حيث تعد البرامج التعليمية تقريرا سنويا عن أداء كما أن هناك مستويات 

حيث يتم إعداد تقارير للمقررات  .المستوى األقل في التقويم ي التي تشكلالبرنامج مبنيا على تقارير المقررات وه

تم التخطيط له وفق توصيف  ويقارن بين ما دورة المقرر وظهور نتائج الطالب يتناول جميع جوانب المقرر انتهاءفور 

يوضح عينة من تقارير المقررات وفق نماذج  (G.3.49)والمرفق  .وما حدث في الواقع عند تدريس المقرر المقرر

NCAAA  ويركز التقرير السنوي للبرامج على جميع الجوانب من مدخالت وعمليات ومخرجات حيث يضمن ذلك

خاصا لمخرجات التعلم  اهتماماضال عن أن تلك التقارير السنوية للبرامج تعطي ف NCAAAمحتويات وبنود نماذج 

ويوضح  .والتعلم( )التعليمللطلبة حيث أن ضمن المكونات األساسية للتقارير السنوية المعايير الفرعية للمعيار الرابع 

 حويها.نماذج من التقارير السنوية للبرامج التعليمية والبنود التي ت (G.3.31) المرفق

وتستخدم جامعة أم القرى أساليب وأدوات متعددة لتقويم األداء الخاص بالتعليم والتعلم من أهمها استطالعات الرأي 

جدول حول جودة تدريس المقررات والتي تتم من قبل الطالب ويتم تضمين نتائجها ضمن تقارير المقررات ويوضح 

 .نسبة المقررات التي يتم تقويمها من خالل الطالب 15

 (S3.2)مؤشرات األداء الرئيس  15جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

  نسبة المقررات التي تم تقويمها بواسطة الطالب خالل العام

 (S3.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S3.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

82% 65% 55% 

  %85 جامعة القصيم
 %100 سعودجامعة الملك 

 %100 زجامعة الملك عبد العزي
  NCAAA 50%متطلبات 

65% 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 البند

2010-2011 2011-2012 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2018-2017 

 %55 %62 %60 %65 %67 %82 %77 %80 النسبة



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
190    

 
 

 

% من المقررات إال أن النتائج لم 50وهو  NCAAA رغم أن نتائج المؤشر تحقق الحد األدنى المطلوب من

% وبتتبع قياس المؤشر على مدار 65% بينما المتحقق هو 65تحقق المستهدف حيث ان المستهدف هو 

نسبة المقررات التي تم تقويمها بواسطة الطالب الى المقررات التي السنوات السابقة يتبن تراجعا ملحوظا في 

 .تم تدريسها خالل نفس الفترة

ولكن يجب إيجاد آليات لزيادة  NCAAAوبصفة عامة فقد حققت نتائج المؤشر الحد األدنى المطلوب من 

 .النسبة وتحقيق المستهدف، وبخاصة أنه بالمقارنة الداخلية والخارجية فإن نتائج المؤشر تحتاج الى تحسين

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 المستوى المؤسسي.ألنها مقارنة مرجعية ذاتية للجامعة على  •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم جمع عدد المقررات التي تم تقييمها على مستوى جميع برامج وكليات الجامعة وقسمتها على العدد  •

ة، وتعد قيمة المقارنة لحساب النسبة المئوي 100الكلي لمقررات التي تم تدريسها خالل العام الدراسي *

 ـ.ه1434-1433% هي أعلى قيمة لقياس المؤشر وكانت في العام الجامعي 82المرجعية وهي 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 المرجعية الخارجية؟ لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة -١

ألنها جامعات حاصلة على االعتماد، وكذلك تتوافق رسالتها ومجال عملها مع مجاالت عمل جامعة أم  •

القرى من خالل أنشطة تعليمية وبحصية وخدمة مجتمع، كم أن بها برامج بكالوريوس ودراسات عليا، 

ألن وثائقها هي المرجعية  NCAAA فضال عن إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة. كما تم اختيار

 األساسية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

تم احتسابها من خالل جامعة القصيم وإتاحة النتائج لجامعة أم القرى، وهي بنفس الطريقة التي تم  •

 قرى.احتسابها بجامعة أم ال

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة القصيم •

 جامعة الملك سعود •

 جامعة الملك عبد العزيز •

 NCAAAمتطلبات  •

وأيضا من ضمن مؤشرات األداء ما يتعلق بالخبرة والتجربة التعليمية الكلية للطالب بالبرنامج ويستهدف المؤشر 

 :(16جدول ) وفيما يلي عرض لنتائج قياس المؤشرالطالب المتوقع تخرجهم 

 (S3.1) مؤشر األداء الرئيس  16جدول 
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 مؤشر األداء الرئيس:

 تقويم الطالب الكلي لخبرة جودة التعلم

 (S3.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S3.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

3.91 3.9 3.6 

 3.9 جامعة القصيم
 3.6 سعودجامعة الملك 

  3.5 جامعة الملك عبد العزيز

3.9 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 .التقدير المتوسط عن جودة الكلية على مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي لطالب العام األخير

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 العام
2010-2011 2011-2012 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2018-2017 

 3.68 3.62 3.83 3.88 3.71 3.74 3.72 3.69 ذكر

 3.55 3.93 3.94 3.71 3.58 3.59 3.61 3.55 أنثى

 3.6 3.79 3.91 3.75 3.65 3.67 3.66 3.62 عام

 :القوة نقاط

التعلم بشطري الطالب والطالبات على السواء بشكل دوري تتم عمليات تقويم الطالب لخبرة جودة  •

إال أن  3.9 ومنتظم سنويًا وتوضح نتائج قياس المؤشر أنها مرضية ورغم أنها لم تحقق المستهدف وهو

، ومقاربة لجامع الملك عبد 3.5، وأعلى من جامعة القصيم 3.6النتائج مساوية لجامعة الملك سعود 

 .4.0العزيز 

 :نالتحسي توصيات

زيادة نسبة أعداد الطالب والطالبات المشاركين في استبانة " تقويم الطالب الكلي لخبرة لجودة  •

 التعلم".

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 وذلك ألنها مقارنة ذاتية داخلية للجامعة. •

 المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ مستوى األداء احتسابكيف تم  -٢

تم حساب عدد أعضاء هيئة التدريس وحساب عدد الطلبة بكل شطر وحساب المعدل على مستوى كل  •

شطر وعلى المستوى اإلجمالي، وذلك باالستعانة بقاعدة البيانات واستخراجها من خالل عمادة تقنية 

 المعلومات بالجامعة.

 تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: اسم الجهة التي -٣
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 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

ألنها جامعات حاصلة على االعتماد، وكذلك تتشابه رسالتها ومجال عملها مع مجاالت عمل جامعة أم  •

خالل أنشطة تعليمية وبحثية وخدمة مجتمع، كما أن بها برامج بكالوريوس ودراسات عليا، القرى من 

 فضال عن إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

دة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد من خالل استبانة الخبرة التعليمية وهي استبانة أساسية مع •

 األكاديمي على مقياس خماسي.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة القصيم •

 جامعة الملك سعود •

 جامعة الملك عبد العزيز •

واإلرشاد األكاديمي فضال عن ذلك هناك استطالعات للرأي على كافة األنشطة ومنها عمليات القبول والتسجيل 

التعلم والخدمات الطالبية والمرافق والتجهيزات ومستوى البرامج التدريبية المقدمة وأدلة السياسات  ومصادر

والرسالة واالهداف على المستوى المؤسسي والكلية والبرنامج، فضال عن تقييم اإلدارة ومجلس الجامعة والمستويات 

 .أقسام القيادية المختلفة من عمداء ورؤساء

( جميع الفئات الداخلية من قيادات إحصاءاتهاوتشمل استطالعات الرأي )التي تم تحويلها لنماذج الكترونية وتطوير 

 (G.3.22)وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب  أو الجهات  الخارجية من أرباب عمل وخريجين ويوضح المرفق 

نماذج من استخراج نتائج استطالعات  (G.3.32)ا يوضح المرفق كم ،نماذج االستبانات وفئاتها المستهدفة ومجاالته

الرأي من منظومة الجامعة االلكترونية التي توفر نتائج على مستوى عضو هيئة التدريس وعلى مستوى القسم وعلى 

، فضال عن توفيرها للنتائج على مستوى كل شطر من شطري الطالب والطالبات ةمستوى الكلية وعلى مستوى الجامع

كل على حده والمتوسط العام للشطرين، وذلك للتعرف على الفروق بين الشطرين والتي تركز عليها عمليات التقويم 

وتتضح من تقارير المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية التي تجريها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

طرين وفي البرنامج ككل ويتم تقديم التوصيات المناسبة مستخدمة أدوات تسمح بالمقارنة بين مستوى األداء في الش

وهو نماذج من تقارير المراجعة الداخلية للبرامج  (G.3.8)من إجراءات كما يوضح ذلك المرفق  اتخاذهلما ينبغي 

الذي يحوي جدول زيارات المراجعة الداخلية التي تمت لبرامج  (G.3.33)التعليمية، كما يوضح أيضا المرفق 

نتائج المؤشر الفرعي وتبين . NCAAAمن توصيات مراجعي  10، وفي هذا تحقيق لتوصية رقم الجامعة وكليات

S3-s6  17جدول في عدد البرامج التي أجريت لها مراجعة داخلية من خالل فرق المراجعة بالجامعة كما: 

 (S3-s6فرعي )مؤشرات األداء   17جدول 
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 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد البرامج التي أجريت لها مراجعة داخلية من لجان داخل المؤسسة

 (S3-s6) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 برنامجًا سنوياً  60 برامج سنوياً  10 برنامجًا سنوياً  60 برنامجًا سنوياً  65

 التحليل

 قياس المؤشر:

 العام
1435-1436 1436-1437 1437-1438 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 65 10 8 عدد البرامج التي تم مراجعتها

من خالل البيانات الموضحة بالجدول يتبين أن هناك تطور في أعداد البرامج األكاديمية التي يتم إجراء مراجعة 

داخلية لها من خالل فرق المراجعة المشكلة بجامعة أم القرى وقد بدأت تلك المراجعات منذ ثالثة أعوام وكان 

هـ على البرامج التي لها أولوية التقدم لالعتماد األكاديمي مع تحديد 1437و 1436التركيز في العامين 

للمتطلبات التي يجب توافرها بالبرامج بشكل محدد وإرسالها للكليات والبرامج التعليمية للعمل على استيفائها 

برنامج بما يمثل حوالي  60واستهداف  هـ تم عمل جدول زمني لمراجعة البرامج1437خالل عام ،وفي العام 

برنامج بما  65% من برامج البكالوريوس بالجامعة وتم زيارتها وتحقيق أكثر من المستهدف حيث تم زيارة 50

% من اجمالي البرامج 70برنامجا بنسبة  83% ، ويمثل العدد اإلجمالي للزيارات الداخلية للبرامج 55يمثل 

البرامج التي لها خريجين حيث يوجد العديد من البرامج الجديدة بالجامعة  % من90بمرحلة البكالوريوس، و

 ليس لها خريجين وبالتالي يتم تأجيل مراجعتها داخليا حتى اكتمال دورة البرنامج التعليمي بها.

دعم وينتج عن تلك المراجعات تقارير يتم ارسالها للكليات للعمل على استيفاء التوصيات الناتجة عنها مع وجود 

 فني مستمر لتلك الكليات والبرامج من خالل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية لألداء السابق للجامعة •

 الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي  احتسابكيف تم  -٢

بحساب عدد البرامج التي تم مراجعتها داخليا من خالل فرق المراجعة الداخلية بجامعة أم القرى  •

 تحت اشراف عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 اتية(.الجامعة ذاتها )مقارنة ذ •
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( معلومات عن الجودة ونظام رفع التقارير على المستويات المختلفة، ويستعرض G.3.20يحوي دليل الجودة  )

 ( عملية استطالع الرأي والتي تحوي أدلة على عمليات التواصل ورفع التقارير.G.3.61المرفق )

باتخاذ قرارات لتحقيق العدالة بين الشطرين اعتماًدا وتدعم القيادات األكاديمية بالجامعة البرامج والكليات والمعاهد 

على نتائج هذه التقويمات. كما تتضمن جميع تقارير الدراسات الذاتية المؤسسية أو البرامجية التي تعدها الجامعة 

ويم أو البرامج األكاديمية رصًدا دقيًقا للفروق بين الشطرين. وتتضمن تقارير المراجعة الخارجية مثل تقرير التق

، وتقارير االعتماد من جهات االعتماد الدولي مثل (G.3.11)( مرفق NCAAAالتطويري لهيئة تقويم التعليم )

ABET, AHPGS  تحليالت لتلك الفروق وتوصيات لتضييق الفجوة بين الشطرين وفقا لمتطلبات االعتماد

 األكاديمي.

ضايا الجودة واالعتماد الجامعي بالتطبيق على جامعة  سات والبحوث األكاديمية المتعلقة بق وهناك العديد من الدرا

ــحه المرفق  ــعودية. ومن أمثلتها ما يوض الذي يحوي أمثلة لبحوث  (G.3.34)أم القرى وغيرها من الجامعات الس

جها واإلفادة منها في عمليات التحســين والجودة ودراســات أكاديمية عن الجودة وتســعى الجامعة إلى دراســة نتائ

 .بالجامعة

عمليات األتمتة التي تقوم بها جامعة أم القرى، تم اســـتحداث نظام الكتروني إلدارة مجالس اللجان وكجزء من 

 ( مكونات النظام.G.3.63( و )G.3.62الرسمية، ويستعرض المرفقان )

تمتد إلى جميع الوحدات، بما فيها الوحدات اإلدارية، ويوضـــح  ( أن عمليات الجودةG.3.20يظهر دليل الجودة )

 النماذج التي تستخدم لتقويم ممارسات الجودة في العمادات المساندة.  (G.3.64مرفق )

33

مليات ضمان لقد وضعت جامعة أم القرى الترتيبات الالزمة لدعم القائمين على قيادة الجامعة وإدارتها لتطبيق ع

الجودة في المؤسسة ككل وفي كافة اإلدارات داخل الجامعة حيث تم إنشاء عمادة للتطوير الجامعي والجودة النوعية 

المرفق م 2007يونيو  27الموافق  هـ1428-12-27بتاريخ  20/48/1428بالقرار المجلس التعليم العالي رقم 

(G.3.35) حيث بدأ ذلك في عام  ،دة معنية بالجودة داخل الجامعةولم يكن ذلك التاريخ هو بداية إنشاء وح

هـ إلى وحدة التطوير  1425هـ بمسمى مركز تقنية المعلومات والتطوير الجامعي، ثم تم تحولها عام 1410

   ر أعاله.تنفيذا للقرار المذكو 1429الجامعي والجودة النوعية، ثم تحويل الوحدة إلى عمادة عام 
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 يتم تعيين عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية بقرار من معالي مدير الجامعة لمدة عامين يمكن تجديدها لفترات أخرى 1

مسئولية تنسيق وتوجيه عمليات الجودة داخل الجامعة، ولكي تؤدي  1الجامعي والجودة النوعيةويتولى عميد التطوير 

العمادة مهامها فقد تم دعمها بالعدد المناسب من المنسوبين سواء وكالء أو موظفين أو مستشارين لديهم خبرة 

اللجان مثل لجنة المراجعة  بالجودة، كما تستعين العمادة بمنسوبي الجامعة في أداء مهامها من خالل تشكيل

 (1-3)أنظر المعيار الفرعي  الداخلية، ويتم توفير الموارد المالية الالزمة لقيام العمادة بالمهام المنوطة بها وفق

، ولكنها فقط وعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية ليست منوطة بأعمال وأنشطة الجودة واالعتماد األكاديمي

ر في التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث توجد وكالة للتدريب، باإلضافة إلى تتولى الجانب األكب

 .ون اإلدارية، ووكيلة للعمادة بشطر الطالباتؤوكالة العمادة للقياس والتقويم، وكذلك وكالة العمادة للش

عمادة التطوير الجامعي والجودة الذي يحوي دليالن للعمادة أولهما دليال تعريفيا لمكونات  (G.3.36)والمرفق 

النوعية ومهامها المحددة والجهات المرتبطة بها، والدليل الثاني هو دليل الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي 

 .لمنسوبي العمادة المواصفات المحددة للقائمين على العمل بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

كبيرا بمتابعة الكليات ورصد العقبات التي تواجه الكليات بآليات  اهتماماوالجودة  ولين عن التطويرؤالمس ويولي كبار

متعددة والعمل على حلها ولعل من تلك اآلليات الزيارات التفقدية الميدانية لتلك الكليات واالجتماع مع قياداتها 

يوضح نسب الكليات التي تتم زيارتها سنويا  18جدول وأعضاء هيئة التدريس بها لمناقشة مدى التطور والمشكالت و

ولين األساسيين عن الجودة متمثالن في وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال وعميد التطوير ؤمن خالل المس

 .الجامعي والجودة النوعية

 (S3-s5فرعي )مؤشرات األداء   18جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مدى وجود زيارات تفقدية لبيان تقدم أنشطة الجودة بالكليات من خالل المسؤولين

 (S3-s5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 % كل عامين100 كل عامين %100 كل عامين %100 % كل عامين100

 التحليل

 قياس المؤشر:

 العام
1433-1434 1434-1435 1435-1436 1436-1437 1437-1438 1438-1439 

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2018-2017 

 %30 %70 %35 %40 %60 %90 النسبة
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 من الكليات

توضح البيانات أن هناك زيارات تفقدية ميدانية لجميع كليات الجامعة من خالل المسئولين األساسيين عن التطوير 

االعمال، وعميد التطوير الجامعي والجودة النوعية،  ةوالجودة بالجامعة المتمثالن في وكيل الجامعة للتطوير ورياد

كلية،  34% من الكليات كل عامين نظرا لكثرة عدد الكليات التي تصل الى 100الميدانية  ومعدل الزيارات

فضال عن وجود آليات أخرى للمتابعة حيث يتم ذلك من خالل التواصل المباشر بين عمداء الكليات والمسئولين 

 وكذلك االجتماعات الدورية الثنائية بين العمداء ومسئولي التطوير والجودة.

عناك عدد من الكليات التي يتم عمل أكثر من زيارة لها خالل العام الواحد حينما يكون هناك حاجة  كما أن

 وأولوية في تقدم برامجها للحصول على االعتماد.

وتعد هذه الزيارات زيارات داعمة وتشجيعية لمنسوبي الكليات حيث تبين اهتمام كبار المسئولين بالجامعة، فضال 

 حل المشكالت وتذليل العقبات التي تواجه تلك الكليات بشكل سريع. عن دورها الفعال في

 :التحسين توصيات

وضع جدول زمني محدد منذ بداية العام للزيارات التفقدية لمسئولي الجودة وإعالم الكليات واإلدارات  •

 به.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية  -١

 .ألنها مقارنة ذاتية لألداء السابق للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي من خالل حصر مجموع الكليات التي تم إجراء زيارات تفقدية لها  •

 100خالل عامين وقسمتهم على العدد الكلي للكليات * من كبار مسئولي التطوير والجودة بالجامعة

 .للحصول على النسبة المئوية للكليات التي تم زيارتها

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

وباإلضافة إلى لجان المعايير المؤسسية تم تشكيل لجنة عليا للجودة وتم تمثيل جميع مكونات وإدارات الجامعة بها 

 الذي يمثل قرار معالي المدير بتشكيل اللجنة (G.3.37)سواء اإلدارية أو االكاديمية كما يتضح من المرفق 

يلي  وفيما .طوير الجامعي والجودة النوعية أمينا لهاويرأس تلك اللجنة سعادة وكيل الجامعة للتطوير وعميد الت

 مهام تلك اللجنة: استعراض ألهم

تعمل اللجنة مع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية على تخطيط وتنفيذ مهام ضمان الجودة واالعتماد  •

 األكاديمي بالجامعة.

 المرتبطة بتوكيد الجودة في الجامعة. تقديم المشورة والتوصيات المناسبة في مختلف المواضيع والقضايا •

 رفع التوصيات المناسبة لإلدارة العليا بشأن خطط تحسين الجودة في الجامعة. •

على النماذج والمستندات المستخدمة في نشاطات توكيد الجودة في الجامعة واقتراح نماذج جديدة  االطالع •

 وفق الحاجة.
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 .وسياسات ضمان الجودةلجودة المشاركة في وضع مقترحات لتعزيز نشر ثقافة ا •

 التوصية باعتماد خطط التطوير وضمان الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الجامعة. •

أساليب وآليات المتابعة واقتراح حلول للمشكالت التي تعرقل مسيرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  •

 األكاديمي على مستوى الجامعة.والرقابة على األداء في تنفيذ خطط ضمان الجودة واالعتماد 

 المشاركة في اقتراح والتوصية بالقرارات التصحيحية في ضوء تقارير األداء السنوية وتقارير التقويم الذاتي. •

 في لجنة الجودة على مستوى الجامعة: للجامعةالمكونة مدى تمثيل الوحدات  19جدول في وتوضح نتائج المؤشر 

 (S3-s1فرعي )مؤشرات األداء   19جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

وعمادات مساندة في المجلس المنوط بالتطوير مدى تمثيل الوحدات المختلفة للجامعة من كليات 

 والجودة

 (S3-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

100% 100% 

1431 100% 

1432 100% 

1433 100% 

1434 100% 

1435 100% 
1436 100% 
1437 100% 
1438 100%  

100% 

 التحليل

لجميع الوحدات المكونة للجامعة في لجنة الجودة على مستوى  لى أن هناك تمثياًلإتوضح نتائج قياس المؤشر 

الجامعة مما يعني مشاركة جميع الوحدات فاعلة في عمليات الجودة بالجامعة وشمولية اللجنة بما يؤهلها لمناقشة 

 وتناول جميع أنشطة الجامعة.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة  -١

 ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل حصر الكليات والعمادات الموجودة بالجامعة وحساب مدى تمثيلها في لجان الجودة  •

 .المؤسسية

 للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها  -٣

 .الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية( •

يوضح الهيكل البنائي لنظام الجودة داخل الجامعة  (G.3.20)أن دليل نظام الجودة المرفق ف ذلك، باإلضافة إلى

يبين وعالقات بين الجهات المكونة للجامعة والمهام المرتبطة بكل مستوى أو منصب أو إدارة داخل الجامعة كما 
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، كما يوضح هيكلة الجودة التنسيق  NCAAAولية كل إدارة في  تنفيذ الممارسات الجيدة المتضمنة في معايير ؤمس

بين الوحدات والمستويات المختلفة لها داخل الجامعة ، كما يضمن وجود رؤساء اللجان على مستوى المعايير 

ي يرأسها معالي مدير الجامعة وجود تنسيق بين الجهات المؤسسية ضمن تشكيل اللجنة العليا لالعتماد المؤسسي الت

المختلفة بالجامعة على مستوى وكاالت الجامعة وعماداتها المساندة التي تنعكس بدورها في ترابط المستويات األقل 

في تلك الكيانات ،فضال عن وجود وكالء ووكيالت للتطوير بجميع الكليات بالجامعة يعدون حلقة وصل بين عمادة 

لتطوير الجامعي وكلياتهم بما تشملها من أقسام أكاديمية ، وتعد عمليات الجودة والتطوير أحد المكونات األساسية ا

في التخطيط وينعكس ذلك من خالل مستويات مختلفة فهي إحدى األهداف الرئيسة في الخطط االستراتيجية سواء 

يوضح نماذج من الخطط االستراتيجية   (G.3.-3)قعلى مستوى الجامعة أو على مستوى الكليات واألقسام والمرف

المتتالية للجامعة والكليات واالقسام، مما يضمن أن تكون عمليات الجودة جزءا ال يتجزأ من أنشطة الجامعة وفق 

 نظام متكامل بدءا من التخطيط والتنفيذ والتقويم والمراجعة.

ات موضوعية يدعمها األدلة والبراهين ومؤشرات األداء سواء موتعتمد عمليات التقويم بجامعة أم القرى على محك

يوضح نماذج من الدراسات الذاتية لبعض  (G.3.38)على المستوى المؤسسي أو على المستوى البرامجي والمرفق 

البرامج مرفقا بها األدلة الداعمة لها وكذلك المؤشرات الخاصة بها، مع وجود الرأي المستقل متضمنا في مقاييس 

 لتقويم الذاتي.ا

وقد أعدت عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية نماذج الستبانات يتم تطبيقها بشكل موحد ومشترك لجميع 

( ويتم اجراء المعالجات 2-3فئات الجامعة تغطي جميع مجاالت أنشطة الجامعة ) تم اإلشارة إليها في المعيار الفرعي 

النتائج في قياس مؤشرات األداء المرتبطة بها مع تحليل لمستوى األداء اإلحصائية المناسبة لها واستخدام تلك 

واتجاه التغير في ذلك المجال ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التحسينية متى تطلب ذلك، ويتم ذلك من خالل منظومة 

العات الرأي من الكترونية خاصة بالجامعة ويمكن لكافة المستويات االطالع على البيانات والنتائج اإلحصائية الستط

خالل الصالحيات الممنوحة حسب المستوى سواء رئيس قسم أو عميد كلية أو وكيل جامعة أو مدير للجامعة 

وتستخدم تلك النتائج في استكمال وإعداد التقارير وفق مستوياتها وأيضا لمراقبة األداء على كافة المستويات التخاذ 

 دليال ألحد مكونات النظام.( G.3.57. ويوضح مرفق )قرارات تحسينية

نماذج لنتائج استطالعات الرأي من المنظومة االلكترونية للجامعة، كما أن جميع البيانات  (G.3.32)  ويوضح المرفق

الخاصة بمدى تقدم الطالب في دراستهم وحاالتهم الدراسية ونسب النجاح على مستوى كل مقرر وعلى مستوى 

عثرين مدرجة في نظام مركزي للجامعة من خالل برنامج األوراكل الذي تستخدمه البرنامج وكذلك رصد الطالب المت

بما فيها احصائيات القبول والتسجيل المعنية بحاالت الطالب  اواحصائياتهالجامعة لحفظ بياناتها واستخراج 

وراكل الخاص نماذج من التقارير االلكترونية التي يمكن استخراجها من األ (G.3.39)الدراسية ويوضح المرفق 

بالجامعة، فضال عن وجود تطبيقات أخرى على برنامج األوراكل منها برنامج المتابعة التعليمية الذي يوضح حالة 

التدريس للطالب بكل شطر على حده والمتوسط العام ومتوسط كل قسم أكاديمي وعدد طالبه ونسب أعضاء هيئة 
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. ويمثل ذلك ين على الدكتوراه ورتبهم العلمية وعدد المبتعثينالعبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس وعدد الحاصل

نماذج من تقارير برنامج  (G.3.40)ويوضح المرفق  . NCAAAمن توصيات مراجعي  11خطوة لتحقيق التوصية رقم 

ويات تقارير ذلك التطبيق على مستالمتابعة التعليمية على منظومة األوراكل الخاص بجامعة أم القرى، ويتم استخدام 

مختلفة بدءا من وحدة المتابعة التعليمية على مستوى الجامعة وانتهاء برؤساء األقسام األكاديمية فضال عن تقديم 

صورة واضحة لإلدارة العليا للجامعة من خالل تقارير ذلك البرنامج، وهناك العديد من التطبيقات بمنظومة األوراكل 

ة ، وكذلك التقارير على كافة المستويات ووفق الصالحيات مما يمكن تمكن من استخراج أي بيان خاص بالجامع

يدعم الشفافية في عمليات التقويم حيث اتاحة البيانات واإلحصاءات والتقارير، فضال عن اطالع المستويات 

المختلفة على نتائج تقارير التقويم الذاتي سواء على مستوى البرامج أو على مستوى الجامعة ككل ، ويؤكد ذلك 

الذي  (G.3.12)حديد نقاط الضعف واولويات التحسين واالعتراف بها ووضع خطط تحسينية لها كما ورد في المرفق ت

الذي يمثل نماذج من خطط التحسين  (G.3.50)  يمثل الخطط التنفيذية لتوصيات لجنة المراجعين للجامعة، والمرفق

 دراسة الذاتية للبرنامج.على مستوى البرامج بناء عما أسفرت عنه نتائج التقويم بال

إن تكاملية المكونات المختلفة لنظام حفظ البيانات في تطور مستمر، ومؤخرا تم ربط نظام األوراكل بنظام 

االستبانات على موقع الجامعة بحيث يمكن االطالع على نتائج االستبانات عن طريق االوراكل أو على الصفحة 

تقويم المقررات(، ويمكن الوصول إلى نتائج االستبانات على مستويات الخاصة بعضو هيئة التدريس )فيما يختص ب

 (.G.3.66و   G.3.65مختلفة )

34

وأيضا مجموعة من المؤشرات  NCAAAحددت جامعة أم القرى مجموعة من المؤشرات الرئيسة بناء على مؤشرات 

الفرعية الخاصة بالجامعة وتستخدم نتائج تلك المؤشرات في عمليات مراقبة األداء على كافة المستويات ولجميع 

مجاالت أنشطة الجامعة وتغطي تلك المؤشرات بشكل أساسي المعايير اإلحدى عشر المتبناة من المركز الوطني 

وقد تم تحديث قائمة المؤشرات بناء على اإلصدار األخير لمؤشرات  NCAAAللتقويم واالعتماد األكاديمي

NCAAA  وتم اعتمادها من مجلس الجامعة كما يوضح المرفق(G.3.21)   مؤشرا  28وتضم قائمة المؤشرات

% من 70)علما بأن المطلوب هو  NCAAAالمؤشرات الرئيسة ل % من 85مؤشر بنسبة  33رئيسا من أصل 

كما تضم قائمة مؤشرات الجامعة  .NCAAAمن توصيات مواجعي  12نفيذ التوصية رقم وذلك لت المؤشرات(،

مؤشرا فرعيا موزعة على جميع المعايير ، وتم تحديد تلك القائمة من خالل مشاركة لجان جميع المعايير  54

جنة ، كما قياس القطاع مجال عمل اللالمؤسسية وتحديد كل لجنة للمؤشرات الخاصة بها والتي تستخدمها في 

أضاف كل قطاع عددا من المؤشرات الفرعية التي يرغب في قياسها للتعرف على مستوى األداء فيما يتعلق بمجال 

المؤشر، وتم تعميم قائمة المؤشرات المحدثة على كافة قطاعات وإدارات الجامعة مع تحديد مستوى القياس ) 

البرامج التعليمية لكل مؤشر محدد له مستوى البرنامج حيث يتم تبني  (G.3.21)جامعة( مرفق  –كلية  –برنامج 
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وتلتزم جميع القطاعات واإلدارات بالصياغة المدرجة في قائمة المؤشرات المعتمدة من مجلس الجامعة كما تلتزم 

 كل جهة بقياس المؤشرات الخاصة بها بالتعاون مع عمادة التطوير الجامعي وعمادة تقنية المعلومات بالجامعة لتوفير

البيانات الخاصة بالمؤشر وتحليل النتائج في ضوء مقارنات مرجعية داخلية سواء بمقارنة مستوى األداء الحالي 

بمستوى األداء السابق لنفس المؤشر على المستوى المؤسسي ، أو المقارنة الذاتية والمقارنة مع برنامج آخر مشابه 

( بالجامعة ، كما يتم إجراء مقارنات مرجعية خارجية العلوم  –التربوي  –الهندسي  –بنفس المجال ) الطبي 

تقرير ( بداية 12 جدولالذاتية الحالية تطبيقا لذلك ) أنظر قائمة المؤشرات )مع جامعات أخرى ، وتمثل الدراسة 

 المعيار الثالث(.

كما يتم إجراء مقارنات مرجعية خارجية على مستوى البرامج وإن كان ذلك ليس على نطاق واسع حيث أن هناك 

بعض الصعوبات في الحصول على بيانات البرامج بجامعات أخرى، ولكن تعطى األولوية للبرامج التي بصدد التقدم 

 (G.3.41)قارنات المرجعية الداخلية والذاتية بصفة أساسية، ويمثل المرفق لالعتماد، وباقي البرامج تعتمد على الم

 نماذج من المقارنات المرجعية الخارجية لبعض البرامج.

ومن الجدير بالذكر ان هناك قطاعات بالجامعة حددت لنفسها مجموعة إضافية من المؤشرات المتخصصة في 

قائمة مؤشرات عمادة المكتبات  (G.3.42)ات ويبين المرفق مجال عملها ومن أبرز تلك القطاعات قطاع المكتب

 وقياسها ومرجعية المؤشر.

35

 يتم بجامعة أم القرى التحقق المستقل من استيفاء المعايير واالمتثال لها من خالل عدة مستويات وعلى نواح مختلفة:

حيث يتم تحكيم البرامج التعليمية من  –مستوى تقويم تصميم البرامج التعليمية الجديدة أو المحدثة  •

محكمين خارجيين كأحد المتطلبات األساسية إلقرار البرنامج والشروع في تنفيذه ويوضح ذلك الشروط 

لتطوير البرامج التعليمية  الفقرة الثانية )تحكيم البرامج التعليمية ( من الدليل االجرائي 37المذكورة ص 

حيث يتم تحكيم البرنامج من اثنين  من المحكمين من خارج الجامعة على  ((G.3.4)مرفق )واستحداثها 

أن يكون أحدهما من خارج المملكة ويشمل التحكيم جميع بنود تصميم البرنامج ، كما يوضح المرفق 

(G.3.43)  اهج والخطط الدراسية بالجامعة  تحوي موضوعات عينات من محاضر اللجنة العليا الدائمة للمن

 بتحديث البرامج.

 التحقق المستقل لمدى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة ويتم ذلك بعدة آليات: •

تصحيح عينات عشوائية إلجابات الطالب في االختبارات من خالل مصحح آخر ويوضح المرفق  ▪

(G.3.44) وكذلك المرفق نماذج من تقارير لجنة المصححين المستقلين .(G.3.45)  الذي يمثل عينة

 من تصحيح عينات عشوائية إلجابات الطالب بالمقررات وتقرير اجمالي لها على مستوى جميع المقررات.

االستعانة بممتحن خارجي وبخاصة في التخصصات الطبية حيث يعد ذلك تقييما مستقال لمدى تحقق  ▪

 لتقرير لجان الممتحنين الخارجيين.نموذج  (G.3.46)نواتج التعلم ويمثل المرفق 
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استطالع رأي الخريجين وأرباب العمل والخبراء بمجال التخصص حيث يعد ذلك تقويما خارجيا لألداء  ▪

  (G.3.47) المرفقوللمخرجات وكذلك منطلقا للتحسين والتطوير بناء على استطالعات الراي ويوضح 

 من استطالعات رأي الخريجين وأرباب العمل والمهنيين. نماذج

التحقق المستقل من األداء المالي من خالل التعاقد مع مراجع مالي خارجي للجامعة يقدم تقارير دورية  •

عن األداء والتخطيط المالي والحساب الختامي للجامعة )أنظر المعيار الثامن التخطيط المالي( ويمكن 

 ماكنها لدى سعادة وكيل الجامعة نظرا لسرية الوثائق.الرجوع لألدلة في أ

التحقق المستقل من خالل لجنة المراجعة الخارجية للبرامج حيث يتم تشكيل فريق المراجعة الداخلية من  •

أعضاء من خارج الكلية ويمثل تقييما مستقال ألداء البرامج وتحقيقها لمتطلبات الجودة واالمتثال لمعايير 

. ويتم إغالق الحلقة عندما يتم إعداد وتنفيذ خطط التحسين (G.3.8)ديمي مرفق االعتماد األكا

(G.3.59) 

التحقق المستقل من تقويم الدراسة الذاتية ونتائجها للبرامج بناء على األدلة والبراهين المرفقة مع الدراسة  •

 عض برامج الجامعة.من التقييم المستقل لب نماذج (G.3.48)ويوضح المرفق  ،من خالل مقيمين مستقلين

التحقق المستقل من المعايير االكاديمية التخصصية من خالل المراجعات الخارجية من هيئات االعتماد  •

 ABETمن هيئة  (G.3.17)االكاديمي للبرامج االكاديمية بغرض الحصول على االعتماد كما يوضح المرفق 

الطبية، أو من خالل التقويم التطويري  للبرامج  AHPGSهيئةمن  (G.3.18)لبرامج الهندسة والمرفق 

 .(G.3.15)لبعض برامج الجامعة مرفق  NCAAAكما يتضح من تقارير 

برنامجا من برامج الجامعة على االعتماد األكاديمي الدولي في عدة مجاالت  36ومن الجدير بالذكر حصول 

 (.G.3.55والمرفق ) 20جدول  كما هوا واضح في

 البرامج الحاصلة على االعتماد األكاديمي الدولي وجهة االعتماد  20جدول 

 برنامج جهة االعتماد الكلية 
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1437 27 
1438 36  

 التحليل

 نقاط القوة:

هـ حيث تم اعتماد 1433منذ عام  متزايدًا أن هناك نموًا الشكليوضح  •

هـ وفي كل عام يتم 1439-1438حتى العام الجامعي  برنامجًا 36

اعتماد مجموعة من البرامج وكان أقصى معدل تغير بين عامي 

برامج في عام واحد،  10هـ حيث تم التغير بمعدل  1435و1434

 جديدًا أن كل عام يضاف عددًاورغم أن المعدل في االنخفاض نسبيا اال 

 من البرامج المعتمدة.

 :التحسين توصيات

 العمل على زيادة معدل البرامج المعتمدة دوليا، واعتماد برامج محليا. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل حساب عدد البرامج التي حصلت على االعتماد الدولي في العام السابق لعام القياس وكان  •

 هـ.1438-1437في العام الجامعي  برنامجًا 27

 اخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الد -٣

 .الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية( •

 

وهناك العديد من البرامج التي تتواصل مع هيئات اعتماد دولية وتتبنى معايير االعتماد الخاصة بها في التخصص 

مدى نمو عدد البرامج التي تواصلت مع هيئات اعتماد دولية و S3-s4المؤشر  22جدول  المعني به البرنامج ويوضح

 ومنها البرامج التي حصلت بالفعل على االعتماد:

 (S3-s4)مؤشر األداء الفرعي   22جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مدى نمو عدد البرامج التي تعاقدت مع هيئات اعتماد محلية أو دولية

 (S3-s4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 39
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1436 22 

1437 27 
1438 39  

 التحليل

توضح البيانات النمو المضطرد في عدد البرامج التعليمية التي  

تواصلت مع هيئات اعتماد سواء دولية أو محلية وقد حصل من تلك 

برنامجا على االعتماد ، وهناك برامج أخرى تواصلت  36البرامج 

لالمتثال للمعايير التي ومازالت تعمل على تحقيق المستوى المطلوب 

تتطلبها هيئات االعتماد، ومن هذه البرامج برامج تواصلت مع المركز 

الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي ضمن التقويم التطويري، وتم 

المراجعة الخارجية التطويرية لها التي أسفرت عن تقريرا تضمن عدة توصيات أنجزت تلك البرامج معظمها وفي 

دم لالعتماد الوطني، كما أن بعضا من تلك البرامج التي تم مراجعتها محليا حصلت على االعتماد طريقها للتق

 الدولي وفي طريقها للحصول على االعتماد الوطني أيضا.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 للجامعة.ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية  •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم حساب البرامج التي تواصلت مع هيئات اعتماد دولية سواء حصلت على االعتماد أم مازالت في  •

 عمليات وخطوات التقدم نحو تحقيق متطلبات االعتماد.

 نة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقار -٣

 .الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية( •
 

 NCAAAالتحقق المستقل على المستوى المؤسسي من خالل المراجعة الخارجية ضمن التقويم التطويري من خالل 

ومن خالل تلك اآلليات المتعددة المستويات  (G.3.11)ويوضح ذلك تقرير المراجعين الخارجيين للجامعة بالمرفق 

للمعايير االكاديمية وكذلك اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية  االمتثالتتحقق الجامعة من مدى 

 في المملكة
 

ير فرعية يتخللها ممارسات جيدة فإن جامعة أم القرى من خالل العرض السابق للمعيار الثالث بما يحويه من معاي

ضمان الجودة وتحسينها كما أن لديها نظاما متأصال لتحقيق الجودة وشامل لجميع  إدارةتحقق االمتثال لمعيار 

األنشطة والمجاالت والكيانات المكونة للجامعة باإلضافة الى تناوله للمدخالت والعمليات والمخرجات وبصفة خاصة 

تج تعلم الطالب ،كما أن هناك التزاما مؤسسيا ودعما من اإلدارة العليا لتحقيق الجودة وتحسينها ، وتشارك نوا

جميع الفئات بالجامعة وخارجها في عمليات التقويم بناء على أدوات قياس مالئمة واستنادا الى البراهين واألدلة 

59
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وتحليل نتائجها مقارنة بأطر معيارية أو جهات مشابهة  الموضوعية وفي ضوء قياس مؤشرات األداء الرئيسة والفرعية

 .أخرى كما يتم التحقق المستقل من المعايير وفق مستويات مختلفة وبأساليب متعددة

ضمان والجودة والتحسين المستمر من  • شارك كل الوحدات األكاديمية واالدارية في الجامعة في عمليات  ت

 المؤسسي للجامعة.خالل مشروع االعتماد 

تغطي تقويمات الجودة بالجامعة وبرامجها كل من األولويات االستراتيجية للتحسين باإلضافة الى األنشطة  •

 ( وللشطرين معا.NCAAA) المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميالمعتادة وفقا لمعايير 

تؤدي عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية دور فعاال في دراســـة مســـتوى التزام البرامج األكاديمية  •

عة  جام عايير وال كاديمي المركزبم ماد األ يات تعين NCAAA) الوطني للتقويم واالعت (، وتعطي توصـــ

ســتمر للجامعة أصــحاب القرار في المســتويات التنظيمية للجامعة بغية تحقيق المزيد من التحســين الم

 وبرامجها األكاديمية وحصولها على االعتماد الوطني والدولي.

 تم بناء وتوحيد أدوات للقياس وتقويم األداء وتفعيلها بصيغة اليكترونية. •

 لدى جامعة أم القرى نظام الكتروني لحفظ البيانات واستخراج تقارير متعددة منها. •

ويمات للجامعة وبرامجها التي تعد بشـــكل دوري ومنتظم مع إعداد تقرير زيادة عدد التقارير عن التق •

 موحد واجمالي لها. 

 العمل على زيادة عدد البرامج المعتمدة بالجامعة. •

 متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية للبرامج األكاديمية.  •

ضحة كأطر مرجعية • شادات وا سات وإر سيا ضمن  شجيع االبتكار  إقرار لوائح للتميز والجوائز تت لت

 اإلبداع وعمليات المساءلة على جميع المستويات.

زيادة التنســـيق بين عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية وإدارة المتابعة اإلدارية ووحدة المتابعة  •

 التعليمية بالجامعة.

ة بالنواحي العمل على إنشـــاء وحدات للجودة والتطوير بباقي العمادات المســـاندة واإلدارات المعني •

 اإلدارية وعدم االقتصار على تشكيل لجان جودة بها.

العمل على زيادة اســتخدام التقنية الحديثة من خالل برامج وتطبيقات اليكترونية مخصــصــة في  •

عمليات التقويم وتجميع البيانات واإلحصــاءات واالطالع على التقارير ونتائج قياس المؤشــرات على 

 من المجهود البشري، ويضمن االستمرارية والتحسين المستمر.كافة المستويات، بما يقلل 

صلحة للفئات من خارج الجامعة ومنهم أرباب  • صحاب الم العمل على زيادة تفعيل أخذ آراء المعنيين وأ

 العمل والخريجين.

ستقلين من  • شاء قاعدة بيانات للمقيمين الم ستقلة وان ضع لوائح تنظيمية وإطار مالي للمراجعة الم و

 الجامعة وخارجها.داخل 

 العمل على زيادة وفعالية تقييم نظام والجودة وعملياته ومدى فاعليته. •
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 تحسين مستوى المعايير على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوحدات اإلدارية. •

 زيادة فعالية مشاركة اإلداريين في عمليات الجودة وتقويم األداء. •
 

زيادة عدد التقارير عن التقويمات للجامعة وبرامجها التي تعد بشـــكل دوري ومنتظم مع إعداد تقرير  •

 موحد واجمالي لها. 

العمل على زيادة اســتخدام التقنية الحديثة من خالل برامج وتطبيقات اليكترونية مخصــصــة في  •

ونتائج قياس المؤشــرات على عمليات التقويم وتجميع البيانات واإلحصــاءات واالطالع على التقارير 

 كافة المستويات، بما يقلل من المجهود البشري، ويضمن االستمرارية والتحسين المستمر.

 متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية للبرامج األكاديمية.  •

صلحة للفئات من خارج الجامعة ومنهم أرباب  • صحاب الم العمل على زيادة تفعيل أخذ آراء المعنيين وأ

 عمل والخريجين.ال

 العمل على زيادة عدد البرامج المعتمدة بالجامعة. •
 

 وصف الدليل الدليلرمز 

G.3.0 تشكيل لجنة المعيار الثالث 

G.3.1 تشكيل اللجنة العليا لالعتماد المؤسسي ولجان المعايير 

G.3.2 تشكيل لجان الجودة بالبرامج واألقسام 

G.3.3  للجامعة ونماذج من خطط الكليات واالقسامالخطة االستراتيجية 

G.3.4 دليل تطوير البرامج واستحداثها 

G.3.5 قرار إنشاء وحدة المتابعة التعليمية وتكليف المشرف عليها 

G.3.6 تشكيل لجنة المراجعة الداخلية 

G.3.7 المتطلبات الموحدة للجودة من البرامج التعليمية 

G.3.8  المراجعة الداخلية للبرامج والكلياتنماذج من تقارير 

G.3.9 نماذج من التقارير السنوية للجامعة والعمادات المساندة 

G.3.10  هـ1433و 1428تقريري الدراسة الذاتية المؤسسية 

G.3.11  م2013تقرير المراجعة الخارجية للجامعة 

G.3.12 الخطط التنفيذية لتوصيات المراجعة الخارجية 

G.3.13 تقارير لجنة متابعة إنجاز التوصيات ملخص 

G.3.14 تقارير الدراسة الذاتية للبرامج السبعة 

G.3.15  تقارير البرامج السبعة منNCAAA 
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G.3.16 تقارير الدراسة الذاتية لبرامج الحاسب والهندسة 

G.3.17  تقاريرABET للبرامج الهندسية 

G.3.18  الطبيةتقارير الهيئة األلمانية للبرامج 

G.3.19 خطوات واثقة نحو االعتماد-دليل االعتماد األكاديمي 

G.3.20 دليل نظام الجودة 

G.3.21 قرار اعتماد قائمة المؤشرات من مجلس الجامعة 

G.3.22 نماذج االستبانات المستخدمة 

G.3.23 ميزانية وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال وعمادة التطوير والجودة 

G.3.24 ميزانية لجان المعايير وتنفيذ التوصيات 

G.3.25  سنوات 5ميزانية االعتماد االكاديمي المخطط لها لمدة 

G.3.26 رعاية مدير الجامعة لملتقى عمداء التطوير بالجامعات السعودية 

G.3.27 معالي المدير يتسلم شهادات االعتماد الدولي 

G.3.28  الجامعي والجودة النوعيةقائمة منسوبي عمادة التطوير 

G.3.29 اجراءات تسجيل الملكية الفكرية وبراءات االختراع 

G.3.30 نماذج من أخبار للتميز وتدشين للجوائز بالجامعة 

G.3.31 نماذج من التقارير السنوية للبرامج التعليمية 

G.3.32 نماذج من نتائج االستبانات من نظام األوراكل 

G.3.33  المراجعة الداخليةجدول زيارات 

G.3.34 نماذج من بحوث ودراسات في مجال الجودة 

G.3.35 قرار إنشاء عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

G.3.36 الدليل التعريفي ودليل الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

G.3.37 تشكيل لجنة الجودة على مستوى الجامعة 

G.3.38 نموذج لدراسة ذاتية لبرنامج مع األدلة 

G.3.39 نماذج من تقارير االوراكل للقبول والتسجيل 

G.3.40 نماذج من تقارير برنامج المتابعة التعليمية 

G.3.41 نماذج من مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية للبرامج 

G.3.42 قائمة وقياس مؤشرات أداء عمادة المكتبات 

G.3.43  لتحديث البرامج -من محاضر اللجنة العليا للمناهج والخطط الدراسية عينة 

G.3.44 نماذج من تقارير لجان المصححين المستقلين 

G.3.45 نماذج من تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطالب 

G.3.46 نماذج من تقارير لجان الممتحنين الخارجيين 

G.3.47  العمل والخبراءعينة من رأي الخريجين وأرباب 

G.3.48 نماذج من التقييم المستقل لبعض البرامج التعليمية 
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G.3.49 نماذج من تقارير المقررات 

G.3.50 نماذج من خطط التحسين 

G.3.51 قائمة ببراءات االختراع لمنسوبي الجامعة 

G.3.52 تحليل المؤشرات الرئيسة والفرعية المؤسسية 

G.3.53  األداء على مستوى البرامج التعليميةنماذج من مؤشرات 

G.3.54 قائمة مؤشرات األداء الرئيسية والفرعية 

G.3.55 قائمة البرامج المعتمدة دوليا 

G.3.56 يوم 100خطة ال 

G.3.57 أدلة نظام قاس 

G.3.58 سياسات الجودة 

G.3.59 خطط التحسين 

G.3.60 عرض مجلس الجامعة 

G.3.61 مخطط االستبانات 

G.3.62 صور من نظام إدارة المجالس 

G.3.63 دليل لجان المجالس 

G.3.64 نماذج تقييم العمادات المساندة 

G.3.65 خطة عمادة تقنية المعلومات 

G.3.66 كتيب البيانات 
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4. 

 (" نجوم" :يم اإلجماليةي)درجة التق

)التعليم والتعلم( من أهم المعايير المتعلقة باالعتماد األكاديمي سواءً على المستوى المؤسسي يعتبر المعيار الرابع 

أو على المستوى البرامجي، وتنبثق تلك األهمية من أن أي مؤسسة تعليمية رسالتها وهدفها األساسي هو التعليم 

معة المؤسسة التعليمية تكمن بشكل والتعلم وتسخر معظم إمكانياتها لتحقيق جودة في التعليم، والسيما أن س

 رئيس بمستوى التعليم والتعلم فيها.

ان  حيثإن التعليم والتعلم هو العمود الفقري ألي مؤسسة أكاديمية، لذا أولته جامعة أم القرى اهتمامًا كبيرًا، 

 هيئة ألعضاء فعالة تدريبية برامجتقدم و التدريس، هيئة ألعضاء التوظيف معايير في واضحة سياساتللجامعة 

 الجامعي والجودة النوعية وعمادة التعلم اإللكتروني وعمادة البحث العلميالتطوير  عمادة خالل من التدريس

 كما ،وأكاديمًيا مهنًيا وتطويرهم ،التدريسي أدائهم لتحسين جودةأعضاء هيئة التدريس  ومهارات معارف  لتطوير

. (G.4.1 ،G.4.2 ،G.4.3 مرفقات) ،الجدد التدريس هيئة ألعضاء فعالة برامج تعريفية وتدريبية الجامعة قدمت

آلية محددة وواضحة  اللجنة الدائمة العليا للمناهج والخطط الدراسيةولمناهج والخطط الدراسية ا وحدة توفرو

 )الوطني والعالمي( المناهج والخطط الدراسية بما يتفق مع متطلبات الجودة واالعتماد األكاديميلتقويم وتطوير 

التعليمية بوكالة  المتابعةوحدة وتقوم (. https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891وحاجة سوق العمل )

بمراجعة التقارير السنوية لبرامج الجامعة ودراستها وعمل التغذية الراجعة لألقسام  الجامعة للشؤون التعليمية

اء الرئيسة لكل برنامج أكاديمي م إلكتروني لرصد مؤشرات األدنظاتم إنشاء وقد . (G.4.4مرفق ) األكاديمية

على نظام األوراكل. ولتوفير الموارد التعليمية لجميع البرامج األكاديمية )طالب وطالبات( تم إنشاء منظومة 

يئة تعليمية المتابعة التعليمية واإلدارة العامة للخدمات التعليمية بالجامعة. كما تقوم الجامعة بالعمل على تهيئة ب

 ودعم الموهوبين وتبني منهج التعليم المستمر. المعرفية مهاراتهم لتوسيعالطالب  تشجيعمتميزة، و

م( وقد  2012) هـ1433م( وأخرى في عام  2007هـ )1428بعمل دراسة ذاتية في عام وقد قامت الجامعة 

تعلم، وتسعى جامعة أم القرى بشكل أسفرت تلك الدراسات عن نتائج كانت مرشدًا لتحسين عملية التعليم وال

 ،G.4.5مرفق )دائم لتحسين برامجها التعليمية وتأهيلها للحصول على االعتماد األكاديمي دوليًا ومحليًا، 

G.4.6 ـ )1433(، وقد حدثت نقلة نوعية في التعليم والتعلم في الفترة منذ الدراسة الذاتية األخيرة عام  2012ه

ضح معالمها في سياق تقرير هذا المعيار الرابع. ويعرض الرسم البياني مقارنة بين م( وحتى وقتنا الحاضر ستت
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يظهر من خالل المقارنة المرجعية الذاتية تقويم المعايير الفرعية للمعيار الرابع في الدراسات الذاتية المختلفة. و

 هـ1433حسين منذ عام ظهور نقاط قوى وفعالية خطط الت جميع المعايير الفرعية، وكذلكفي  تحسُن نوعي

 ةالواضح وقاتالفرويؤكد ذلك  ،م والتعلميجودة التعلالمجهودات التي تقوم بها الجامعة في  مما يظهر ،م(2012)

 .الذاتية الحالية ةوالدراسالسابقة  الذاتيةات بين نتائج تقييم ذلك المعيار في الدراس

 

 الفرعية للمعيار الرابع في الدراسات الذاتية المختلفةتقويم المعايير  20شكل 

 (لم)التعليم والتع الرابع المعيار لجنة تشكيل: واًلأ

يم المعيار الرابع )التعليم والتعلم( على مستوى جامعة أم القرى فقد ُشكلت لجنة برئاسة سعادة وكيل الجامعة لتقي

للشؤون التعليمية وعضوية خمسة عشرة عضوًا، حيث تم تقسيم عمل اللجنة على مستويين، أحدهما على مستوى 

األكاديمي ز الوطني للتقويم واالعتماد مراجعي المركالممارسات للمعيار ككل، واآلخر على مستوى توصيات 

(NCAAAوألن المعيار الرابع .)وظيفة غير مركزية في معظم ممارساته وعملياته، أي أن من  ( )أولويات التحسين

 ، فقد انبثقت من اللجنة الرئيسة خمسة لجان فرعية وهي:يقوم بتنفيذها جميع البرامج األكاديمية بالجامعة

 .والعربية الشرعية الكليات لجنة •

 .االنسانية والعلوم التربية كليات لجنة •

 .الكليات الطبية والصحية لجنة •

 .والعلمية الهندسية الكليات لجنة •
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 .الفروعو الجامعية الكليات لجنة •

وتتشكل كل لجنة فرعية من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يرأسها أحد عمداء الكليات المشاركة في 

 (. كماG.4.0مرفق )عضوًا(،  49اللجان الفرعية تسُع أربعون عضوًا )المجموعة، وكان مجموع رؤساء وأعضاء 

قبول والتسجيل وعمادة شؤون الطالب تم مؤخراً استحداث لجنة متابعة العمادات المساندة تشمل كالً من عمادة ال

وعمادة السنة التحضيرية وعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد وعمادة تقنية المعلومات ومركز اللغة 

 اإلنجليزية. 

ووضعت خطة عمل إلنجاز مهام المعيار. وتم  ألعضاء اللجنة وكذلك للكليات، اجتماعاتولقد عقدت اللجنة عدة 

توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة 

ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بعد ذلك بتقويم ممارسات 

تقرير المعيار. تمت مراجعة التقرير من قبل فريق لرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية المعيار في ضوء المؤش

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة في ضوء المراجعة. تم بعد 

معايير األخرى وذلك ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض مع ال

 إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. 

1-4

 تهماومراقبة جود والتعلم ميلتعلا من الجودة في عالية مستويات تحقيق لضمانأم القرى نظام فعال  جامعة لدى

  .على مستوى جميع برامج الجامعة

عمليات التعلم والتعليم تتأثر بشكل كبير بمتطلبات الجودة التي تم شرحها في عدد من إن سياسات ضبط جودة 

( ولوائح الدراسة واالختبارات G.4.134( ودليل تطوير واستحداث البرامج )G.4.133األدلة مثل دليل الجودة )

(G.4.47 توجد كثير من األمثلة على تطبيق إجراءات الجودة مثل التقارير المختلفة .) التي يتم استخدامها وعمليات

المراجعة الداخلية وعمليات تحديث البرامج ونظام المؤشرات االلكتروني و االتفاقات والشراكات الخارجية 

وتشجيع البرامج على الحصول على االعتمادات الدولية. كما تم استحداث بعض المبادرات لرفع جودة العملية 

 (.G.4.135التعليمية )مرفق 

 أو جديدة، برامج باستحداث الخاصة المقترحات جميعمعة ام القرى على إجراء تقويم شامل لوتحرص جا 

اللجنة ويتم دراسة هذه المقترحات من قبل  شاماًل، قائمة تقويًما برامج في جوهرية تغييرات بإجراء المتعلقة

ية. وتشمل مهام هذه اللجنة ما برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليم الدائمة العليا للمناهج والخطط الدراسية

 يلي:

 التقويم والتطوير واإلشراف والمتابعة؛ لالرتقاء بالمناهج والخطط الدراسية. •



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
212    

 
 

 

 الجامعة.رات توحيد الخطط والبرامج الدراسية المتناظرة بين جميع مق •

ــطة  • ــررات واألنش ــدقيق للمق ــيف ال ــالل التوص ــن خ ــؤهالت م ــوطني للم ــار ال ــزام باإلط االلت

 التدريسية.

مراجعة وتدقيق التغييـرات المحـدودة مـن معـادالت للمقـررات وتعـديل لألنشـطة التدريسـية بمـا  •

 يحقق مرونة التطوير على الخطط الدراسية.

 إبداء المشورة في استحداث برامج أو أقسام أو كليات جديدة. •

ــاأن تكــون  • ــة للمن ــا الدائم ــة العلي ــة واللجن ــات واألقســام األكاديمي ــين الكلي ــة الوصــل ب هج حلق

 والخطط الدراسية.

 .توفير النماذج الخاصة لتوصيف البرامج الدراسية والمقررات •

وحدة المناهج وتتولى  . توجد آلية محددة وواضحة لتقويم البرامج الجديدة والتغييرات الكبيرة في البرامج

ستيفاء الشروط قبل ا تجهيز المعاملة بالكامل والتأكد منبوكالة الجامعة للشؤون التعليمية   الدراسيةوالخطط 

، ومن ثم يتم عرض المعاملة على  اللجنة على اللجنة الدائمة العليا للمناهج والخطط الدراسية عرض المعاملة

الدائمة للمناهج والخطط الدراسية لمناقشة الخطة المقترحة وابداء المرئيات، ومن ثم التوصية بالموافقة العليا 

حضر نظامي يتم المصادقة عليه من معالى مدير الجامعة، ثم يلى ذلك على الخطة من عدمه  وتوثيق ذلك بم

وقد تم تحديث  (.https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891)الرفع لمجلس الجامعة إلقرار الخطة الدراسية 

ا تم تحديث ستة وخمسين برنامجًا وفق المخطط السابق عدد أربٍع وثالثين خطًة دراسيًة والتي على أساسه

(، باإلضافة إلى G.4.9 مرفق)م( ،  2018هـ )1439م( إلى  2015هـ )1436خالل الفترة  الزمنية من 

تعديل أنشطة  -تعديل متطلب سابق  –إجراء عدد ستة وتسعين تحديثات طفيفة بالبرامج ) مثل: تعديل مراجع 

إضافة مقررات اختيارية لمواكبة  -إعادة توزيع األنشطة التدريسية -تغيير استراتيجيات التدريس–تدريسية 

التطور في التخصصات أو وفق متطلبات االعتماد الدولي أو تلبية لمتطلبات سوق العمل( بناء على طلب األقسام 

 (.G.4.10 مرفق)األكاديمية بالجامعة، 

قبل اللجنة الدائمة العليا  منتعديالت جوهرية  عليها تطرأ التي والبرامج الجديدة تقويم  البرامج عندكما يراعى 

كما يتم  ،معيار التعليم والتعلم متطلبات كافة االعتبار فييتم األخذ أن  للمناهج والخطط الدراسية بالجامعة 

 االت نواتج التعلم(مج –الساعات التدريسية  –للمؤهالت )مستويات  الوطنيإلزام كافة البرامج باإلطار 

وتوضيح حاجة المجتمع للبرنامج وعالقة البرنامج بسوق العمل بالمملكة العربية السعودية  (G.4.31)مرفق 

  األكاديمي واالعتمادللتقويم  الوطني المركزتلك البرامج وفق نماذج  توصيف يتم، كما الخريجينوخصائص 

(NCAAA)  ومتطلباته الرابع بالمعيار مباشر بشكل والمتصلة بالبرنامج المتعلقة الجوانب جميع تشمل والتي ،

 (. G.4.11 مرفق)

، والبرامج وإقرارها المقررات األداء وتقارير مؤشرات مراجعة صالحيات لتفويض توجيهية إرشاداتكما تتوفر 

البرامج التي تم األكاديمية حيث توجد لجان تطوير المناهج و للشؤون والموافقة اإلشراف مستوياُتوالتي تحدد 

https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891
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تشكيلها على مستوى البرامج وعلى مستوى الكليات، وقد تم توضيح صالحيات األقسام األكاديمية والكليات 

  ،G.4.12،G.4.13  مرفقات)بالدليل اإلجرائي إلعداد البرامج األكاديمية وتطويرها بجامعة ام القرى، 

G.4.14والتعلم وتغيير مواعيد  وتعديل استراتيجيات التعليم غيير الكتب المقررة وقوائم المراجع(، من حيث  ت

وأساليب التقويم وعمل تغيير جزئي في مفردات المقرر وإعادة توزيع عدد ساعات االتصال المخصصة لتدريس 

مواضيع المقرر، وقد تم عمل إجراءات وآليات من قبل اللجنة العليا الدائمة للمناهج والخطط الدراسية لضبط 

 .(https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891)ت تلك الصالحيا

 واالعتماد األكاديميللتقويم  الوطني مراجعي المركز توصياتمن  23 التوصية لتنفيذ تنفيذية وكخطوة

NCAAA)) فقد تم  ،والخاصة بتزويد القيادات األكاديمية بنتائج تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

 مراجعة إنشاء نظام إلكتروني لرصد مؤشرات األداء الرئيسة لكل برنامج أكاديمي على نظام األوراكل، وتتم

الراجعة،  التغذية تقديم ويتم الجامعة ارةإد قبل من الخاصة باألقسام األكاديمية الرئيسية األداء مؤشرات بيانات

 الكلياتوهناك صالحيات لالطالع على تلك المؤشرات طبقًا للمنصب اإلداري لكٍل من وكالء الجامعة وعمداء 

 .(G.4.15 ،G.4.16،  G.4.17  مرفقات)، المساندة والعمادات األقسام ورؤساء

 وتتخذ الخاصة بالبرامج األكاديمية التقارير السنويةوتقوم اللجان العلمية باألقسام األكاديمية بإعداد ومراجعة 

للكليات من قبل  دورية يتم عمل زياراتو. (G.4.18 مرفق، )بحقها اإلجراءات المناسبة لالستجابة للتوصيات

التقارير السنوية للبرامج التي قد تم إعدادها  عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للتحقق من إعداد

 .(G.4.19، G.4.20، G.4.30مرفقات )، ومراجعتها

 باستخدام مقاييس ،البرامج لكلدوريًا  الذاتيبعمليات التقويم وتحرص الجامعة على قيام األقسام األكاديمية 

( على ًابرنامج 36األقسام األكاديمية )الكليات و من العديدوقد حصلت  ،التعليم العالي لبرامج الذاتي التقويم

جري تقويمًا ذاتيًا برامجيًا ت. كما أن جميع البرامج في الوقت الحالي  ( G.4.5،G.4.6 مرفق)الدولي، االعتماد 

كما تقوم جامعة  (. G.4.21 مرفق، )(NCAAA) األكاديميعتماد الللتقويم وا الوطنيباستخدام نماذج المركز 

هـ 1428 عام ذلك عمل تم فقدالتعليم والتعلم بصفة دورية،  لجودة العام المستوى حول تقارير عدادبإ أم القرى

مستوى الجودة في التعليم والتعلم ورصد نقاط القوة والضعف  لتحديد م(2012) هـ 1433 وعامم( 2007)

 (. G.4.22 مرفق، )بها التحسين أولويات ديوتحدالمؤسسي والبرامجي مستوى البشكل عام على 

األكاديمي  واالعتمادللتقويم  الوطنيتوصيات مراجعي المركز  من عشر الرابعة يةتنفيذية للتوص وكخطوة

NCAAA) )التعليمية بوكالة  المتابعةستحداث وحدة افقد تم  للبرامج، السنوية للتقارير الدورية بالمراجعة والخاصة

التعليمية ووحدة المناهج والخطط الدراسية بوكالة الجامعة  المتابعةوحدة  ُتعنىو . الجامعة للشؤون التعليمية

للشؤون التعليمية وكذلك عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بمتابعة جميع متطلبات تنفيذ التقارير المطلوبة 

https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891
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 لألقسام راجعةال تغذيةال وعمل ودراستها لألقسام والكليات السنوية التقارير ومراجعةالمعيار الرابع  في

 الواردة المقترحاتقديم اإلجابات المطلوبة على االستفسارات والتساؤالت أو (، وتG.4.23 مرفق)، األكاديمية

 .من قبل تلك الجهات

واللجنة العليا الدائمة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالتعاون مع وحدة المناهج والخطط الدراسية ويتولى 

الجامعي والجودة  عمادة التطوير( وhttps://uqu.edu.sa/vr_academics/3889الدراسية )للمناهج والخطط 

 لجميع توصيفات بوجود ،النوعية وكذلك العمداء ورؤساء األقسام مسئولية تطوير وتطبيق استراتيجيات التحسين

 والخبراتوالبرامج  لمقرراتالتقويم للبرامج وتطبيق استمارات التقويم لوكذلك انتظام أساليب  بالجامعة، البرامج

، الجامعة راتالمتناظرة بين جميع مقعلى األقسام العلمية توحيد الخطط والبرامج الدراسية و التعليمية،

 والكليات األقسام مستوى على الجودة ولجانالبرامج لجان تطوير  تشكيل يتم كما. (A.4.24 ،  A.4.25 مرفقات)

ستحداث منظومة المتابعة التعليمية . باإلضافة الاألكاديمية اللجان تلقرارا األمثل والتنفيذ الجودةلضمان 

أعضاء هيئة التدريس( للقيادات  –للعملية التعليمية )طالب  الفعليإظهار الواقع  فيتساهم  التي بالجامعة

 الفعلياإلجراءات الالزمة لتقويم الوضع  اتخاذحسب صالحيته، حتى يتسنى لهم على  الجامعية بالجامعة كاًل

 .( G.4.26 مرفق) ،يلزم لتطوير العملية التعليمية ما واتخاذ

 الفترة شهدت حيث ،والتدعيم للتحسين الجامعة استراتيجيات تنفيذ في العلمية واألقسام الكليات تتعاونو

 جميع على للجودة داخلي نظام تأسيس مع ملموس واقع إلى وتحولها الجودة ثقافة نشر في كبيرة طفرة الماضية

 مثل العريقة، الجامعات بعض مع علمية اتفاقيات لعمل إضافية بمبادرات تقوم الكليات أن كما ،المستويات

 مع األعمال إدارة كلية بين العلمي التعاون واتفاقية بإنجلترا UCL وكلية الطب كلية بين العلمي التعاون اتفاقية

https://uqu.edu.sa/App/News/30960 تك بالواليات المتحدة األمريكية  ) فيرجينيا جامعةو تكساس جامعة

https://uqu.edu.sa/App/News/3239 -)، التعاون بين مركز اللغة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  واتفاقية

 مجال في والتعاونوجامعة أكسفورد وتشمل تطوير مناهج واساليب تقويم اللغة اإلنجليزية بجامعة أم القرى، 

  ،G.4.27 مرفقات) األمريكية، الجامعات من والعديد اإلسالمية والعمارة الهندسة كلية بين الطالب تدريب

G.4.28 لكلية  لكترونيالتحول الكامل للتعلم اال(. كما تقوم الكليات بعمل مبادرات لتطوير التعليم مثل مبادرة

 تدريبية ودورات عمل ورش(، كما تقوم الكليات بعمل https://uqu.edu.sa/App/News/30297إدارة األعمال )

لكلية إدارة األعمال  اإلبداعيتمر لمنهجيات التعليم وتطوير مهارات الطالب، مثل ورشة التعليم للتطوير المس

كما أن كثيرًا من البرامج تم إعادة صياغتها وفق نماذج  بالتعاون مع جامعة بوردو بالواليات المتحدة األمريكية.

 للمؤهالت الوطني اإلطار مع وافقهات مع مراعاة ،(NCAAA) األكاديميعتماد الللتقويم وا الوطنيالمركز 

 الوطني مراجعي المركزالسادسة عشر من توصيات  التوصية استيفاء تم وبالتالي، السعودية العربية بالمملكة

للمؤهالت  الوطنيتساق البرامج مع توصيفات اإلطار والخاصة با (NCAAA)األكاديمي  واالعتمادللتقويم 

https://uqu.edu.sa/vr_academics/3889
https://uqu.edu.sa/App/News/30960
https://uqu.edu.sa/App/News/3239
https://uqu.edu.sa/App/News/30297
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بصورة سليمة. كما قد تم إجراء التطوير للعديد من البرامج واقتراح خطط ومعالجة مخرجات الخطط الدراسية 

 . (G.4.29 مرفقالتحسين، )

 وذلك ،األكاديمية األقسام ي كلف المقّدمة والموارد التعلم مخرجات معاييركما تسعى الجامعة بشتى السبل لتكافؤ 

تم  وقدللجامعة. أخرى  فروعفي  أو والطالبات،الطالب  شطري تشمل مختلفة أقسام في البرامج حال تقديم في

 ((NCAAA األكاديمي واالعتمادللتقويم  يالوطن مراجعي المركزتوصيات  من 21رقم  التوصية ستيفاءاالعمل على 

حيث  ساعد إنشاء منظومة  بخصوص توفير الموارد التعليمية لشطر الطالبات على حٍد سواء مع الطالب،

باألقسام  أعضاء هيئة التدريس( –للعملية التعليمية  )طالب  الفعليإظهار الواقع  فيالمتابعة التعليمية 

 اتخاذللقيادات الجامعية بالجامعة كال على حسب صالحيته، حتى يتسنى لهم  األكاديمية بالمقر الرئيس والفروع

األقسام  احتياجاتتحديد من  لتطوير العملية التعليمية مما يلز واتخاذ الفعلياإلجراءات الالزمة لتقويم الوضع 

. كما تم إنشاء اإلدارة العامة للخدمات التعليمية ن والمعيدينياألكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضر

التعليمية  االستوديوهاتإلشراف والمتابعة على جميع الخدمات المطلوبة داخل الفصول الدراسية بالجامعة ل

الطالب والطالبات.  شطريالمقر الرئيس والفروع ويشمل ذلك  فيختبرات والم والقاعات المساندة والمعامل

توحيد الخطط والبرامج الدراسية بالعمل على  اللجنة الدائمة العليا للمناهج والخطط الدراسية كما قامت

  .( G.4.24 مرفقالطالب والطالبات، ) شطريويشمل ذلك  مقرات الجامعةالمتناظرة بين جميع 

2-4

جميع البرامج األكاديمية في جامعة أم القرى تحدد األهداف التعليمية لطالبها وتقدم أدلة على تحقيق هذه إن 

 استراتيجيات إلى إضافة المطلوب اكتسابها، والمهارات المعارفو تشمل الخطط النتائج وقياسها )بحيث

حققت جامعة أم  وقد (.G.4.33وG.4.32 مرفقات)، لتعلم(ا في التدريجي للتقدم التقويم التعليم، وأساليب

 على مستوى جميع برامج الجامعة.  تعلم الطالب مخرجاتالقرى تقدمًا في 

جميع  كما يتضح من مراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، أن

**( مما يعني أن الممارسات مطبقة بانتظام حصلت على عدد أربع نجمات )**الفرعية التخصصية  المجموعات

 نجمات )***(، ثالثحصلت على عدد  فقد الفروعو الجامعية الكلياتوتقديرها عالي الجودة، عدا مجموعة 

 بأداء جيد..  مما يعنى ان الممارسات مطبقة ( G.4.8 مرفق)

( ومع المعايير المقبولة NQF) تتوافق مخرجات تعلم الطالب بجامعة ام القرى مع اإلطار الوطني للمؤهالتو

توصيات  من 16رقم  التوصية استيفاءيعمل على  مما .(G.4.34 مرفق) ،في مجال الدراسة المعنية مًاعمو

 (NCAAA). األكاديمي واالعتمادللتقويم  الوطني مراجعي المركز
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حيث أن كثير من البرامج  ،كبير مع المعايير التخصصية الدولية الجامعة بشكل لبرامجالتعلم مخرجات وتتوافق 

تسعى للحصول على االعتماد األكاديمي البرامجي من جهات تخصصية دولية بما يتطلب تحقيقها للمعايير 

تعلم  مخرجاتيتم أيضًا تضمين  ماك .تعلم الطالب في ذلك التخصص مخرجاتالتخصصية وخاصة فيما يتعلق ب

متطلبات الجامعة مثل مقررات القرآن ب ترتبط وأبرزها ،بالخصائص التي تحددها الجامعة لدى خريجيها تتعلق

وهي متطلبات تتعلق بالثقافة والعلوم الدينية والتي  ،والسيرة النبويةواللغة العربية الثقافة اإلسالمية والكريم 

للتعلم تتعلق  مخرجاتتمس بشكل مباشر هوية الجامعة الرتباطها المكاني بمكة المكرمة. كما تتضمن البرامج 

كنواتج مستهدفة في جميع  ،بمهارات التفكير وحل المشكالت ومهارات للتواصل واالتصال والصحة العامة

 خريجي جامعة أم القرى.

األكاديميـة بجامعـة ام القـرى  األقسـام مسـتوى علـى الجـودة ولجـانم تشكيل لجان تطوير البـرامج ت كما

يـق لنـواتج تعلـم الطـالب فـي ضـوء المحـددات المدرجـة لتوصيف البرنامج وما يتضـمنه مـن تحديـد دق

ــوطني للمــؤهالت ) ــة بالمملكــة  ،(NQFفــي اإلطــار ال ــات الممارســة المهني وكــذلك اتســاقها مــع متطلب

ــة  ــاهج والخطــط الدراســية (  G.4.14 مرفــق، )الســعوديةالعربي ــا للمن ــة العلي ــة الدائم ــا أن اللجن . كم

وقـد تمـت اإلشـارة إلـى ذلـك فـي المعيـار الفرعـي  ،مالـتعل مخرجـاتتضمن من خـالل آلياتهـا جـودة 

 االستشـاريةتشـكيل اللجـان  قامـت الجامعـة بحـث جميـع األقسـام األكاديميـة علـى وكذلك .1-4السابق 

عضـويتها  فـيسـوق العمـل، ويشـارك  احتياجـاتحيـال تطـوير البـرامج وتلبيـة  والـرأيلتقديم المشورة 

 ،ةعضــاء مــن الخبــرات المتميــزة مــن داخــل الجامعــأعضــاء مــن خــارج الجامعــة مــن ذوى الخبــرة وأ

ــات ) ــة G.4.35،G.4.36 ،G.4.37 ،G.4.38مرفق ــت مجموع ــد قام ــات(. وق ــة الكلي ــية والعلمي  الهندس

اجتماعـات دوريـة بصـورة  بتشـكيل تلـك اللجـان االستشـارية وعمـل الطبيـة والصـحية الكلياتومجموعة 

 مج المهنيــةالبــرا الممارســة لجميــعمنتظمــة لهــا. وفــي المرحلــة الحاليــة يــتم العمــل علــى تنفيــذ هــذه 

 بالجامعة.

 الوطنيمن توصيات مراجعي المركز  15رقم  التوصيةبناء على وولتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 

من البرامج  العديدم يظنتقامت عمادة التطوير والجوة النوعية ب فقد (NCAAA) واالعتماد األكاديميللتقويم 

 مرفق) ،التدريبية وورش العمل في مخرجات التعلم للبرامج والمقررات ألعضاء هيئة التدريس وتخطيط عملياتها

G.4.39 .)  ؤخرا تم اقامة برنامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تحديد وصياغة مخرجات التعلم )مرفق وم

G.4.136( وتم كذلك ارسال تعميم لجميع البرامج لمراجعة مخرجات التعلم ،)G.4.137 وتم كذلك إعداد ،)

 (.G.4.138خطة لتحديث جميع البرامج ومخرجات التعلم )

 واالعتماد األكاديميللتقويم  المركز الوطنيمراجعي  توصياتمن  18رقم  التوصية لتنفيذ تنفيذية وكخطوة

NCAAA))،  النوعية، والجودة الجامعي التطوير بعمادة راً مؤخ القرى ام جامعةب الخريجين وحدة نشاءإ تمفقد 
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   - https://uqu.edu.sa/coledumk/53102) الكليات لجميع الخريجين متابعة مكاتب إنشاء تم كما

https://uqu.edu.sa/nursing/51992 )  ،للتحقق ،أرباب العملو خريجيها حول المعلومات جمع في وبدأت 

  ،G.4.40 ،G.4.41  مرفقات)، الالزمة والمهارات المعرفة تطوير تم مدى أي وإلى التعلم مخرجات مةئمال من

G.4.42 ) . السابقين  حدة الخريجين في الحفاظ على وسائل االتصال المنتظمة مع الطالبووجود ويساعد

 الخريجينأراء  الستطالع استباناتتجهيز . وقد تم وأصحاب األعمال للحصول على مالحظتهم حول جودة التعليم

(quality/App/Forms/Show/4456https://uqu.edu.sa/ )جهات و العمل أرباب أراء الستطالع وأخرى

دى تحقيق مخرجات التعلم م عن( https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/401)التوظيف 

 مرفق، )االستباناتتلك  استخدامديد من كليات الجامعة بتفعيل وقد قامت الع المستهدفة لعمل التغذية الراجعة.

G.4.43.) 

آليات متعددة لتقويم المقررات والبرامج على مستوى الجامعة وإعداد تقارير عنها  القرى مأ جامعة تستخدمو

تلك اآلليات ما يتم على مستوى جميع مقررات وبرامج الجامعة من استبانات تتعلق بتقويم المقررات ومن أبرز 

 ،التعليمية للطالب وتقويم الخبرة( (https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/353وتقويم البرامج 

عمادة التطوير الجامعي والجودة )وحدة القياس والتقويم بستبانات يتم تحليلها من خالل وحدة مركزية وهذه اال

لرصد مؤشرات األداء الرئيسة  اإللكترونيتغذية النظام  (، ليتم https://uqu.edu.sa/quality/141( )النوعية

 ،التخاذها كتغذية راجعة على مستويات تطبيق االستباناتكاديمية بالجامعة على نظام األوراكل لجميع البرامج األ

تتضمنه تلك االستبانات من عناصر  وكذلك الحصول على مؤشرات تتعلق بالمقررات والبرامج وخبرة الطالب وما

 23جدول . ويوضح 1-4بق وقد تمت اإلشارة إلى ذلك في المعيار الفرعي السا، تقويم تغطي كافة الجوانب

متوسط تقييم البرنامج األكاديمي من خالل طالب  24جدول تقدير الطالب العام لجودة المقررات. كما يوضح 

 ة.النهائي السنة

 (S4.2) الرئيس األداء مؤشر جدول 23جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 تقدير الطالب العام لجودة المقررات

 (S4.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S4.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

4.19 4.20 4.15 

 
 3.00 جامعة القصيم

 جامعة الملك عبد

 العزيز
4.13 

4.30 

 التحليل

https://uqu.edu.sa/coledumk/53102-
https://uqu.edu.sa/coledumk/53102-
https://uqu.edu.sa/coledumk/53102-
https://uqu.edu.sa/nursing/51992
https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/4456
https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/401
https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/353)
https://uqu.edu.sa/quality/141
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 قياس المؤشر: 

 العام
1432-1431 1433-1432 1434-1433 1435-1434 1436-1435 1437-1436 1438-1437 1439-1438 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 4.20 3.96 4.11 4.12 4.12 4.13 4.09 4.14 ذكر

 4.18 4.17 4.19 4.13 4.05 3.99 4.11 4.07 أنثى

 4.19 4.09 4.15 4.13 4.09 4.06 4.1 4.11 عام

إلى رضا الطالب عن جودة تقديم المقررات الدراسية حيث أن نتائج استطالع رأي الطالب تشير نتائج المؤشر 

 %99.76من اجمالي درجة المقياس ، وبنسبة  %83.8من مقياس خماسي بنسبة تحقق   4.19للعام الحالي هي

سبيا حيث ال ، كما أنه بتتبع نتائج المؤشر يمكن مالحظة بأنه يحقق نتائج متميزة ن 4.2من المستهدف وهو 

فضال أن هناك تقاربا في مستوى رضا الطالب والطالبات عن جودة المقررات ، كما أن ،  5من  4يقل عن 

وهي أعلى درجة حققها المؤشر وكانت في  4.15وهي  المقارنة المرجعية الداخلية:نتيجة المؤشر فاقت نتيجة 

 3ويتضح تميز الجامعة مقارنة بجامعة القصيم ونتيجتها م(  2016-2015) هـ.1437-1436العام الجامعي 

 .4.13وجامعة الملك عبد العزيز ونتيجتها 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 هـ1437-1436وذلك ألنها أفضل نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي  •

 .م(2015-2016)

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب المؤشر من خالل استبانة تقويم المقرر التي أعدها المركز الوطني للتقويم واالعتماد  •

مستوى وتم حساب المتوسطات على مستوى األقسام والكليات ثم حسابها على  NCAAAاألكاديمي 

الجامعة مع مراعاة الوزن النسبي للمتوسط واختالف أعداد الطالب، وكان يتم ذلك يدويا في األعوام 

السابقة من خالل استبانات يتم توزيعها على الطالب وحساب المتوسطات آليا من خالل وكالة 

هـ 1439-1438القياس والتقويم بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية. وفي هذا العام 

م( تم تصميم االستبانات الكترونيا واتاحتها على الموقع االلكتروني للجامعة وتم  2017-2018)

 تطبيقها وحساب النتائج الكترونيا.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟لماذا تم  -١

تم اختيار جامعتي الملك عبد العزيز وجامعة القصيم ألنهما جامعتان حاصلتان على االعتماد  •

، وكذلك تتوافق رسالتهما ومجال عملها مع مجاالت عمل جامعة أم القرى NCAAAالمؤسسي من 

 فضال عن إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 .NCAAAمن خالل نفس االستبانة لتقويم المقررات حيث أنها استبانة مركزية معدة من قبل  •
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة الملك عبد العزيز  •

 جامعة القصيم •

 (S4-s9) الفرعي األداء مؤشر جدول 24جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 متوسط تقييم البرنامج األكاديمي من خالل طالب السنة النهائية

 (S4-s9) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.86 4.00 3.88 4.25 
 التحليل

 قياس المؤشر:

تعتبر نتيجة مستوى رضا طالب السنة النهائية عن البرامج األكاديمية بالجامعة نتيجة جيدة حيث حققت 

 3.88% وهي تقارب أعلى نتيجة حققتها الجامعة خالل األعوام السابقة وهي 77.2بما يمثل  5من  3.86

أعوام السابقة. وبتتبع نتيجة المؤشر على مدار السنوات يالحظ أن  ، كما أنها تحسنت عن الثالث5من 

تمثل  5من  4.25النتائج جيدة ومتقاربة. وتستهدف الجامعة مزيدا من التحسين حيث تحدد نسبة مستهدفة 

%. وتشير النتائج إلى انه يمكن تحقيق ذلك المستهدف في ظل تزايد قيمة قياس المؤشر 85مستوى رضا 

 األخيرين.في العامين 

 1438-1439 1437-1438 1436-1437 1435-1436 1434-1435 1433-1434 1432-1433 1432-1431 العام

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 3.86 3.84 3.72 3.78 3.88 3.86 3.81 3.87 القيمة

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام السابقة، كما أن المؤشر  •

 فرعي حددته الجامعة لنفسها.

 الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي  احتسابكيف تم  -٢

من خالل استبانة موجهة لطالب السنة النهائية ببرامج الجامعة على مقياس خماسي، وحساب  •

متوسط التقييم على مستوى البرامج والكليات والجامعة ويتم في الوقت الحالي تطبيقها الكترونيًا 

 ا وحساب إحصاءاتها آليا لكل برنامج.من خالل موقع الجامعة بعدما كان يتم تطبيقها ورقي

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

3-4
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برنامجًا( لتلبية احتياجات المجتمع، وتسعى الجامعة  119األكاديمية )ام القرى العديد من البرامج  جامعة تقدم

جامعة الحققت  وقدللعمل على ضمان الجودة بتلك البرامج ومواكبتها للمتغيرات حسب متطلبات سوق العمل. 

النتائج لكل من شطري الطالب  يتضح تقاربكما  ة. المؤسسعلى مستوى  عمليات تطوير البرامجتقدمًا في 

  )***(. 3.36)***( بينما حصل شطر الطالبات على  3.41حيث حصل شطر الطالب على والطالبات بالجامعة 

 فيوبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، اتضح وجود فروقات 

 الكلياتموعة ومج والعلمية الهندسية الكلياتنتائج تقييم المجموعات الفرعية التخصصية، حيث تميزت مجموعة 

)****( وهو أداء عالي وم أربع نجعلى عدد وحصلت  والعربية الشرعية الكلياتومجموعة  الطبية والصحية

المطلوب اكتسابها، إضافة إلى استراتيجيات التعليم، )بحيث تشمل الخطط المعارف والمهارات  الجودة.

(. G.4.32،G.4.33مرفقات ) ،االت التعلم(وأساليب التقويم للتقدم التدريجي في التعلم، وذلك في جميع مج

ثالث نجوم على عدد  الفروعو الجامعية الكلياتومجموعة  االنسانية والعلوم التربية كليات حصلت مجموعةبينما 

 .بأداء جيدمما يعنى ان الممارسات مطبقة ***(، )

يــتم التنســيق بــين المحتــوى واالســتراتيجيات التــي وضــعت فــي توصــيفات المقــررات، ويــتم تطبيقهــا 

 .(G.4.13 مرفـق)، البـرامجلضمان التقدم التدريجي والفعال للـتعلم فـي جميـع مجـاالت الـتعلم فـي كـل 

عليهـا فـي يـتم التركيـز التـي تم إضافة استراتيجيات التـدريس والتقـويم المناسـبة لمجـاالت الـتعلم كما ي

توصـيف وتتوفر هذه األدلـة ضـمن ملفـات المقـررات فـي األقسـام األكاديميـة والتـي تتضـمن:  كل مقرر.

ــرر ــات، والمق ــرراتق ــوح، رير المق ــددة بوض ــتعلم مح ــات ال ــمن مخرج ــي تتض ــرداتات والت ــوذج مف  نم

 نسـخ مـن، نسـخ مـن المشـروعات، نسـخ مـن الواجبـات واألنشـطة، )لتوزيعه علـى الطـالب( اتالمقرر

متعثـر(، نمـاذج مـن إجابـات الطـالب علـى اخـتالف مسـتوياتهم )متفـوق، متوسـط، ، نماذج االختبارات

كمــا يــتم  ، كشــوفات متابعــة الحضــور والغيــاب،(نهــائي، ...ل الســنة، دوري، اتوزيــع الــدرجات )أعمــ

  نتائج استبانات تقويم المقرر.بدعم الملفات 

أعضاء تتضمن اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان إلمام معة ام القرى بجا ةعملية التخطيط للبرامج التعليمي كما أن

وقد  هيئة التدريس باالستراتيجيات المحددة في توصيفات البرنامج والمقررات، وقدرتهم على استخدامها،

تدريبية وورش البذلت الجامعة مجهودًا كبيرًا لتصل إلى تلك النتائج حيث عقدت العديد من الدورات والبرامج 

هيئة  على وضع خطط للمقررات والبرامج وفق نماذجللتدريب ل ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم العم

 وتم تقديم تلك الدورات من خالل عدة جهات منها هيئة تقويم التعليم تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية،

 كمجهودات التي أقامتها الكليات ونفذتهاية التدريبفضاًل عن الدورات . عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعيةو

 ،التعلم سواءً للبرامج أو المقررات مخرجاتصياغة األهداف و النماذج وكيفيةكيفية تعبئة الدورات  وشملتذاتية، 
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عدة دورات على استراتيجيات التدريس الجامعي بما يضمن تمكن وإلمام أعضاء هيئة التدريس  تعقد كما

باالستراتيجيات المنصوص عليها في توصيف البرامج والمقررات واستخدامها بالشكل األمثل لتحقيق مخرجات 

راجعي المركز توصيات م من 15رقم  التوصيةمؤشر لتحقيق  وهذا  .( G.4.44 مرفق، )التعلم المستهدفة

 .   (NCAAA)األكاديمي واالعتماد للتقويم  الوطني

المهنيــة مـع اتخـاذ التعــديالت الضـرورية مـن خــالل والمجـاالت األكاديميـة  بمتابعــة االهتمـامكمـا يـتم 

المقـررات، سـواء كـان  راجـعمحتـوى أو مإدارة البرامج وأعضاء هيئـة التـدريس وإدراج أي تعـديالت فـي 

أبحـاث جديـدة فـي المجـال العلمـي أو اسـتراتيجيات تـدريس أكثـر تفـاعاًل ومالئمـة ممـا ذلك بناًء على 

  .لضـمان اسـتمرار مواءمتهـا لمتطلبـات تلـك المجـاالت وجودتهـا ،تم تحديده فـي التوصـيفات الموجـودة

 اللجنـة الدائمـة العليـا للمنـاهج والخطـط الدراسـيةتقـوم (، 1-4وكما تمت اإلشـارة إليـه فـي المعيـار )

 أو جديـدة، بـرامج باسـتحداث الخاصـة المقترحـات جميـعكالة الشؤون التعليميـة بـإجراء تقـويم شـامل لبو

ــة ــإجراء المتعلق ــرات ب ــة تغيي ــي جوهري ــرامج ف ــة  ب ــحة قائم ــددة وواض ــايير مح ــات ومع ــى آلي عل

(https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891  .) 

ستشـارية لتقـديم التشـكيل اللجـان ا علـى هنيـةالم البـرامجقامت الجامعة بحـث جميـع كما ذكر سابقا، و

 . حتياجات سوق العملاحيال تطوير البرامج وتلبية  والرأيالمشورة 

44

تهدف  . وبانتظام ومقررات البرامجمحددة لتقويم البرامج األكاديمية  واستراتيجياتم القرى آليات أتتبع جامعة 

ذو كفاءة علمية  خريجينالجامعة من تقويم البرامج األكاديمية إلى التعرف على  مدى فاعلية تلك البرامج إلعداد 

عالية لممارسة تخصصاتهم بفاعلية، ومعرفة مدى مناسبة ممارسات البرامج الستراتيجيات التعليم والتعلم 

مقررات البرامج وتكاملها،  فييقدم  عرفة مدى حداثة ماالمناسبة، ومدى تلبية تلك البرامج لمعايير الجودة،  وم

عمليات واستراتيجيات التعليم  فيوكذلك تقويم مدى توفر الموارد الالزمة لتفعيل عمليات البرامج ومدى توظيفها 

ستراتيجيات اوثائق البرامج من مهارات و فيهو محدد  والتعلم على الوجه األمثل، وتحليل ورصد الفجوة بين ما

جامعة تقدمًا الحققت  وقدستمرا ر تلك البرامج. ايتم على مستوى التنفيذ، والوصول إلى رؤية حول جدوى  اوم

تقارب النتائج لكل من شطري الطالب  كما يتضح، المؤسسةعلى مستوى عمليات تقويم البرامج ومراجعتها في 

 )***(.  3.12)***( بينما حصل شطر الطالبات على  3.13والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر الطالب على 

 فيوبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، اتضح وجود فروقات 

 الكلياتومجموعة  والعلمية الهندسية الكلياتنتائج تقييم المجموعات الفرعية التخصصية، حيث تميزت مجموعة 

)****( وهو أداء عالي الجودة. وهذا يعني ان تلك الكليات تقوم  ومأربع نجعلى عدد وحصلت  والعربية الشرعية
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ومجموعة  الطبية والصحية الكلياتلت مجموعة بينما حص بانتظام،البرامج ومقرراتها و مراقبة وتقييم جميعب

رغم أن بأداء جيد مما يعنى ان الممارسات مطبقة )***(،  ومثالث نجعلى عدد  االنسانية والعلوم التربية كليات

مجموعة  حصلت وقد خطط لتحسين الجودة ومتابعة التقدم في تنفيذ هذه الخطط.  بوضع هناك مجااًل للتطوير

بحاجة إلى أن الممارسة مطبقة عادًة، لكن جودتها  أي ،نجمتين )**(على عدد  والفروع الجامعية الكليات

  .تحسين

م القرى عناية بالغة لمراجعة وتقويم جميع  البرامج ومقرراتها ، ويتم ذلك من خالل لجان المناهج أوتولي جامعة 

يتم إعداد تقرير عن البرنامج نهاية  ، كمادراسييتم عمل تقارير للمقررات كل فصل باألقسام األكاديمية، حيث 

، G.4.12  مرفقات)بعد مراجعة تقارير المقررات وغيرها من معلومات حول تنفيذ البرنامج،  دراسيكل عام 

G.4.13،G.4.18  ،) واالعتماد للتقويم  الوطنيالمركز وتتم صياغة تلك التقارير وفق النماذج المعدة من قبل

 ،التعلم المستهدفة مخرجات، والتي تتضمن معلومات مفصلة وكافية عن مدى تحقق (NCAAA) األكاديمي

كما تقوم  .البرامج والمقررات وكذلك فاعلية استراتيجيات التعليم والتعلم التي تم التخطيط لها في توصيفات

 التعديالت صيلتفابصورة دورية يحتفظ فيها بجميع  بتجهيز ملفات للمقررات والبرامج األقسام األكاديمية  

المقررات والبرامج .  كما يتم تقويم دعت إليها التي واألسباب على المقررات والبرامج أجريت التي والمقترحات

 وتقويم البرامجاستبانات تتعلق بتقويم المقررات  خالل من

https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/353) )وتقويم الخبرة التعليمية  على مستوى الجامعة

 القرى ام لجامعة الخريجين وحدة إنشاء ، ويتم التقييم من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.  وبعدللطالب

رأي (، يتم أخذ  G.4.40 ،G.4.41،G.4.42مرفقات) ،الكليات لجميع الخريجين متابعة مكاتب إنشاءو

 .( G.4.43مرفق)امج، ي جودة البرف  والمقابالت الشخصية االستباناتأرباب العمل من خالل والخريجين 

 QAASتطبيق نظام قاس  فيذلك، تم على البدء   عنفضاًل

(LES/23765https://uqu.edu.sa/quality/App/FI)  تقييم الجودة وتقنية المعلومات لنظام بالجامعة، وهو

المعايير وتقييم الممارسات  هيئة تقويم التعليم، ويستخدم لتقييم أداءخصيصا لتلبية متطلبات  هتم تطوير

 بها الخاصة للبرامج تقويم الدولي األكاديمي االعتمادالعديد من الكليات الحاصلة على  وقد أجرت .بالجامعة

 .الدولي األكاديميعتماد الجهات ا لمتطلبات استجابة

توجد سجالت أكاديمية لجميع طالب الجامعة يتم االحتفاظ بها بمعدالت إكمال الطالب في جميع كما   

سيتم تناول تلك المؤشرات تفصيليًا في و ،ويتم استخدامها ضمن مؤشرات األداء ،المقررات وفي البرامج ككل

 ،بالجامعة برنامجًا مركزيًا تحت إشراف عمادة القبول والتسجيلفضاًل عن ذلك يوجد  ،7-4المعيار الفرعي 

يمكن الحصول من عمادة تقنية المعلومات كما ويتضمن معدالت اإلكمال لجميع طالب الجامعة وفي كل برنامج، 

النسبة المئوية للطالب الملتحقين  25جدول ويوضح  على معدالت اإلكمال والنجاح على مستوى الجامعة.

https://uqu.edu.sa/quality/App/Forms/Show/353)
https://uqu.edu.sa/quality/App/FILES/23765
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مئوية للطالب الذين أكملوا البرنامج النسبة ال 26جدول بالبرنامج والذين أكملوا العام األول بنجاح. كما يوضح 

 الحد األدنى من الوقت. في

التعليمية ووحدة المناهج والخطط الدراسية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وكذلك عمادة  المتابعةوحدة وتقوم 

 التقارير ومراجعة للتعليم والتعلمالتطوير الجامعي والجودة النوعية بمتابعة جميع متطلبات تنفيذ التقارير المطلوبة 

، (G.4.19 ،G.4.23مرفقات )، األكاديمية لألقسام راجعةال تغذيةال وعمل ودراستها لألقسام األكاديمية السنوية

  األقسام األكاديمية.من قبل تلك  الواردة المقترحاتقديم اإلجابات المطلوبة على االستفسارات والتساؤالت أو وت

 (S4.4) الرئيس األداء مؤشر جدول 25جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 النسبة المئوية للطالب الملتحقين بالبرنامج الذين أكملوا العام األول بنجاح )معدل البقاء(

 (S4.4) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S4.4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

59.95% 60.00% 57.58% 
72.00% 

 %70.00 جامعة الملك عبد العزيز

 التحليل

 قياس المؤشر:

العام 

 الدراسي

 عدد الطالب الملتحقين
عدد الطالب الذين 

 بنجاح أكملوا العام األول

نسبة الطالب الذين أكملوا 

 العام األول بنجاح

 اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

1434-1435 
2013-2014 

11349 11845 23194 5623 7579 13202 49.55 63.98 56.92% 

1435-1436 

2014-2015 
9733 9257 18990 4663 5870 10533 47.91 63.41 55.47% 

1436-1437 

2015-2016 
10649 10796 21445 5336 7012 12348 50.12 64.95 57.58% 

1437-1438 

2016-2017 
11249 10808 22057 5054 8170 13224 44.93 75.59 59.95% 

 

يمثل نسبة الطالب المجتازين للسنة األولى نسبة إيجابية إذا ما تمت مقارنتها باألداء السابق للمؤشر على 

% من الطلبة اجتازوا السنة األولى وهو نسبة أعلى من 59.95مدار السنوات السابقة حيث حقق المؤشر 

% التي 57.58الداخلية: وهي  جميع السنوات السابقة بما فيها أكبر نسبة وهي تمثل المقارنة المرجعية

م(، كما أن نتيجة المؤشر قاربت على تحقيق  2016-2015هـ )1437-1436تحققت في العام الجامعي 
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%. وهناك فرقا بين نسبة النجاح للطالب في السنة األولى بين الذكور واالناث 60النسبة المستهدفة وهي 

% وهذا الفارق 44.93%بينما الذكور 75.59إلناث لصالح االناث في هذا العام حيث حققت النسبة بشطر ا

 موجود أيضا على مدار السنوات السابقة.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية لمستوى أداء المؤشر بالجامعة على مدار عدة سنوات •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل احتساب عدد المجتازين للسنة األولى بجميع برامج الجامعة وقسمته على عدد المقبولين  •

للحصول على النسبة المئوية لمن اجتازوا السنة األولى بنجاح.  100بالسنة األولى بهذه البرامج *

سبة حققها المؤشر بالجامعة خالل السنوات السابقة للمقارنة المرجعية وقد تم اختيار أعلى ن

 .م( 2016-2015هـ )1437-1436% التي تحققت في العام الجامعي 57.58الداخلية وهي 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

، وكذلك NCAAAتم اختيار جامعة الملك عبد العزيز ألنها جامعة حاصلة على االعتماد المؤسسي من  •

تتوافق رسالتها ومجال عملها مع مجاالت عمل جامعة أم القرى فضال عن إمكانية الحصول على 

 .البيانات المطلوبة

 تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف  -٢

من خالل احتساب عدد المجتازين للسنة األولى بالجامعة وقسمته على عدد المقبولين بالسنة األولى  •

 .للحصول على النسبة المئوية لمن اجتازوا السنة األولى بنجاح 100بهذه البرامج *

 اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:اسم الجهة التي تم  -٣

 .جامعة الملك عبد العزيز •

 

 (S4.5) الرئيس األداء مؤشر جدول 26جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

نسبة الطالب الملتحقين بالدرجة الجامعية األولى الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من الوقت 

 )معدل االتمام(

 (S4.5) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S4.5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 مستوى

 الفعلي األداء

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

 %40.00 %55.00 جامعة القصيم 31.57% 40.00% 27.99%
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 %31.40 جامعة الملك سعود

 جامعة الملك عبد

 العزيز
66.00% 

 
 التحليل

 قياس المؤشر:

العام 

 الدراسي

عدد الطالب عند التحاقهم 

 بالبرنامج

عدد الطالب الذين 

أكملوا البرنامج في 

 الحد األدنى من الوقت

نسبة الطالب الذين أكملوا 

البرنامج في الحد األدنى من 

 الوقت

 اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

1434-1435 
2013-2014 

6671 7269 13940 2222 2179 4401 33.31 29.98 31.57% 

1435-1436 

2014-2015 7149 7830 14979 2161 2402 4563 30.23 30.68 30.46% 

1436-1437 

2015-2016 8346 10186 18532 2042 2803 4845 24.47 27.52 26.14% 

1437-1438 

2016-2017 
10491 11814 22305 2439 3805 6244 23.25 32.21 27.99% 

 

 2017-2016) هـ1438-1437في العام الجامعي  %27.99 لقياسهتمام حقق في العام األخير إلرغم أن معدل ا

أنها نسبة أقل من  إال %26.14التي كانت  م( 2017-2016)هـ 1437-1436نسبة أعلى من العام السابق له  م(

وكانت  م( 2014-2013) هـ1435-1434المقارنة المرجعية الداخلية: التي حققتها الجامعة في العام الجامعي 

. وبتتبع المؤشر يالحظ أن النسبة تنخفض من عام إلى آخر ليبدأ في االرتفاع مرة أخرى في العام 31.57%

نسبة المؤشر تقترب من النسبة المتحققة بجامعة الملك سعود ، وم( 2017-2016) هـ1438-1437الجامعي 

لى إ%، وتسعى الجامعة 66% وجامعة الملك عبد العزيز 55% ولكنها تتدنى عن جامعتي القصيم 31.4وهي 

 الطالباتلصالح شطر  لطالب والطالبات%. كما أنه توجد فروق بين شطري ا40تحقيق نسبة مستهدفة هي 

 %.23.25% بينما في شطر الذكور تمثل 32.21لإلناث في أقل وقت للبرنامج هي تمام إلحيث ان نسبة ا

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة في نتائج المؤشر على مدار السنوات السابقة وقد تم تحديد أعلى نتيجة  •

 2014-2013هـ )1435-1434% في العام الجامعي 31.57في األداء السابق وكانت للمؤشر 

 م(.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل حساب عدد الخريجين بجميع برامج الجامعة للعام المعني بالقياس وقسمته على عدد  •

سنوات حسب مدة البرنامج )من خالل تحديد  7أو  6أو  5أو  4أو  3الملتحقين بالبرنامج منذ 

للحصول على النسبة المئوية لنسبة االتمام  100فصل االلتحاق بالبرنامج لنفس الدفعة المتخرجة( * 

 في أقل وقت.
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 ارنة المرجعية الخارجيةالمق

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

، وكذلك تتوافق رسالتهم ومجال عملهم NCAAAألنه جامعات حاصلة على االعتماد المؤسسي من  •

 مع مجاالت عمل جامعة أم القرى فضال عن إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة.

 مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف تم احتساب  -٢

من خالل حساب عدد الخريجين بجميع برامج الجامعة للعام المعني بالقياس وقسمته على عدد  •

للحصول على النسبة  100سنوات حسب مدة البرنامج *  7أو  6أو  5أو  4الملتحقين بالبرنامج منذ 

 ل وقت.المئوية لنسبة االتمام في أق

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة القصيم  •

 جامعة الملك سعود •

 جامعة الملك عبد العزيز •

التقـويم الـذاتي دوريـا مـع اتخـاذ اإلجـراءات واآلليـات المناسـبة الجامعـة جميـع البـرامج بـإجراء تلزم و

الجيــدة والمنصــوص عليهــا فــي مقــاييس التقــويم لتحســين جــودة األداء مــن خــالل تفعيــل الممارســات 

 )مرفــق ،(NCAAA) واالعتمــاد األكــاديميللتقــويم  الــوطنيباســتخدام نمــاذج المركــز  الــذاتي

G.4.21) وحصـلت علـى االعتمـاد  الذاتيـة الدراسـة بـإجراء البـرامج األكاديميـة مـن العديد.  وقد قامت

األقسـام  ائمـة العليـا للمنـاهج والخطـط الدراسـيةاللجنـة الدكمـا تلـزم  . (G.4.5،G.4.6مرفق) ،الدولي

تقـديم بـرامج جديـدة او تطـوير البـرامج القائمـة، بتحكـيم تلـك البـرامج إمـا مـن قبـل  األكاديمية عند

مـن المؤسسـات التعليميـة  المختصـين ناألكـاديمييبعض المؤسسات األكاديميـة المرموقـة أو مـن خـالل 

ــة مــن المرموقــة، ومشــاركة  خبــراء مــن القطاعــات ووخــريجين  أعضــاء هيئــة تــدريسالجهــات المعني

ــامج ــداف البرن ــوير أه ــة وتط ــة مراجع ــي عملي ــف ف ــات توظي ــة وجه ــة ذات العالق ــناعية والمهني  الص

(https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891.)  متوســــط تقيــــيم البرنــــامج  27جــــدول ويوضــــح

 ة.األكاديمي من خالل طالب السنة النهائي

 (S4-s8) الفرعي األداء مؤشر جدول 27جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 هيئة التدريسمتوسط تقييم البرنامج األكاديمي من خالل أعضاء 

 (S4-s8) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم
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 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.37 3.50 3.44 3.75 

 التحليل

 :قياسات المؤشر

إن هذا المؤشر تم استحداثه واعتماد في وقت الحق بعد اعتماد قائمة المؤشرات من مجلس الجامعة، 

 م(. 2017-2016)هـ 1438-1437وبالتالي فإن أول قياس له كان في العام الجامعي 

 

نتيجة تقييم البرامج التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرضية بشكل عام على مستوى تعتبر 

الجامعة رغم أنها انخفضت بمستوى طفيف عن العام الماضي حيث حققت نتيجة قياس المؤشر لهذا العام 

% بينما حققت العام 67.4من خمسة تمثل نسبة مئوية  3.37نتيجة  م( 2018-2017) هـ1439-1438الجامعي 

%. وتسعى الجامعة 68.8وهي الدرجة التي تم اتخاذها كمقارنة مرجعية داخلية وتمثل  5من  3.44الماضي 

 بإذن اهلل. % للعام القادم75بما يمثل  5من  3.75لى تحسين نتيجة المؤشر وتستهدف إ

 1438-1437 العام الدراسي
(2016-2017) 

1438-1439 
(2017-2018) 

 3.37 3.44 نتيجة القياس

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

كما أن المؤشر  السابقة،ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام  •

 .فرعي حددته الجامعة لنفسها

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب المؤشر من خالل استبانة اليكترونية سنوية على مقياس خماسي متاحة ألعضاء هيئة  •

الخاص بالجمعة، وهذا المؤشر تم إدراجه في تحديث  webالتدريس على مواقعهم االلكترونية في ال 

 قائمة المؤشرات الرئيسية والفرعية للجامعة، وتم البدء في قياسه بنهاية العام السابق.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

حيال تطوير  والرأيلتقديم المشورة بها  االستشاريةتشكيل اللجان األقسام األكاديمية بالجامعة بكما قامت 

عضويتها أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الخبرة وأعضاء  فيسوق العمل، ويشارك  احتياجاتالبرامج وتلبية 

 (.G.4.35 ،G.4.36 ،G.4.37، G.4.38 مرفقات) ،ةمن الخبرات المتميزة من داخل الجامع

45
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كما يتضح تقارب النتائج لكل من شطري الطالب ، عمليات تقويم الطالب ككل فيم القرى تقدما أحققت جامعة 

)***(.  3.48)***( بينما حصل شطر الطالبات على  3.42الطالب على والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر 

علم تال لمخرجاتوتحسن في المؤشرات المتعلقة بتقويم الطلبة  تقويم الطالبر في معيا تحسُن نوعير يظهو

   .ا تم تحقيقهتطبيق عدالة التقويم، مع محاوالت للتحقق المستقل لمالمرادة وفعالية ذلك، وكذلك 

 الكلياتمجموعة أن وبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، اتضح 

حصلت على عدد  والعربية الشرعية الكلياتومجموعة  الطبية والصحية الكلياتومجموعة  والعلمية الهندسية

)****( مما يعني أن الممارسات مطبقة بانتظام وتقديرها عالي الجودة، بينما حصلت مجموعة  ومأربع نج

مما يعنى ان  )***(، ومثالث نجعلى عدد  والفروع الجامعية الكلياتمجموعة و االنسانية والعلوم التربية الكليات

 .بأداء جيد المستوىالممارسات مطبقة 

( بجميع NCAAA) واالعتماد األكاديميللتقويم  الوطنيالمركز فق نماذج يفات المقررات والبرامج  وتوص تتوفرو

، ويتم مراجعتها كل عام من قبل لجان تطوير البرامج والمناهج الدراسية على مستوى القسماألقسام األكاديمية 

المطلوب اكتسابها، إضافة إلى المعارف والمهارات والخطط وجميع البرامج األكاديمية والمقررات تحدد 

مرفقات )،التعلم المستهدفة لمخرجاتوفقًا  استراتيجيات التعليم، وأساليب التقويم للتقدم التدريجي في التعلم

G.4.32 ،G.4.33 ) ،  ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بتوصيف المقررات والبرامج وتنفيذها بصورة مناسبة، كما

توصيف المقرر وما يتضمنه من خطط على معرفتهم لفي أول مقابلة مع الطالب يحرص أعضاء هيئة التدريس 

جدول (.  ويوضح G.4.45مرفق )، ومواعيدها لتقويمتشمل األهداف والنواتج واستراتيجيات التدريس وأساليب ا

 .رأي الطالب لمعرفتهم لمحكات التقييم في بداية تدريس المقرر 28

 (S4-s6) الفرعي األداء مؤشر جدول 28جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 متوسط رأي الطالب لمعرفتهم لمحكات التقييم في بداية تدريس المقرر

 (S4-s6) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

4.23 4.25 4.26 4.30 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 العام
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 4.23 4.19 4.18 4.26 4.18 4.14 4.16 4.17 المتوسط
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% مما يدل على أن 84.6وهي نتيجة جيدة على مستوى الجامعة حيث تمثل  5من  4.23حققت نتائج المؤشر 

الطالب يعرفون محكات التقييم منذ بداية الدراسة من خالل عرض أعضاء هيئة التدريس لتوصيف المقرر 

لمحكات التقييم حيث  الجامعة الى زيادة نسبة رضا الطالب عن معرفتهم الدراسة وتسعىفي أول أسبوع من 

وهي درجة يمكن تحقيقها في ظل نتائج المؤشر على مدار السنوات  5من  4.30استهدفت في العام القادم 

 .السابقة

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

المؤشر خالل األعوام السابقة، كما أن المؤشر ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في  •

 فرعي حددته الجامعة لنفسها.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

باستبانة تقويم المقرر ويتم احتسابها الكترونيا من خالل  2نتائج المؤشر هو قياس للفقرة رقم  •

المقرر في كال الفصلين الدراسيين وحساب المتوسط على مستوى العام تطبيق استبانة تقويم 

 الدراسي مع مراعاة الوزن النسبي لكل فصل.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

تنظـيم ومتابعـة سـير عمليـة بجميـع األقسـام األكاديميـة ل االختبـاراتويتم تشكيل لجـان خاصـة بتنظـيم 

الـداخليين ووضـع آليـة مراجعـة  المحكمـينوتكـوين لجنـة وتحديـد آليـة مراقبـة االختبـارات  االختبارات

ــة العشــوائية واســتالم تقــارير   تســتخدم(. كمــا G.4.46مرفــق )الخــارجيين،  المحكمــينتصــحيح العين

جامعة أم القرى العديد من اآلليات للتحقـق مـن مسـتويات تحصـيل الطـالب تتوافـق مـع أفضـل المعـايير 

و علـى مسـتوى الجامعـة كلهـا، بعـض أو البـرامج اى المقـررات الداخلية والخارجيـة، سـواء علـى مسـتو

 من هذه األليات كما يلى:

ت للمرحلة الجامعية والخاصة بنظام اواالختبارااللتزام كجميع الجامعات السعودية بالئحة الدراسات  ▪

 (.G.4.47مرفق )والجامعات بوزارة التعليم،  العاليمجلس التعليم 

 NCAAA)) واالعتماد األكاديميللتقويم  الوطنيذج المركز عمل توصيف لجميع المقررات طبقا لنما ▪

توزيع الدرجات(،  – دهاومواعي التقويمأساليب  - استراتيجيات التدريس - المخرجات -األهداف )

 (.G.4.33مرفق )

المقررات لضمان  منسقيعند تقديم المقررات من أكثر من عضو هيئة التدريس بالبرنامج، يتم تحديد  ▪

. وفى بعض الكليات يتم توحيد االختبارات وعمل تصحيح لكافة أوراق صحيحةتطبيق المعايير بصورة 

 (.G.4.48 ،G.4.49مرفقات   )قرر. الم مدرسياإلجابة من قبل لجنة تصحيح من قبل 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
230    

 
 

 

 منسقيمتطلبات الكلية(، يتم تحديد  –عند تقديم مقررات ألقسام متعددة )متطلبات الجامعة  ▪

 االنحرافتطبيق  – االختباراتمستوى  – االختباراتالمقررات وتطبيق نفس األليات المتبعة )مواعيد 

 لضمان العدالة بين الطالب. على جميع األقسام مقارنة النتائج( –الموحد  المعياري

يقوم عضو هيئة التدريس بعمل التغذية الراجعة للطالب والخاصة بدرجات الواجبات واالختبارات خالل  ▪

 (.G.4.50مرفق )وقت مناسب، 

 دراسيبنهاية كل فصل األقسام األكاديمية  المقررات فييلتزم أعضاء هيئة التدريس بتسليم ملفات  ▪

التعلم محددة بوضوح، نموذج  مخرجاتوتقارير المقررات والتي تتضمن توصيف المقررات، وتشمل: 

مفردات المقررات، نسخ من الواجبات واألنشطة، نسخ من المشروعات، نسخ من نماذج االختبارات، 

نماذج من إجابات الطالب على اختالف مستوياتهم )متفوق، متوسط، متعثر(، توزيع الدرجات )أعمل 

 .(G.4.13 ،G.4.51مرفقات )، (، كشوفات متابعة الحضور والغياب..نهائي، .السنة، دوري، 

نمـوذج  بتعبئـةرصـد درجـات الطـالب، يقـوم عضـو هيئـة التـدريس  فيحالة حدوث أخطاء  في •

ستدراك نتيجة مع إرفاق كافة األدلة علـى اسـباب التعـديل، ثـم تعـرض علـى رئـيس القسـم ثـم ا

للموافقـة علـى الطلـب المقـدم قبـل إرسـاله لعمـادة القبـول والتسـجيل لتصـحيح    عميد الكلية

 ( https://uqu.edu.sa/dadregis/App/FILES/13690)الخطأ، 

 دالتومعـ البـرامج، فـي الطلبـة تقـدم المقـررات، ومـدى رصـد مؤشـرات األداء الرئيسـة )إتمـام •

 تقـديم ويـتم أكـاديمي، ...(  لكـل برنـامج للمقـررات والبـرامج الطلبـة تقـويمونتائج  لها، إتمامهم

 (.G.4.15 مرفق)الراجعة لألقسام،  التغذية

تتنـوع بـين االختبـارات م القـرى، وأوتتعدد أساليب التقيـيم المباشـرة وغيـر المباشـرة للطـالب بجامعـة 

 .  كمــا يــتمأو مــن خــالل مالحظــة أداء الطالــب وتجاوبــهوالعــروض والمناقشــات  الشــفوية والتحريريــة

. واألبحـاث التـي يكلـف بهـاوالمشـاريع  التجـارب إجـراء خـالل مـن التعلم تطبيق قدرة الطالب على تقييم

بعـض الكليـات  ففـيقيـاس مخرجـات الـتعلم طبقـا لطبيعـة البرنـامج.   وتختلف أساليب التقويم وآليـات

ة الخاصة مثل كليـة الهندسـة وكليـة الحاسـب األلـى تقـوم األقسـام األكاديميـة بتشـكيل لجـان ذات الطبيع

 خاصة بمتابعة مشروع التخرج والتحقق من أعمال الطالب كما يلى:

مــن قبــل المشــرفين قبــل بدايــة  المختلفــة للطــالباعتمــاد المشــاريع المقترحــة للمجموعــات  •

 وع تخرجه.الفصل الدراسي الذي سيسجل فيه الطالب مشر

 وأن التقييم عادل. المطلوبةلم التعتحقق مخرجات  مشاريع التخرجأن  آلية تضمنتجهيز  •

خبـرات  – المتشـابهةلمشاريع التخـرج مـن داخـل القسـم وخارجـه )األقسـام  الممتحنينختيار ا •

 من رجال الصناعة(

https://uqu.edu.sa/dadregis/App/FILES/13690
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توزيــع طــالب مشــاريع التخــرج علــى المشــرفين )علــى شــكل مجموعــات كــل مجموعــة تتــراوح  •

 طالب(. 6-4عدادها من أ

 اعتماد المشاريع للمناقشة وتكوين لجان لها. •

متابعة تسليم أعضاء هيئـة التـدريس للنتـائج فـي الوقـت المحـدد وفـق الضـوابط المعتمـدة مـن  •

 قبل عمادة القبول والتسجيل.

 .بمشاريع التخرجللملفات الخاصة رفع تقرير عن حالة تسليم أعضاء هيئة التدريس  •

 ستويات تحصيل الطالب.وعمل المقارنات بين م تصنيف النتائج وأرشفتها •

من خالل لجان المناقشة  المهنية كالهندسة والحاسب األلي الميدانية في بعض البرامج ةمقرر الخبر تقييميتم كما 

ولكن ذلك ال يتم على مستوى جميع البرامج حيث يكتفى في بعض البرامج ة التدريب بترشيحها، تقوم إدار التي

 يتم تقييم  ذلكالطالب كبممتحنين خارجيين لتقييم ، كما تستعين كلية الطب بتقييم الطالب وتقارير المشرفين

الكليات  (. وتقوم10-4 الفرعيالمعيار  فيعضو هيئة تدريس )سيتم تفصيل ذلك  من أكثر قبل من الطالب

ويتم دعوة عدد من  .المقررات بكافة مستويتها جميع في للطالب اإلكلينيكية المهارات بتقييم الصحية والطبية

، G.4.52مرفقات   )في اجراء االختبارات االكلينيكية، األخصائيين واالستشاريين من المستشفيات للمساهمة 

G.4.53إلى متطلبات  حصلت على االعتماد الدولي التيألقسام األكاديمية خل ا(. كما تستند عمليات التقييم دا

 الطالب لقدرات المباشرة المقاييس بعض تتضمن أن ويجب متعددة تتطلب إجراءات والتي الدولياالعتماد 

 من والتأكد المستوى لتحديد الطالب اختبار جميعوفى السنة التحضيرية يتم   .البرنامج لمخرجات بالنسبة

 مستوى من الطالب متقد تقييم ويتم. إجادتهم مستويات مع يتناسب اإلنجليزية اللغة في تدريب على حصولهم

 آخر. إلى

العلــوم الطبيــة التطبيقيــة  اإلســالمية وكليــةوقــد بــدأت بعــض الكليــات مثــل كليــة الشــريعة والدراســات 

عشـوائية  اتعينـلتصـحيح مراجعـة مـن خـالل الطـالب  تقيـيم مـن التحقـق فيوالكلية الجامعية بالليث، 

. وقــد تــم تعمــيم بالقســم ذاتــه أعضــاء هيئــة تــدريس أخــرينخــالل مــن أوراق الطــالب وأعمــالهم مــن 

ـــة ) ـــرامج بالجامع ـــع الب ـــى جمي ـــوذج عل (، https://uqu.edu.sa/quality/App/FILES/13052النم

 (.G.4.54،G.4.55 مرفقات)

وتأهيل وتحديث خبرات أعضاء وهيئة التدريس عموما  تدريبم القرى أكما تدعم العديد من الجهات بجامعة 

عمادة حيث تقوم  .التدريس والتقويم، وطريقة عمل االختبارات والتقويمات للطلبةحول طرق واستراتيجيات و

 ،  G.4.1مرفقات) ،البرامج التدريبية وورش العملمن بتنظيم العديد  التطوير الجامعي والجودة النوعية

G.4.39،G.4.44  دورات تتعلق باالختبارات بتنظيم  لكتروني والتعلم عن بعدعمادة التعلم اال(. كما تقوم

ت الكليات للتدريب والتطوير العديد من (. باإلضافة لذلك تقدم وكاالG.4.56 مرفق)، لكترونية المتنوعةاال

https://uqu.edu.sa/quality/App/FILES/13052
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 التوصية رقمتلك الجهود تؤدى لتحقيق  وكل. تأهيل األعضاء في التقويم النظري والعمليلة المناشط التدريبي

 . (NCAAA) واالعتماد األكاديميللتقويم  الوطنيمن توصيات مراجعي المركز  19

تحقق من أن األعمال التي يقدمها الطالب هي بالفعل من ال ويحرص أعضاء هيئة التدريس بجميع برامج الجامعة 

فمثاًل عند تقديم أبحاث يتم مناقشة الطالب  ،حيث يتم ذلك وفق المهام المطلوبة ،أنفسهمالطالب عمل  من

العملية من خالل أداء الطالب داخل قاعة  المقرراتكما يتم على مستوى  ،في محتويات البحث ومراحل إجراءاته

ومن األمثلة الدالة على تلك الممارسة مناقشة مشاريع التخرج من خالل لجان الممتحنين في بعض  ،الدرس

تتطلب من الطالب إظهار األداء وخاصة فيما يتعلق بالمعارف  المباشرةكما أن أساليب التقييم  ،األقسام والكليات

ة بعض البرامج لفحص أعمال الطلبة توفر عمادة البحث العلمي في الجامعكما  والمهارات المطلوب تحصيلها.

كما في موقع عمادة البحث العلمي  في كافة المراحل ولكشف االستالل في النصوص

(https://uqu.edu.sa/dsr/50800)إعطاء تغذية راجعة للطالب حول أدائهم ونتائج تقويمهم  يتم الحرص على. و

كما تشجع األقسام األكاديمية أعضاء  ،قديم درجات الواجبات واالختبارات في وقت مناسب ومعقولمن خالل ت

عبر المواقع االلكترونية لألقسام، كما يتواجد أعضاء  واالختباراتهيئة التدريس بتقديم حلول نموذجية للواجبات 

-4 الفرعيالمعيار  فيم تفصيل ذلك ستفسارات الطالب )سيتاهيئة التدريس خالل الساعات المكتبية للرد على 

6.) 

تقييم أعمال الطالب، كما يقوم أعضاء  فيوالموضوعية  القرى بالعدالةم أويلتزم أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

ت طبقًا لمواصفات ومعايير محددة من حيث المضمون والشكل على حسب طبيعة اختبارالهيئة التدريس بعمل ا

عدالة التقييم  فيييم مدى تحقق مخرجات التعلم. كما يتم أخذ رأى الطالب تسمح لهم بتقالمقرر بطريقة 

 عدالة التقييم. فيالطالب  رأي 29جدول ومناسبته. ويوضح 

 (S4-s1) الفرعي األداء مؤشر جدول 29جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 رأي الطالب في عدالة التقييم ومناسبته بالمقررات

 (S4-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

4.22 4.25 4.29 4.30 
 التحليل

 قياس المؤشر:

-1431 العام
1432 

1432-
1433 

1433-
1434 

1434-
1435 

1435-
1436 

1436-
1437 

1437-
1438 

1438-
1439 

https://uqu.edu.sa/dsr/50800
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يوضح قياس المؤشر نتائج إيجابية حيث حقق مستوى رأي الطالب عن عدالة التقييم ومناسبته بالمقررات 

من  اقتربت% وهي نسبة متميزة وأعلى من العام السابق كما أنها قد 84.4بما يمثل نسبة رضا  5من  4.22

بقة يتم مالحظة أن جميع وبتتبع المؤشر عبر السنوات السا. 5من  4.25المستوى المستهدف للجامعة وهو 

وهو النتيجة التي تم  4.29وكانت أعلى نتيجة للمؤشر هي 5من  4نتائجه جيدة حيث لم تقل في أي عام عن 

اال أن  4.25النتيجة لم تحقق المستوى المستهدف وهو  . ورغم أناتخاذها كمقارنة مرجعية داخلية للجامعة

 5من  4.30.  وقد تم استهداف لقادمة لتحقيق تميز في المؤشرالنتائج تبين إمكانية تحقيق ذلك في األعوام ا

 .وهي درجة يمكن تحقيقها في ظل نتائج المؤشر على مدار السنوات السابقة

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

 4.22 4.14 4.19 4.18 4.16 4.29 4.09 4.11 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

المؤشر خالل األعوام السابقة كما أن المؤشر  ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في •

 .فرعي حددته الجامعة لنفسها

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

استبانة تقويم المقرر ويتم احتسابها الكترونيا من خالل تطبيق  18نتائج المؤشر هو قياس للفقرة  •

استبانة تقويم المقرر في كال الفصلين الدراسيين وحساب المتوسط على مستوى العام الدراسي مع 

 فصل.مراعاة الوزن النسبي لكل 

 داخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية ال -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

بـدأ عهـد جديـد مـن توضـيح كـل مـا  م( 2015) هــ 1436وبصدور الئحة حقوق الطالب وواجباتـه عـام 

يتعلق بالحقوق الخاصة بالطالب من جهـة االعتـراض والـتظلم علـى التقـويم وآلياتـه المنطبقـة عليـه، مـن 

حيث المدد النظامية للتظلم، ودرجات رفـع الـتظلم عـن طريـق األقسـام، ومـن ثـم الرفـع للجنـة الحقـوق 

اقعـة الـتظلم، وكـذلك الرفـع للجنـة الحقـوق الفرعية على مستوى الكليـات خـال ل الفصـل الـذي يلـي و

علـى تقـدير غيـر  الطالـب بحصـولهحالـة وقـوع مظلمـة علـى  ففـيالعليا في حاالت حـددتها الالئحـة. 

واحـد  دراسـيتزيـد عـن فصـل  لرئيس القسم بخصـوص ذلـك خـالل مـدة ال الطالب معاملةعادل، يرفع 

 زال تتجـاومـدة  فـيحقـه  فـيالمشـكو  من وقوعها، فيقوم رئيس القسم بمخاطبـة عضـو هيئـة التـدريس

رفـاق األدلـة خـالل إأسبوعا من تاريخ رفع الطالب مظلمتـه، ويقـوم عضـو هيئـة التـدريس بـالرد كتابيـا و

سبوع، ويطلع رئيس القسم الطالب على النتائج فإذا كانـت مقنعـة لـه يرفـع رئـيس القسـم لعميـد الكليـة أ

حقـه الرفـع للجنـة الفرعيـة لحمايـة حقـوق الطالـب  حالة عدم رضى الطالـب فمـن فيتم حيال ذلك.  بما

(. وتضــمن الجامعــة معرفــة الطلبــة بهــذه اإلجــراءات G.4.57 ،G-4-58مرفقــات   )بالكليــة المختصــة، 
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عــن طريــق الحمــالت المقامــة دوريــا بإشــراف عمــادة شــؤون الطــالب وبالتعــاون مــع الكليــات وكــذلك 

ات والمطويـات التـي يـتم توزيعهـا علـى الطلبـة وتعمـيم المنشـور باسـتخداماألندية التابعة لهـا   وكـذلك 

 (.https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdfنشر الالئحة عبر موقع الجامعة )

46

ولي جامعة أم القرى اهتماما كبيرا للمساعدات التعليمية المقدمة لطالبها، وتسعى إلى التحسين الدائم وتطوير ت

مستوى المساعدات التعليمية بشكل عام لكل من شطري الطالب تقارب  ويتضحتلك المساعدات كمًا وكيفًا، 

   )***(. 3.22ل شطر الطالبات على )***( بينما حص 3.26والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر الطالب على 

وبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، يتضح تقارب مستوى 

شطري الطالب والطالبات ولكافة المقرات بالجامعة على مستوى المساعدات التعليمية بشكل عام لكل من 

واالعتماد للتقويم  الوطنيتوصيات مراجعي المركز  من 21رقم  التوصية يحقق مما ممارسات المعيار،

 الطبية والصحية الكلياتومجموعة  والعلمية الهندسية الكلياتمجموعة  . وقد حصلت((NCAAA  األكاديمي

)****( مما يعني أن الممارسات مطبقة بانتظام وتقديرها عالي الجودة، بينما حصلت باقي  ومعلى عدد أربع نج

بأداء جيد ن الممارسات مطبقة أمما يعنى  )***(،  ومثالث نجعلى عدد المجموعات التخصصية الفرعية  

 هذه الخططخطط لتحسين الجودة ومتابعة التقدم في تنفيذ  بوضع رغم أن هناك مجااًل للتطويرالمستوى 

حيث تقديم دروس إضافية للطلبة و االهتمام بمهارات اللغة اإلنجليزية للبرامج التي تتطلب ذلك،  فيالسيما 

 على مستوى جميع الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية. تسعى جامعة أم القرى إلى تحقيق أداء عالي الجودة

كاديمي سواء بشكل مركزي أو على مستوى الكليات والبرامج بعمليات اإلرشاد اال القرى العنايةم أوتولي جامعة 

 وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعيةبعمادة شؤون الطالب التعليمية حيث يوجد 

(https://uqu.edu.sa/studaff/161 باإلضافة إلى وكاالت أخرى ) بالعمادة تهتم بتقديم الدعم الطالبي

دارة شئون الطالب الخامس إ والخدمات الطالبية وكذلك التدريب الطالبي )سيتم تناول ذلك تفصيليا بالمعيار

(.  وعلى مستوى البرامج يتم تفعيل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة وخدمات الدعم

واإلرشاد للطالب وذلك من خالل عمليات وآليات منظمة حيث يتم تحديد أوقات مجدولة ألعضاء هيئة التدريس 

للتقويم  الوطني مركزالمراجعي من توصيات  20رقم  التوصيةيحقق  مما، (G.4.59مرفق )وإعالنها للطلبة، 

ويتم تقييم مدى رضا الطالب عن تواجد أعضاء هيئة التدريس بالساعات  .(NCAAA)األكاديمي واالعتماد 

مدى رضاهم عن متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل فردي ومعاونتهم، وذلك ضمن تقييم  المكتبية وكذلك

ؤشرين فرعيين لقياس األداء في تلك الممارستين م حددت الجامعةوقد  (.G.4.60مرفق )الطالب للمقررات، 

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf.
https://uqu.edu.sa/studaff/161
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تواجد أعضاء هيئة التدريس بالساعات  فيرأي الطالب  30جدول  للجامعة. ويوضحمما يعني أهميتهما بالنسبة 

 ومعاونتهم.متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل فردي رأي الطالب في  31جدول المكتبية.  كما يوضح 

 (S4-s2) الفرعي األداء مؤشر جدول 30جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 بالساعات المكتبيةرأي الطالب في تواجد أعضاء هيئة التدريس 

 (S4-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

4.15 4.15 4.12 4.25 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 

السابقة تمثلت في تتضح النتائج اإليجابية للمؤشر حيث حقق العام الحالي أعلى نتيجة له على مدار السنوات 

% للطالب عن تواجد أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية، كما أن 83بما يمثل نسبة رضا  5من  4.15

 4.25وتسعى الجامعة الى الزيادة في التحسين لتستهدف  5من  4.15نتائج المؤشر حققت المستهدف منها وهو 

 في العام القادم لتحقيق تميزا في ذلك المؤشر. 5من 

 العام
1431-
1432 

1432-
1433 

1433-
1434 

1434-
1435 

1435-
1436 

1436-
1437 

1437-
1438 

1438-
1439 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

 4.15 4.12 4.3 3.99 3.72 3.93 3.97 3.89 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام السابقة كما أن المؤشر  •

 فرعي حددته الجامعة لنفسها.

 )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي  احتسابكيف تم  -٢

استبانة تقويم المقرر ويتم احتسابها الكترونيا من خالل تطبيق  7نتائج المؤشر هو قياس للفقرة  •

استبانة تقويم المقرر في كال الفصلين الدراسيين وحساب المتوسط على مستوى العام الدراسي مع 

 مراعاة الوزن النسبي لكل فصل.

 اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم  -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •
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 (S4-s4جدول مؤشر األداء الفرعي ) 31جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 رأي الطالب في متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل فردي ومعاونتهم

 (S4-s4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

4.21 4.25 4.23 4.30 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 

توضح النتائج اإليجابية للمؤشر رضا الطالب عن متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل فردي ومعاونتهم 

وهي تقارب أعلى درجة حققتها الجامعة في األعوام السابقة % 84.2بما يمثل نسبة  5من  4.21حيث حققت 

من المستهدف  اقتربتأنها  ، كما5 من4.23وكانت  م(2016-2015) هـ1437-1436خالل العام الجامعي 

ومن خالل تتبع نتائج المؤشر خالل  المؤشر.والتي تسعى الجامعة لتحقيق تميزا في  5من  4.25للجامعة وهو 

من المؤشر خالل العام القادم  5من  4.30المستهدف النتيجة الحالية توضح إمكانية تحقيق األعوام السابقة و

 بإذن اهلل.

 العام
1431-
1432 

1432-
1433 

1433-
1434 

1434-
1435 

1435-
1436 

1436-
1437 

1437-
1438 

1438-
1439 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

 4.21 4.16 4.23 4.18 4.11 4.17 4.15 4.19 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

كما أن المؤشر ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام السابقة  •

 فرعي حددته الجامعة لنفسها.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

استبانة تقويم المقرر ويتم احتسابها الكترونيا من خالل تطبيق  9نتائج المؤشر هو قياس للفقرة  •

وحساب المتوسط على مستوى العام الدراسي استبانة تقويم المقرر في كال الفصلين الدراسيين 

 مع مراعاة الوزن النسبي لكل فصل.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 28وتتيح الجامعة مصادر للتعلم وتطورها بشكل دائم لمساعدة الطالب في دراستهم، حيث يوجد بالجامعة 

الملك عبداهلل المركزية بالحرم الجامعي بالعابدية ومكتبة شطر الطالبات بالزاهر باإلضافة ة، منها مكتبة مكتب
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مكتبة،  16إلى المكتبات التخصصية بالكليات، فضال عن وجود مكتبات خاصة مهداة لمكتبة الجامعة وعددها 

لمصادر التعليمية بكافة المجاالت .  وتزخر المكتبة المركزية بكم هائل من ا(G.4.61 ،G.4.62مرفقات )

كتاب، والمجالت العلمية  550000، والكتب االلكترونية 157والتخصصات وقد بلغ عدد قواعد المعلومات 

، والوسائط المتعددة 9000000رسالة والبحوث والمؤتمرات  7000000والرسائل العلمية  160000

المكتبة الرقمية للجامعة تتيح لجميع الطالب من  ن(. كما أG.4.63مرفق )م، 2017وذلك في العام 7000000

خالل حسابهم الجامعي استخدام محتوياتها من أي مكان من خالل الشبكة العنكبوتية، وتزخر المكتبة الرقمية 

بكم هائل من المصادر فضال عن أنها تتيح التصفح وتحميل المحتوى الكامل بجميع الجامعات السعودية والعديد 

العالمية. كما أن المكتبة مجهزة بأثاث يتيح الدراسة والتصفح والبحث في مناخ مالئم، )وسيتم من المكتبات 

كما تهتم الجامعة بالتجهيزات التعليمية للقاعات والمعامل  تناول ذلك تفصيليا بالمعيار السادس: مصادر التعلم(.

المعامل بأحدث األجهزة لتدريب الطالب ويتم حيث يتم تجهيز  الدراسية بما يضمن تحقيق مخرجات البرامج،

 .(G.4.64مرفق )عمل جداول للمعامل ومحتوياتها وإرشادات استخدمها وحالتها ومدى احتياجها للصيانة، 

وهناك اهتمام كبير بالجامعة بأنشطة الخبرة الميدانية حيث أنها بيئة العمل الفعلية التي يتم إعداد الطالب 

لطالب األدلة والكتيبات عن التدريب الميداني، كما أن هناك لجان تشرف على التدريب لاللتحاق بها وتتوفر ل

كما أنه  أو المدارس، الميداني وتخطط له، ويتم تحديد أماكن التدريب الميداني مثل المستشفيات أو العيادات

يرا عن التدريب الميداني يتم تقويم التدريب الميداني من خالل المشرفين الميدانيين، وكذلك يقدم الطالب تقار

أنشطة الخبرة  10-4في بعض البرامج التي تتطلب ذلك. )وسيتم تناول ذلك تفصيليا في المعيار الفرعي 

 الميدانية(.

م القرى باإلرشاد األكاديمي والمهني من أعضاء هيئة التدريس باألقسام األكاديمية أكما يحظى الطالب بجامعة 

مرفق )عام أو في بداية كل فصل دراسي، حيث يتم توزيع الطالب على المرشدين االكاديميين في بداية كل 

G.4.65 ألعضاء هيئة التدريس،  األكاديمي(  وتقيم الجامعة برامجا تدريبية خاصة باإلرشاد( مرفقG.4.66 )

وتوجد باألقسام   (، G.4.67مرفق )، كما تتوفر باألقسام األكاديمية  كتيبـات مساعدة عن اإلرشاد االكاديمـي، 

( ، وبنهاية كل فصل دراسي أو في نهاية العام G.4.68مرفق )ن تشرف وتخطط لعملية اإلرشاد األكاديمي، لجا

( . ويساعد المرشد G.4.69مرفق )حسب طبيعة الدراسة يتم تقويم عملية اإلرشاد االكاديمي وكتابة تقارير عنها، 

رات الطالب ومعدله، كما توفر الجامعة األكاديمي الطالب في عمليات تسجيل المقررات واختيارها طبقا لقد

(، مع وجود G.4.70مرفق )نظامًا الكترونيا متكامال لعمليات القبول والتسجيل وتنسيق العبء الدراسي، 

 32جدول (. ويوضح G.4.71مرفق )سجالت اليكترونية لإلرشاد األكاديمي تمكن من استخراج تقارير متعددة، 

. كما تهتم جامعة أم القرى بتهيئة الطالب مدى رضا الطالب عن اجراءات التسجيل وتنسيق العبء الدراسي

للدراسة بالبيئة الجامعية حيث تقيم من خالل عمادة شؤون الطالب لقاًء تعريفيًا للطالب الجدد كل بداية عام 

file:///C:/Users/Mousa%20Elbisy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/أدلة%204-6/كتيب%20الارشاد%20الاكاديمي-مختبرات.pdf
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 -  https://uqu.edu.sa/App/News/12709اسي على مستوى الجامعة )در

https://uqu.edu.sa/App/Events/2595 ،فضال عن وجود لقاءات تعريفية على مستوى الكليات والبرامج .)

 .(.G.4.72رفق م)

 (S4-s3) الفرعي األداء مؤشر جدول 32جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مدى رضا الطالب عن إجراءات التسجيل وتنسيق العبء الدراسي

 (S4-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
المرجعي مستوى األداء 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.55 3.80 3.82 3.80 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 

بنسبة رضا  5من  3.61رغم أن هناك تراجعا طفيفا في نتائج المؤشر عن العام السابق الذي كان قياسه 

. %71بما يمثل نسبة رضا  5من  3.55%تتضح من نتائج المؤشر أنها مرضية بصفة عامة حيث حققت 72.2

وربما كان ذلك لعدم دراية بعض الطالب الجدد بإجراءات التسجيل االلكتروني لعدم حضورهم اللقاءات 

كما أن هناك بعضا من الطالب ال يتابعون موقعهم بصفة منتظمة لمعرفة  العام،التحضيرية للطالب في بداية 

لى تحسين نتائج المؤشر إ وتسعى الجامعة. ضافة للمقررات المحددة من قبل الجامعةإلمواعيد الحذف وا

من خالل تبنيها لوسائل اتصال متعددة بالطالب وكذلك  5من  3.8لى المستهدف للعام القادم وهو إللوصول 

 للطالب.التطوير المستمر لعمليات القبول والتسجيل 

 :التحسين توصيات

يجب على الجامعة تفعيل آليات متعددة لتعريف الطالب بإجراءات القبول والتسجيل االلكترونية  •

 التعريفية.ومواعيدها وبخاصة الجدد والذين لم يتاح لهم حضور اللقاءات 

 العام
1431-
1432 

1432-
1433 

1433-
1434 

1434-
1435 

1435-
1436 

1436-
1437 

1437-
1438 

1438-
1439 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

 3.55 3.61 3.52 3.73 3.82 3.72 3.64 3.79 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام السابقة كما أن المؤشر ألنها مقارنة  •

 .فرعي حددته الجامعة لنفسها

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

https://uqu.edu.sa/App/News/12709
https://uqu.edu.sa/App/Events/2595
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خبرة الطالب، في استبانة  4في السنوات السابقة كان يتم قياس المؤشر من خالل نتائج الفقرة رقم  •

 ثم تم إنشاء استبانة منفصلة لقياس المؤشر وتم تطبيقها الكترونيا.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

ة تتوفر المساعدة لجميع الطلبة في جميع الفروع، خصوصا بعد تأسيس اإلدارة العامة للخدمات التعليمي

(G.4.142, G.4.143, 144 إضافة إلى ذلك تم استحداث بعض المبادرات بما فيها مبادرة اإلدارة العامة .)

 (.G.4.141( و عمادة السنة األولى المشتركة )G.4.140للخدمات التعليمي )

وتتخذ جامعة أم القرى الترتيبات الالزمة إلعداد الطالب لغويا في اللغة اإلنجليزية لمساعدتهم على متابعة 

الدراسة في البرامج التي تتطلب الدراسة باللغة اإلنجليزية، ويتم ذلك من خالل التركيز على اللغة اإلنجليزية 

حيث يدرس الطالب في أي من مسارات السنة التحضيرية بالسنة األولى المشتركة و المتمثلة في السنة التحضيرية 

عشر ساعات معتمدة في اللغة اإلنجليزية في كال الفصلين األول والثاني وتمثل تلك الساعات نسبة تتراوح بين 

ويتم دراسة  -حسب طبيعة كل مسار –% من إجمالي الساعات المعتمدة لمقررات السنة التحضيرية 30-35

ة بالفصل األول لغة إنجليزية عامة ثم أربع ساعات معتمدة لغة إنجليزية متخصصة في عدد ست ساعات معتمد

(. وتجدر اإلشارة إلى ان التركيز على اللغة اإلنجليزية G.4.73 ،G.4.74مرفقات )المجال العلمي ) المسار(، 

التعلم في مجال في السنة التحضيرية هي إحدى المساعدات التعليمية الهامة للطالب الكتساب مخرجات 

 التخصص.

47

تتوافر لدى جامعة أم القرى جودة عالية في التدريس مع اهتمامها بالتطوير المستمر لها، حيث تطبق آليات 

متعددة تهدف إلى تحقيق جودة التدريس مع استمرارية التحسين وصواًل إلى التميز فى تحقيق مخرجات التعلم 

ارب جودة التدريس لكل من شطري الطالب والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر كما يتضح تق .المستهدفة

 )****(.  3.64)****( بينما حصل شطر الطالبات على  3.62الطالب على 

وبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، اتضح تقارب مستوى 

ي الطالب والطالبات ولكافة المقرات بالجامعة على مستوى ممارسات جودة التدريس بشكل عام لكل من شطر

ن الممارسات أمما يعنى  ،()***وم ثالث نج على عددحيث حصلت مجموعة الكليات الجامعية والفروع  المعيار،

 ()****وم بأداء جيد المستوى، بينما حصلت باقي المجموعات الفرعية التخصصية على عدد أربع نجمطبقة 

 عني أن الممارسات مطبقة بانتظام وتقديرها عالي الجودة.مما ي
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وتؤكد النتائج على ما توليه جامعة أم القرى من اهتمام لتحقيق جودة التدريس، من اإلعداد الجيد ألعضاء هيئة 

، وقد تم إقامة تنظمه عمادة الجودة والتطوير التدريس الجدد من خالل برنامج تهيئة يتم إقامته كل عام دراسي

البرنامج لست سنوات متتالية، ويشارك في فعاليات البرنامج جميع وكاالت وإدارات الجامعة وعماداتها المساندة، 

وتقام أيضا ورش عمل تدريبية تتناول موضوعات مرتبطة بالتدريس. ويهدف برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس 

وبصفة خاصة في استراتيجيات  وتطوير مهاراتهم بالمعارف التي قد تساهم في نموهم المهني همتزويدالجدد إلى 

تعريف أعضاء هيئة التدريس الجدد على مكونات التدريس وأساليب التقويم  والتعلم النشط، كما يهدف إلى  

تسهيل بناء قنوات ، كما يعمل على الجامعة وأنظمتها والخدمات التي تقدمها باإلضافة إلى حقوقهم وواجباتهم

سرعة اندماج أعضاء ، مما يسهم في هيئة التدريس وإدارة الجامعة العليا وإداراتها المختلفةأعضاء للتواصل بين 

واكتسابهم المهارات المهنية األساسية لألداء التدريسي. ويتم اإلعالن  هيئة التدريس الجدد في المجتمع الجامعي

عن البرنامج بعدة وسائل تواصل سواء من خالل البريد االلكتروني باإلضافة لإلعالن على الموقع االلكتروني 

-1438. وقد تم خالل العام الحالي (G.4.3مرفق )(، /1934https://uqu.edu.sa/App/Eventsللجامعة )

م( تطوير البرنامج ومحتوياته وتغيير مسماه ليصبح )ملتقى أعضاء هيئة التدريس( وقد 2018-2017هـ )1439

استهدف  حيث كان شعار الملتقى ) تدريس يحقق الرؤية (، وقد 2030اتخذ شعارًا يرتبط برؤية المملكة 

ء هيئة التدريس الجدد وأيضا القدامى بالجامعة مطورًا الستراتيجية تقديم الموضوعات من البرنامج فئتي أعضا

خالل حلقات نقاشية وتقديم محاضرة عامة من متحدث رئيس تركز على المعلم باعتباره العامل األكثر تأثيرا في 

يع وكاالت الجامعة وإداراتها العملية التعليمية وجودة التدريس، مع ثبات الجانب التعريفي من خالل مشاركة جم

وعماداتها المساندة وتم توجيه الدعوة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالشطرين من خالل عدة وسائل أهمها 

الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة، وتم وضع المحاضرة العامة وجميع محتويات الملتقي على الموقع الستفادة 

. كما  (G.4.75مرفق ) (،https://uqu.edu.sa/acforumالتدريس )يستطيع الحضور من أعضاء هيئة  من ال

أن الجامعة تتيح ألعضاء هيئة التدريس الجدد المشاركة بدورات عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، ولهم 

قياس مخرجات التعلم وكذلك أساليب التقويم األولوية في المشاركة وخاصة في البرامج الخاصة بتحديد و

 .(G.4.39 ،G.4.76مرفقات )

(، ومنها NCAAAبالجامعة النماذج المتعددة للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي)وتستخدم جميع األقسام األكاديمية  

اإلطار الوطني للمؤهالت وكذلك تحديد نماذج توصيف البرامج والمقررات التي تضمن تغطية جميع مجاالت التعلم التي حددها 

التخصص وآليات تقويمها، فضال عن اآلليات  واختالفاستراتيجيات التدريس المناسبة لمخرجات التعلم وفقا لطبيعتها في البرنامج 

إلعداد  جرائياإلبالدليل  والقواعد التي يتم بها إقرار البرنامج ومن مراحلها تحكيم التوصيف بما يتضمنه من بنود، ويوضح ذلك

(. ويحوي نموذج توصيف https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891البرامج األكاديمية وتطويرها بجامعة أم القرى، )

ناك اتساق لتلك المكونات، البرنامج مصفوفة الربط بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم حتى يكون ه

. ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمحتويات توصيف البرامج والمقررات وبتعريف الطالب بجميع (G.4.32مرفق )

المتطلبات الخاصة بالمقررات عند بداية تدريس المقرر من خالل عرض التوصيف ومحتوياته بما تتضمنه من موضوعات ومخرجات 

https://uqu.edu.sa/App/Events/1934
https://uqu.edu.sa/acforum
https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891
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 ستهدفة واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم ومواعيدها والمراجع الخاصة بالمقرر واألنشطة المطلوب تنفيذها،التعلم الم

معرفتهم ألهداف ونواتج التعلم المستهدفة عند بداية تدريس  فيمتوسط رأى الطالب  33جدول (.  ويوضح G.4.45مرفق )

 المقرر، كما يوضح 

. ويتم تحديث المراجع كلما تطلب لتزام أعضاء هيئة التدريس بمحتويات المقررالدى تقييم الطالب م 34جدول 

المقرر،  ذلك من خالل أعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس المقرر من خالل إدراجها في توصيات تقرير

ليس موجود منها  بات لتوفير ماويعد القسم القائمة المطلوبة من الكتب والمراجع لرفعها إلى عمادة شؤون المكت

 بالمكتبة في الوقت المناسب.

 (S4-s5) الفرعي األداء مؤشر جدول 33جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 متوسط رأي الطالب في معرفتهم ألهداف ونواتج التعلم المستهدفة عند بداية تدريس المقرر

 (S4-s5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

4.25 4.25 4.49 4.50 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 

تعتبر نتائج المؤشر في معرفة الطالب ألهداف ونواتج التعلم المستهدفة عند بداية تدريس المقرر نتائج جيدة 

وبتتبع نتائج المؤشر  %.85بما يمثل نسبة رضا للطالب  5من  4.25حيث تحقق المستهدف من المؤشر وهو 

في أي من األعوام السابقة مما  5من 4متميزة حيث لم يقل عن  نتائجهعلى مدار السنوات السابقة نجد أن 

خالل األسبوع األول من  وأهدافهيدل على اهتمام أعضاء هيئة التدريس بإعالم الطالب بمحتوى المقرر 

 تدريس المقرر.

 العام
1431-
1432 

1432-
1433 

1433-
1434 

1434-
1435 

1435-
1436 

1436-
1437 

1437-
1438 

1438-
1439 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

 4.25 4.21 4.23 4.19 4.33 4.49 4.04 4.31 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام السابقة، كما أن المؤشر  •

 فرعي حددته الجامعة لنفسها.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢
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باستبانة تقويم المقرر ويتم احتسابها الكترونيا من خالل  1نتائج المؤشر هو قياس للفقرة رقم  •

تطبيق استبانة تقويم المقرر في كال الفصلين الدراسيين وحساب المتوسط على مستوى العام 

 وزن النسبي لكل فصل.الدراسي مع مراعاة ال

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S4-s7) الفرعي األداء مؤشر جدول 34جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 تقييم الطالب اللتزام أعضاء هيئة التدريس بمحتويات المقرر  مدى

 (S4-s7) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

4.29 4.50 4.68 4.50 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 

أعضاء هيئة التدريس بمحتويات المقررات بدرجة كبيرة  والتزامالمؤشر على ارتفاع في األداء  ئجيدل قياس نتا

وبتتبع المؤشر خالل السنوات السابقة يالحظ  %.85.8تمثل بنسبة  5من  4.29جدا حيث حصل المؤشر على 

 .% لتحافظ على تميز ذلك المؤشر90بما يوازي  5من  4.5تحقيقه لنتائج متميزة. وتسعى الجامعة إلى تحقيق 

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 العام
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 4.29 4.3 4.27 4.34 4.52 4.68 4.54 4.47 المتوسط

 ة الداخليةالمقارنة المرجعي

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على مستوى األداء في المؤشر خالل األعوام السابقة، كما أن المؤشر  •

 فرعي حددته الجامعة لنفسها.

 الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية  احتسابكيف تم  -٢

باستبانة تقويم المقرر ويتم احتسابها الكترونيا من خالل  5نتائج المؤشر هو قياس للفقرة رقم  •

تطبيق استبانة تقويم المقرر في كال الفصلين الدراسيين وحساب المتوسط على مستوى العام 

 الدراسي مع مراعاة الوزن النسبي لكل فصل.

 رنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقا -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •
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كما تطبق الجامعة نظام متكامل يعتمد على عدة آليات لتقييم فعالية التدريس من أهمها تقييم الطالب لجودة 

تدريس المقررات التي تتم من خالل استطالع رأي الطلبة بعد االنتهاء من تدريس كل مقرر من خالل عدة بنود 

ل جميع الجوانب الخاصة بالتهيئة للمقرر وأداء عضو هيئة التدريس في تقديم المقرر واستيفائه للمحتويات تتناو

توافر التجهيزات والتقنيات الالزمة وتقديم والموضوعات التي تم توضيحها في بداية تدريس المقرر وكذلك مدى 

 (.G.4.60مرفق ) البنود، المساعدة من خالل عضو هيئة التدريس وأساليب التقويم وغيرها من

وتطبق البرامج التعليمية بالجامعة الالئحة الخاصة بالدراسة الجامعية فيما يتعلق بقواعد الحضور في المقرر 

% من اللقاءات العملية والنظرية للمقرر ويتم متابعة الطالب في المقرر من خالل كشوف متابعة 75ونسبتها 

يلتزم الطالب باالنتظام في المقرر يتم توجيه إنذارات له بوسائل تواصل (. وإذا لم G.4.77مرفق )لكل لقاء، 

(، وإذا G.4.78مرفق )متعددة منها البريد االلكتروني أو نظام راسل أو إعالن اإلنذار في مكان واضح بالقسم ،

ق المادة % من عدد اللقاءات المحددة بالتوصيف ولم ينتظم بالمقرر يتم تطبي25استنفذ الطالب فرص الغياب 

التاسعة من الالئحة التنفيذية لقواعد الدراسة واالختبارات وحرمانه من دخول االختبار النهائي للمقرر، كما أنه 

الطالب بالقواعد األخالقية التي تنص عليها الئحة حقوق الطالب  التزامفي الدراسة  االستمرارمن متطلبات 

فات يتم عقد مجلس تأديب من خالل لجان مشكلة داخل (، وفي حال ارتكاب مخالG.4.79مرفق )وواجباته ،

الكليات بقرارات رسمية والتحقيق مع الطالب وفي حالة ثبوت المخالفة يتم تطبيق العقوبة عليه سواء كانت  

إيقاف عن الدراسة لفصل دراسي أو فصلين وتتدرج العقوبة إلى الفصل النهائي حسب نوع المخالفة ويتخذ القرار 

 . (G.4.57مرفق )ية بناًء على توصيات مجلس التأديب، صاحب الصالح

بما  (NCAAA)تقريرًا شاماًل عن المقرر وفق نماذج  دراسيفصل نهاية كل  فيويقدم عضو هيئة التدريس 

تنفيذه فعليًا في المقرر بما تم التخطيط له مسبقًا في  ميتضمنه من بنود حيث يتم تقييم مدى مطابقة ما ت

توصيف المقرر وما االختالفات والعوائق وأسبابه وذلك في كل البنود بما فيها إتمام المقرر واستراتيجيات 

التدريس وأساليب التقويم، كما يتم تضمين نتائج الطالب في المقرر وإحصاءاتها والتعليق عليها، وكذلك نتائج 

الع رأي الطالب في تقويم المقرر واالستفادة منه، وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات التطويرية استط

للمقرر في أي من البنود التي تتطلب ذلك وخطة العمل بالمقرر للدورة التالية له، وفي نهاية العام الدراسي يتم 

جميع المقررات وفي البرنامج بشكل عام مع كتابة التقرير السنوي للبرنامج ليعطي صورة شاملة عن األداء في 

رصد العوائق والمقررات التي لم يتم تدريسها وكان مخطط لها او المقررات التي لم تستكمل محتوياتها مع وضع 

اإلجراءات التعويضية لها، كما يتضمن تقييم استراتيجيات التدريس التي تم استخدامها والمراجع وكفاية 

داء بالبرنامج، ويختتم بعمليات التعليم والتعلم بالبرنامج مع تضمينه مؤشرات األ قالتجهيزات وكل ما يتعل

.  ويتم عرضها على رئيس القسم (G.4.13 ،G.4.51مرفقات )بالتوصيات التطويرية الالزمة مع خطة العمل، 

عام للبرنامج. على مستوى األداء في كل مقرر وعلى المستوى ال لالطالعمرفقا بها تقارير المقررات المفصلة 
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داء الرئيسة الذي أشير إليه سابقا مراجعة لرصد مؤشرات األ اإللكترونيكما يتاح لرئيس القسم من خالل النظام 

تقويم وتطوير  فينتائج تقويم الطلبة لجميع المقررات ألعضاء هيئة التدريس لتقديم التغذية الراجعة لمساعدتهم 

االنتاجية والوصول  تحسين فييسهم  مما رجات التعلم المستهدفة.التدريس المتبعة لتحقيق مخ تاستراتيجيا

ل. كما يمكن لكل عضو هيئة تدريس االطالع على نتائج تقييم الطالب ألداء إنجاز األعما فيلى سرعة قصوى إ

المقرر من خالل موقعه االلكتروني. كما تقوم لجنة تطوير المناهج بالقسم بدراسة وفحص جميع التوصيات 

ت وفق مستويات الصالحيات المحددة في دليل إعداد االقرار واتخاذو البرنامج أبتطوير المقررات  الخاصة

 (.G.4.12مرفق ) ،البرامج األكاديمية وتطويرها الخاص بجامعة أم القرى

 :دعم جهود تحسين جودة التدريس 4-8

تولي جامعة أم القرى اهتماما كبيرًا ومتناميا لدعم جهود تحسين جودة التدريس حيث تطبق آليات متعددة تهدف 

نتائج دعم جهود تحسين جودة التدريس لكل من إلى استمرارية التحسين وصواًل إلى التميز. كما يتضح تقارب 

)***( بينما حصل شطر الطالبات  3.24شطري الطالب والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر الطالب على 

 )***(.  3.23على 

وبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكليات والمجموعات الفرعية التخصصية، اتضح وجود فروقات فى 

على وحصلت  والعلمية الهندسية الكلياتنتائج تقييم المجموعات الفرعية التخصصية، حيث تميزت مجموعة 

 كلياتومجموعة  الطبية والصحية الكلياتوهو أداء عالي الجودة، بينما حصلت مجموعة  (****) ومأربع نجعدد 

مما يعنى ان ، (***) ومثالث نجعلى عدد  والعربية الشرعية الكلياتومجموعة  االنسانية والعلوم التربية

أن  أي ،(**) 2.58على  والفروع الجامعية الكلياتمجموعة  حصلت وقد . بأداء جيدالممارسات مطبقة 

تسعى جامعة أم القرى إلى تحقيق أداء عالي الجودة و .بحاجة إلى تحسينمطبقة عادًة، لكن جودتها  الممارسة

 الجامعية الكلياتوذلك بتطوير أداء جميع الكليات وتحسين الجودة والسيما لمجموعة  (***) ومالثالث نج يتخطى

 .والفروع

التدريس من خالل عدة محاور على رأسها التطوير الدائم للكفايات وتهتم الجامعة   بدعم جهود تحسين جودة 

المهنية لعضو هيئة التدريس باعتباره أكثر العناصر تأثيرًا في العملية التعليمية وجودتها، لذا توفر الجامعة سبل 

ائهم المهني تطوير تلك الكفايات من خالل التدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس في المجاالت التي تتعلق بأد

 المتمثلة في التالي:

المهارات التدريسية: بما تشمله من استراتيجيات وطرق تدريس وأساليب التقويم واستخدام التكنولوجيا  •

في التدريس وتصميم المقررات وصياغة مخرجات التعلم وغيرها من الجوانب المتعلقة بالجانب 

 التدريسي.
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ات إعداد أدوات البحث ومهارات وبرامج التحليل اإلحصائي مهارات البحث العلمي: بما تشمله من مهار •

وقيادة الفريق البحثي، ومهارات التفكير المتعددة ومنها التفكير التحليلي والناقد واالبتكاري ومجموعة 

 أخرى تتعلق بجوانب مختلفة.

والتعامل مع اآلخرين: ومن أمثلتها مهارات العرض الفعال، ومهارات اإلقناع والتأثير،  تصالالامهارات  •

والتغلب على ضغوط العمل وإدارة الوقت، واستراتيجيات التطوير الذاتي، ومجموعة أخرى من المهارات 

 .الالزمة لتنمية جوانب التواصل والتعامل مع اآلخرين وبصفة خاصة أنماط المتعلمين المختلفة

عمليات الجودة واالعتماد األكاديمي: وهي تشمل جميع العمليات والمفاهيم والنماذج المتعلقة بتأكيد  •

 الجودة وضمانها.

المهارات القيادية: ومن أمثلتها إدارة االجتماعات، وإدارة فرق العمل، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة  •

 التغيير.

ة استخدام السبورة الذاكية وبرامج تحويل المقررات الى أمثلتها دورات كيفي التقنية: ومنالمهارات  •

نية وطرق التقويم االلكتروني الحديثة وكيفية استخدام البرامج البحثية في ترتيب ومقررات الكتر

 .المصادر وكشف االستالل

 ةهيئوتهتم جامعة أم القرى بجميع تلك المجاالت وتنميتها بشكل متوازي بما يحقق الكفاءة في مهارات عضو 

التدريس مما ينعكس على أدائه والتحسين المستمر لجودة التدريس. وتدعم العديد من الجهات بجامعة ام القرى 

، وهذه الجهات تتمثل التدريس مهارات فيوالسيما وتأهيل وتحديث خبرات أعضاء وهيئة التدريس عموما  تدريب

 في:

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية. •

 االلكتروني والتعليم عن بعد. عمادة التعلم •

 عمادة البحث العلمي. •

العمل لجميع أعضاء هيئة التدريس حيث تقدم عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية الدورات التدريبية وورش 

مرفق )(، https://uqu.edu.sa/quality/132ومن في حكمهم، كما يوجد وكالة للتدريب بالعمادة معنية بذلك )

G.4.80) . ويتم تقديم الدورات التدريبية على مدار العام، وهناك دورات تدريبية مخصصة يتم الترشيح لها من

الكليات واألقسام، ودورات أخرى متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس التسجيل بها الكترونيا من خالل الموقع 

. كما تنسق العمادة الترشيح ((https://uqu.edu.sa/App/News/23509 االلكتروني للعمادة بموقع الجامعة

للدورات التي يقدمها المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي وتتيح التقدم والتسجيل الكترونيا 

(https://uqu.edu.sa/App/News/13072 وتقدم عمادة التطوير والجودة النوعية  الدورات ال .) تدريبية بشكل

ذاتي من خالل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق تخصصاتهم وارتباطها بموضوع الدورات، أو يتم اسنادها 

الى أحد المراكز المتخصصة في االستشارات والتدريب ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تتولى عملية 

الجامعة ميزانية  وترصد ،قق أهداف التدريبالتدريب تحت إشراف العمادة ووفق مواصفات محددة تضمن تح

https://uqu.edu.sa/App/News/13072
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، ويقدم المركز في نهاية عملية التدريب تقريرا شاماًل عما تم في التدريب متضمنا تفاصيل موضوعات  بالتدريب

. كما تعد عمادة (G.4.2مرفق )الدورات التدريبية  وأعداد المتدربين ونتائج استطالع الرأي في تقييم الدورات،  

التطوير الجامعي والجودة النوعية تقريرًا عن تدريب أعضاء هيئة التدريس ضمن التقرير السنوي للعمادة متناوال 

. كما يتم   مشاركة أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية في تحديد (G.4.1مرفق )تفاصيل التدريب، 

 االستباناتوذلك من خالل عدة آليات منها استطالع رأيهم من خالل االحتياجات التدريبية لهم وتحديد أولوياتها، 

حيث توجد استبانتان أحدهما ألعضاء هيئة التدريس تتضمن جميع الجوانب المتعلقة بالتنمية المهنية واألخرى 

 . واآللية األخرى بعقد ورش عمل لهم ومناقشة االحتياجات التدريبية للوصول إلى(G.4.81مرفق )للقيادات، 

قائمة من الدورات التدريبية تشمل جميع الجوانب، ويتم إعداد البرامج التدريبية وورش العمل لتحديد االحتياجات 

 .(G.4.82مرفق )التدريبية وتنفيذها في ضوء نتائج استطالع الرأي، 

كما تسهم عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في ذلك 

المجال حيث تقدم لهم مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي تمكنهم من تحويل مقرراتهم الى الصيغة 

صة متخصصة للتعليم االلكتروني يمكن لعضو هيئة االلكترونية باإلضافة الي إدارة المقرر الكترونيا من خالل من

(. وقد أعدت عمادة التعلم https://uqu.edu.sa/elearnااللكتروني ) التدريس استخدامها من خالل موقعه 

ك االلكتروني والتعليم عن بعد مجموعة من األدلة التدريبة لذل

(https://uqu.edu.sa/elearn/Training_Dalil). 

لكٍل من أعضاء هيئة التدريس والطالب  الدورات التدريبيةوتهتم عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بتقديم 

المهارات لدى كل منهما حتى يمكن  حيث أنهما معنيان كليهما باستخدام منصة التعلم االلكتروني ويجب توافر

تحقيق األهداف من خالل التمكن من استخدام أدوات النظام االلكتروني، فضال عن اللقاءات التعريفية المتعددة 

وتتعدد موضوعات  والطالب.والمتكررة للتعريف بالنظام ونشر ثقافة التعلم االلكتروني بين أعضاء هيئة التدريس 

و دورات تدريبية الستخدام أعلى التدريب على نظام التعلم االلكتروني واستخدام المنصة  ءالتدريبية سواالدورات 

 التكنولوجيا في العملية التعليمية، على سبيل المثال ال الحصر:

استخدام بوابة  -الفصول االفتراضية  -التعلم االلكتروني  )أساسياتدورات لنظام التعلم االلكتروني  •

 بناء وإدارة المحتوى(. -معالج التصميم التعليمي  -االختبارات االلكترونية  -التعلم االلكتروني 

 -تصميم االنفوجراف الثابت  -دورات خارج نظام التعلم االلكتروني )الفيديو التعليمي والصف المقلوب  •

السبورة  -التصحيح اآللي  -تطبيقات الويب في التعليم  -التعلم الرقمي  -ية المحمولة السبورة التفاعل

 الذكية الثابتة والمتنقلة(.

https://uqu.edu.sa/elearn
https://uqu.edu.sa/elearn/Training_Dalil
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كبير في تفعيل استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية  التدريبية بشكلوتسهم تلك الدورات 

وتعد عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد تقريرا  .فاءةمما يدعم تحسين جودتها من حيث الفاعلية والك

سنويًا يتضمن جميع أنشطتها خالل العام الدراسي بما فيها أنشطة التدريب سواء ألعضاء هيئة التدريس أو 

 .(G.4.56مرفق )الشطرين، الطالب موضحا تفاصيل موضوعات الدورات وعدد الحضور بكال 

تنمية مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس  فيمي بشكل نوعي ومركز كما تسهم عمادة البحث العل

التي تنعكس بدورها على العملية التعليمية وتحسين جودتها، وتقدم عمادة البحث العلمي مجموعة من الدورات 

(، يمثل كل منها برنامجا يتناول عدة :uqu.edu.sa/dsr//httpsتدريبية )التدريبية بشكل دوري على هيئة حزم 

 موضوعات ومن هذه البرامج:

 .برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي •

 برنامج مستشار في البحث العلمي  •

 .وطالبات الدراسات العليا( )للطالبصناعة باحث برنامج  •

 .برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال •

 .المتخصص برنامج الباحث •

 .برنامج تدريبي في تهيئة المتطوعين في البحث العلمي •

فضال عن تقديم دورات تدريبية متخصصة لمجاالت بعينها إضافة إلى الدورات التدريبية العامة، حيث يتم اجراء 

تدريبات وورش عمل في مجال محدد أو طرق تدريس نوعية في مجال التخصص والتي لها طبيعة خاصة مثل 

 ،G.4.83مرفقات )الهندسية والطبية، فضال عن حضور المؤتمرات التخصصية في المجال، ت التخصصا

G.4.84). 

وال تقتصر عمليات وجهود تحسين جودة التدريس على تدريب أعضاء هيئة التدريس فقط ولكن تشمل أيضا 

االستذكار والتحصيل  دورات تدريبية للطالب تساهم في تحسين تجربة وخبرة الدراسة الجامعية وتنمية مهارات

والتفكير والتواصل والتخطيط وإدارة الذات لدى الطالب وتعنى بذلك عمادة شؤون الطالب حيث تقدم كل عام 

مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية في موضوعات شتى تنمي أفق الطالب ومعلوماته وكذلك مهاراته مما يسهم 

مية المستهدفة من خالل جودة التدريس جودة تحصيله وتحقق المخرجات التعليفي تحسين 

(https://uqu.edu.sa/App/Events/all/67 وسيتم تناول" )  ذلك تفصيليا في المعيار الخامس )شؤون

 الطالب(".

و أت التدريبية عقب كل دورة كما يتم تقييم عمليات التدريب من خالل استطالع رأي المستفيدين من الدورا

برنامج تدريبي من خالل نماذج معدة لذلك ويتم تحليلها، كما يتم أخذ رأي أعضاء هيئة التدريس في مدى توافر 

https://uqu.edu.sa/dsr
https://uqu.edu.sa/App/Events/all/67


 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
248    

 
 

 

فرص التدريب واتاحتها بالجامعة من خالل أحد األسئلة المتضمن في استبانة قياس الرضا الوظيفي ألعضاء 

على مقياس خماسي  3.55على والتي كانت نتيجتها حصول تلك الفقرة  12هيئة التدريس وتحديدا الفقرة رقم 

 .(G.4.85مرفق )% ألعضاء هيئة التدريس على توافر الفرص التدريبية بالجامعة، 71بما يمثل نسبة رضا 

التطوير المهني ونسبة مشاركتهم ويتضح ذلك إحصائيات لمدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في إعداد كما يتم 

. والتي تدل نتائجه (G.4.86مرفق )" المعيار التاسع عمليات التوظيف"،  S9.2من خالل مؤشر األداء الرئيس 

ويتم تقدير الجهود المميزة في  ،أن هناك نسبة إيجابية لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بأنشطة التطوير المهني

.  كما يتم (G.4.87مرفق )من خالل مستويات مختلفة على مستوى القسم والكلية والجامعة، العملية التدريسية 

رصد احصائيات التدريب واألعداد المشاركة في كل عام من خالل الجهات المقدمة للدورات التدريبية ومقارنة 

 .(G.4.88مرفق ) األداء عاما بعد اآلخر،

49

المعيار الفرعي والمتعلق بمؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس أحد المعايير الفرعية الهامة في هذا يعد 

أعضاء هيئة التدريس مكونا رئيسا في العملية التعليمية، وعليه تحرص الجامعة  يعتبراذ  التعليم والتعلم،معيار 

تغطى جميع البرامج  التيمع المهام األكاديمية المطلوبة  استقطاب ذوي المؤهالت والخبرات التي تتوائمعلى 

األكاديمية بالجامعة. كما يتضح تقارب النتائج لكل من شطري الطالب والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر 

 )****(.   3.67)****( بينما حصل شطر الطالبات على  3.63الطالب على 

 الكلياتمجموعة أن يات والمجموعات الفرعية التخصصية، اتضح وبمراجعة نتائج تقييم المعيار على مستوى الكل

حصلت على  االنسانية والعلوم التربية كلياتومجموعة  الطبية والصحية الكلياتومجموعة  والعلمية الهندسية

مما يعني أن الممارسات مطبقة بانتظام وتقديره عالي الجودة، بينما حصلت مجموعة  (****) جومعدد أربع ن

مما يعنى ان  ،(***)وم ثالث نجعلى عدد  والفروع الجامعية الكلياتمجموعة و والعربية الشرعية تالكليا

 بأداء جيد المستوى.الممارسات مطبقة 

مة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات ءتحرص الجامعة على اتخاذ االجراءات التي تضمن مالو

ال بتوصية من مجالس إالترقيات للدرجات العلمية األعلى تتم التي يقوم بتدريسها، وال يتم تعيين المعيدين أو 

لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة األقسام بالكليات  والتي تقوم وفقا لالئحة المنظمة 

نتاج العلمي وكافة أنشطة عضو هيئة التدريس بما يضمن توفر المؤهل إلبمراجعة ا -في حكمهم  ومن -التدريس

(، كما G.4.89  ،G.4.90،G.4.91مرفقات ) ،المناسب، والحفاظ على التوازن في الرتب األكاديمية باألقسام

شكل ) في الخبرات  واثراًء ًاللمتعاقدين بما يحقق تنوع  األكاديمي الثقافي تحرص الجامعة على مراعاة التنوع 

كما تتم عملية التعاقدات وفق معايير تعاقدية تنظمها السياسات الخاصة  (. G.4.92 ،G.4.93مرفقات )(، 21
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تدريس والموظفين بالجامعة، ويكون االستقطاب والتعاقد بناًء بالجامعة وتديرها عمادة شؤون أعضاء هيئة ال

على طلب من البرنامج األكاديمي، مع تحديد الدرجة العلمية المطلوبة، وكذلك التخصص األكاديمي المطلوب 

 (.G.4.94 ،G.4.95 ،G.4.96مرفقات )، لضمان التوافق مع المقررات التي سيقومون بتدريسها وخبرتهم فيها

 

 تنوع جهات شهادات أعضاء هيئة التدريس 21شكل 

عضوا( وفق الرتب  5093جمالي )إب -ومن في حكمهم  -وتضم الجامعة أكثر من خمسة أالف عضو هيئة تدريس 

 هـ1439 – 1438 الجامعيمعيد( للعام  -محاضر -أستاذ مساعد -أستاذ مشارك -األكاديمية المختلفة )أستاذ

ة الزيادة بلغت نسبم(. حيث 2014-2013) ـه1435 – 1434 األكاديميبزيادة عن العام  م(2017-2018)

 فيبينما بلغت الزيادة  (،%46.38) النسائيالعنصر  فيوالزيادة  (%30.7) أعضاء هيئة التدريس إلجمالي

لى أعضاء هيئة التدريس إب نسبة عدد الطال 35جدول (. ويوضح 22شكل ) (،%21.01العنصر الرجالى )

درجة الدكتوراة من أعضاء هيئة  حامليت نسبة . وقد بلغما يعادله( )على أساس الدوام الكامل او

. وتسعى الجامعة لزيادة الماجستير والبكالوريوس درجة على حاصلون %52.25والباقي % 48.58التدريس

درجة الدكتوراة والسيما من عضوات هيئة التدريس من خالل تطوير  حامليأعداد أعضاء هيئة التدريس من 

 مراجعي المركزمن توصيات  25رقم  التوصية لتحقيقالعاملين حاليًا من أجل تحقيق رسالتها بشكل مناسب، 

سبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ن 36جدول . ويوضح ((NCAAA واالعتماد األكاديميللتقويم  الوطني

كامل  لى أن أكثر أعضاء هيئة التدريس يعملون بدوامإشارة إلكما تجدر ا .مؤهالت دكتوراه مصادق عليها

تدريس بالجامعة. ( من أعداد أعضاء هيئة ال%4.99)الدوام الجزئي  بنظام يعملون لذيناونسبة ( 95.01%)

 بناءً ، وقامت الجامعة الجدد التدريس هيئة ألعضاء فعالة برامج تعريفية وتدريبية ميقدوتحرص الجامعة على ت

نظيم بت ،(NCAAA) األكاديميواالعتماد للتقويم  الوطني المركز مراجعيتوصيات  من 22رقم  التوصيةعلى 

اللوائح واألنظمة األساسية ب الخاصةمعلومات وتعريفهم بجميع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس الجدد ل برامج

 .(G.4.3( ،)https://uqu.edu.sa/dsfacultyمرفق ) ،للجامعة، وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس

Others USA/Euro Arabian Non-Saudi Saudi

9.30%

23%
18.70%

51% 49%

https://uqu.edu.sa/dsfaculty
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 أم القرىأعداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة  22شكل 

 

 (S4.1) الرئيس األداء مؤشر جدول 35جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 نسبة عدد الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس )على أساس الدوام الكامل اوما يعادله(

 (S4.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S4.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

21.12:1 19:1 17:1 

 
 17:1 جامعة القصيم

 جامعة الملك عبد

 العزيز
9:1 

17:1 

 التحليل

 قياس المؤشر:

العام 

 الدراسي

 عدد الطلبة التدريسعدد أعضاء هيئة 
لكل عدد الطالب نسبة 

 هيئة التدريسعضو 

 أنثى ذكر
اجمال

 ي
 اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

1433-1434 
2012-2013 

      12 24 17 

1434-1435 

2013-2014 
2404 1492 3896 42801 50600 93401 17.8 33.9 24 

1435-1436 

2014-2015 
3017 2093 5110 44479 52580 97059 14.7 25.1 19 

1434 - 1435 1435 - 1436 1436 - 1437 1437 - 1438 1438 - 1439

3896

5110 5081 5075 5093

2404
3017 2949 2937 2909

1492
2093 2132 2138 2184

إ مالى ر ال نساء
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1436-1437 

2015-2016 2949 2132 5081 49658 56213 105871 16.8 26.4 20.84 

1437-1438 

2016-2017 
2937 2138 5075 55529 58991 114440 18.9 27.6 22.55 

1438-1439 

2017-2018 2909 2184 5093 50790 56190 107580 17.5 25.7 21.12 

 :القوة نقاط

   21.12/1 ما( وهيتعتبر نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطالب بالجامعة نسبة )مرضية الى حد  •

طالب لكل عضو هيئة تدريس وهي نسبة تقارب المستهدف في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي 

 في المملكة )آفاق( وكذا النسبة في جامعة القصيم.

( والتخصصات الهندسية 4/1الطبية ) )التخصصاتالنسبة أقل بكثير في التخصصات الطبية والعملية  •

 .((8.4/1والعلمية )

 أعضاء هيئة التدريس من حيث التعليم والخبرات األكاديمية والثقافية. عتنو •

 :التحسين توصيات

فيها قلة في العنصر كليات التي النسائي خاصة في ال العنصرزيادة األولية لزيادة عدد المتعاقدين مع  •

 التخصص وطبيعة المقرر الذي يدرس. النسائي، مع األخذ في االعتبار

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

مصدرا  م(2013-2012) هـ 1434 – 1433تم اختيار احصاءات جامعة أم القرى للعام الجامعي  •

-1433للمقارنة المرجعية وذلك ألنها أفضل نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 وهي مقارنة ذاتية داخلية للجامعة. ،م(2013-2012ـ )ه1434

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

أم القرى بقسمة إجمالي عدد الطالب بالجامعة على عدد أعضاء  تم حساب بيانات المؤشر بجامعة •

هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة، وذلك باالستعانة بقاعدة البيانات واستخراجها من خالل 

 عمادة تقنية المعلومات بالجامعة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 .ذاتية( جامعة أم القرى )مقارنة •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

 تم اختيار جامعتي الملك عبد العزيز وجامعة القصيم لألسباب التالية: •

  ألنهما جامعتان أحداهما ناشئة واألخرى عريقة ولها فروع، وكالهما حصل على االعتماد

 المركز الوطني.المؤسسي من 

  تتوافق رسالتا الجامعتين ومجال عملهما مع مجاالت عمل جامعة أم القرى من خالل أنشطة

تعليمية وبحثية وخدمة مجتمع، كما تشمل الدراسة بهما التخصصات الرئيسية في أفرع 

 اإلنسانية(. –التطبيقية  –العلوم المختلفة )الطبية 
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 س والدراسات عليا.تمنح كال الجامعتين درجات البكالوريو 

  كما تم اختيار مؤشرات وزارة التعليم العالي المستهدفة من خالل خطة آفاق ألنها تمثل

 التوجه العام للمملكة، فضال عن اتاحة البيانات الخاصة بها.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

خالل جامعتي الملك عبد العزيز والقصيم بنفس الطريقة التي تم تم حساب بيانات المؤشر من  •

احتسابها بجامعة أم القرى وهي قسمة إجمالي عدد الطالب بالجامعة على عدد أعضاء هيئة التدريس 

 ومن في حكمهم بالجامعة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة الملك عبد العزيز  •

 القصيم جامعة •

 

 (S4.3) الرئيس األداء مؤشر جدول 36جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مؤهالت دكتوراه مصادق عليها

 (S4.3) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S4.3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

48.85% 55.00% 54.40% 

 %47.00 جامعة القصيم
جامعة الملك 

 العزيز عبد
50.40% 

  %70.00 خطة آفاق

55.00% 

 التحليل

 قياس المؤشر:

العام 

 الدراسي

 عدد الحاصلين على الدكتوراه عدد أعضاء هيئة التدريس
نسبة الحاصلين على 

 الدكتوراه

 اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

1431-1432 
2010-2011 

        54.4 

1432-1433 

2011-2012 
        53.6 

1433-1434 

2012-2013 
        53.8 

1434-1435 

2013-2014 
2404 1492 3896      50.2 
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1435-1436 

2014-2015 
3017 2093 5110      49.5 

1436-1437 

2015-2016 
2949 2132 5081 1695 725 2420 57.48 34.01 47.63 

1437-1438 

2016-2017 
2937 2138 5075 1705 761 2466 58.05 35.6 48.59 

1438-1439 

2017-2018 
2909 2184 5093 1704 784 2488 58.58 35.9 48.85 

نتائج المؤشر لنسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراة هي نتيجة إيجابية بصفة عامة حيث يمثل 

% فهو 47% وبمقارنته بمستوى قياس المؤشر بجامعة القصيم 48.85األعضاء الحاصلين على الدكتوراة 

معة الملك عبد العزيز. ورغم الزيادة التي شهدتها أعداد أعلى، كما أنه قارب على النسبة الموجودة بجا

هـ 1435-1434أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في األعوام األخيرة حيث كانت في العام الجامعي

اال أن نسب المعيدين  5093الى م( 2018-2017)ـ ه1439-1438لتصل في العام الحالي  3896م( 2013-2014)

تعيينهم كانت أكبر من الحاصلين على الدكتوراة رغم تعيين عدد كبير من الحاصلين والمحاضرين الذين تم 

-1431على الدكتوراة وعودة العديد من المبتعثين للجامعة. وكان أعلى معدل للمؤشر في العام الجامعي 

%. كما أنه من المالحظ أن هناك فجوة بين نسبة 54.4م( حيث كانت النسبة هي 2011-2010هـ )1432

 عضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراة في كال من شطري الذكور واالناث لصالح شطر الذكور.أ

 :التحسين توصيات

 يجب زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراة. •

يجب تقليص الفجوة بين شطري الطالب والطالبات في نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على  •

 الدكتوراة.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية لمستوى أداء المؤشر بالجامعة على مدار عدة سنوات •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل حساب عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على  الداخليتم احتساب األداء المرجعي  •

الدكتوراة وقسمته على العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والحصول على الناتج 

 بالنسبة المئوية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة ذاتها )مقارنة ذاتية(. •

 المرجعية الخارجية المقارنة

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

 تم اختيار جامعتي الملك عبد العزيز وجامعة القصيم لألسباب التالية: •

o  ألنهما جامعتان أحداهما ناشئة واألخرى عريقة ولها فروع، وكالهما حصل على االعتماد

 المؤسسي من المركز الوطني.
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o  رسالتا الجامعتين ومجال عملهما مع مجاالت عمل جامعة أم القرى من خالل تتوافق

أنشطة تعليمية وبحثية وخدمة مجتمع، كما تشمل الدراسة بهما التخصصات الرئيسية في 

 اإلنسانية(. –التطبيقية  –أفرع العلوم المختلفة )الطبية 

o .تمنح كال الجامعتين درجات البكالوريوس والدراسات عليا 

 يف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ك -٢

تم احتساب األداء المرجعي الخارجي في كال الجامعتين من خالل حساب عدد أعضاء هيئة التدريس  •

 حكمهم والحصولالحاصلين على الدكتوراة وقسمته على العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في 

 على الناتج بالنسبة المئوية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

  جامعة القصيم •

 جامعة الملك عبد العزيز  •

 وزارة التعليمخطة آفاق ب •

ولقد تم وضع خطة لرفع نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه، وذلك ضمن خطة متكاملة لزيادة عدد 

 (.G.4.139التدريس ) أعضاء هيئة

 في التطورات اطالعهم على أحدث ناضمالعلمية والبحثية ل نشطةاأل في بالجامعة التدريس أعضاء هيئةويشارك 

مرفقات )العلمية،  والكراسيالبحوث التطبيقية الممولة  فيوذلك من خالل المشاركة تخصصاتهم،   مجال

G.4.97 ،G.4.98 ،G.4.99 ،G.4.100 ،G.4.101 ،G.4.102)يس ، كما تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدر

إثراء المعرفة، فيتم تقديم العديد من البرامج التدريبية  فيتسهم  والتيوالمبتكرة إلجراء البحوث األصيلة 

تهيئة  –الباحث المتخصص  –مجال ريادة األعمال  فيتهيئة الباحثين  – العلميالبحث  في)إعداد القيادات 

( . وتهيئ الجامعة https://uqu.edu.sa/dsr)  العلمي( من خالل عمادة البحث العلميالبحث  فيالمتطوعين 

كما وكيفا ويعزز التكامل بين  المعرفيواإلنتاج  العلميبيئة تكاملية تحفز انتاج البحوث الرصينة بما يزيد النشر 

لمجتمع والصناعة، وذلك من خالل الوحدات الخدمية المساندة بعمادة البحث التخصصات ويقوى الشراكة مع ا

(. كما توفر الجامعة العديد من البرامج التدريبية وورش العمل https://uqu.edu.sa/dsr/50789) العلمي

أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات والندوات  كما تشجع الجامعة (.G.4.103مرفق )للباحثين الجدد، 

رش وورسوم تسجيل المؤتمرات / و لالنتقال الماليجميع أنحاء العالم وتقوم بتوفير الدعم  فيوورش العمل 

 ذوي الخبرة من المتخصصين المهنيين بعض المهنية البرامج في التدريس فريقاإلعاشة. كما يضم العمل و

ن الكفاءة التعليمية والخبرة المهنية لمدرسي تلك المقررات وبخاصة في اضمل المجاالت هذه في العالية والمهارة

. وقامت الجامعة بالسماح ألعضاء هيئة التدريس بفتح مكاتب الخبرة تحت مظلة معهد البحوث الخبرة الميدانية

( لتعزيز مبدأ الشراكة االستراتيجية بين جامعة أم https://uqu.edu.sa/icrsبالجامعة ) االستشاريةوالدراسات 

القرى والمجتمع، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة واالستفادة من خبراتهم 

https://uqu.edu.sa/dsr
https://uqu.edu.sa/dsr/50789
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(. كما قامت الجامعة بإنشاء G.4.104مرفق )، االستشاريةبتقديم خدمات علمية متخصصة إلجراء الدراسات 

االستشارية والتدريب لمعظم التخصصات لنقل وتوطين المعرفة وتقديم الدراسات والخدمات وحدات التطوير 

(. كما قامت G.4.105مرفق )للقطاع العام والخاص من خالل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،  المهني والتدريب

البحثية والعلمية  تهااإلمكانل الجامعة باستحداث معهد اإلبداع وريادة األعمال لتمكين الجامعة من االستثمار األمث

للطالب وأعضاء هيئة التدريس وتبنى التعليم  اإلبداعيوإيجاد بيئة محفزة وجاذبة لإلبداع وتنمية التفكير 

ق مرف)(، https://uqu.edu.sa/ieiومشاريع ريادية تخدم المجتمع ) اختراعالمنتج لبراءات  التطبيقي

G.4.106.) 

410

 فيتقديم تلك األنشطة  ويتم. القرى مأ بجامعة المهنية البرامج مكونات أهم أحد الميدانية الخبرة أنشطة تعتبر

سة الفعالة في المجال  على للعمل مهنية، أو صناعيةبيئة  ساب الطالب المعارف والمهارات المطلوبة للممار إك

. األكاديمية الدراســـة أثناء العمل ســـوق طبيعة على والتعرف باالندماج للطالب الفرص وإتاحة ،المهني المطلوب

 تخصـــصــــاتهم مجــاالت في مهمــة عمليــة مهــارات اكتســــاب للطلبــةالميــداني  التــدريــب يتيح إذ

تمــل لى تشـــ تزام ع ل يم اال ق عمــل ب ل مهــارات اإلبــداع وإثــارة ا عمــل و ل من ا يق ضـــ عمــل، فر ل  ا

 .العمل أرباب على عبئًا تكلف ال بصورة المختلفة العمل ميادين في للدخول مبّكرة خبرات بمنزلة المهارات هذه وتكون

يتضح كما  .ككل المؤسسةعلى مستوى  الميدانية الخبرة أنشطة مخرجات تقدمًا فيحققت جامعة أم القرى  وقد

)***( بينما  3.15من شطري الطالب والطالبات بالجامعة حيث حصل شطر الطالب على  لكلالنتائج  تقارب

 )***(.  3.25حصل شطر الطالبات على 

ستوى على الفرعي المعيار تقييمنتائج  وبمراجعة صية، الفرعية والمجموعات الكليات م ص ضح التخ  ودوج ات

 والعلمية الهندسـية الكليات مجموعةتميزت  حيث التخصـصـية،الفرعية  المجموعات تقييم نتائج فيفروقات 

 والعربية الشرعية الكلياتبينما حصلت مجموعة  ،الجودة عالي أداء وهو (****)ومأربع نج وحصلت على عدد 

ــانية والعلوم التربية كلياتومجموعة  ــحية على عدد  الكلياتومجموعة  االنس (  ***)ثالث نجمات الطبية والص

ــة  أي ،(نينجمت) 1.96على  والفروع الجامعية الكلياتمجموعة  حصــلت وقد مرضــى،وهو أداء  أن الممارس

 مطبقة عادًة، لكن جودتها غير مرضية.

( وإدارات التدريب https://uqu.edu.sa/chmscimm/25791) وحدات بإنشاء الجامعة قامت وقد

(https://uqu.edu.sa/coleng/5799 )كليات الطبية )الب االمتيازمتابعة سنة  وhttps://uqu.edu.sa/fameds 

اث وكاالت خاصة بذلك مثل وكالة شؤون المستشفيات بكلية الطب ستحدا(، كما قامت ب

(https://uqu.edu.sa/colmedsc/540 )التطبيقية الطبية العلوم وكلية (https://uqu.edu.sa/fameds/641 )

https://uqu.edu.sa/iei
https://uqu.edu.sa/chmscimm/25791
https://uqu.edu.sa/coleng/5799
https://uqu.edu.sa/fameds
https://uqu.edu.sa/colmedsc/540
https://uqu.edu.sa/fameds/641
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 التمريض وكلية( https://uqu.edu.sa/pharm_med/719) الصحية والمعلوماتية العامة حةالص وكلية

(https://uqu.edu.sa/nursing/621 ووكالة الشؤون السريرية بكلية طب األسنان ،)

(https://uqu.edu.sa/dentistry/711  ووكالة كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية ،)لتدريب والعالقات الصناعية ل

(https://uqu.edu.sa/coleng/396  وقد أدت تلك الوكاالت ،)والرفع للطالب، التدريب متابعة في ًامحوري ًادور 

 كما  .الواقع أرض على متخصصة مهنية ممارسة بيئة وسط في الطالب حياة من العلمية المرحلة هذه كفاءة من

 والمتطلبات التخصصات طبيعة على والتعرف العمل، شركاء مع المهنية العالقات بإنشاء الوكاالت هذه تقوم

 سوق في فرصهم من والتحسين التنافسية الجامعة طالب قدرات لتعزيز العمل أصحاب يستقطبها التي الخاصة

 .المهني العمل

 تساهم التي التطبيقية الخبرة من يالكاف لقدربا طالبها أهمية البرامج المهنية وتزويد على الجامعة من وحرصا

 اهتماما أولت فقد تخرجهم، بعد به يقومون الذى الدور وفهم العمل ببيئة وربطهم العملي تأهيلهم مستوى رفع في

)فترة االمتياز، والتدريب التعاوني، والتطبيقات العملية، والتدريب في أماكن العمل  الميداني التدريب ببرامج

بالتنسيق مع كافة قطاعات العمل  المهني...( واعدت له البرامج الخاصة به على حسب طبيعة المجال  ،العيادي

الخبرة الميدانية على مستوى  أنشطةمن  ةالتعلم المستهدف مخرجاتخطط وتحديد الم وضع توقد المختلفة. 

وذلك باستخدام نماذج توصيف الخبرة  ،جميع البرامج  المهنية مثل الهندسة والطب وجميع البرامج التربوية

التعلم  مخرجاتوتشمل األهداف و ،(NCAAA ) واالعتماد األكاديميللتقويم  الوطني المركزالميدانية المعدة من 

واالستراتيجيات المتبعة لتطوير ذلك التعلم وأساليب التقويم واإلطار الزمني وجميع العناصر التي تتعلق بالخبرة 

بإعداد  الميداني، كما يقوم أعضاء هيئة التدريس المشرفين على التدريب البرنامجالميدانية وفق طبيعتها في 

 (.G.4.107 ،G.4.108مرفقات )الميدانية، عن مقرر الخبرةتقارير 

 التدريب إدارة وأ وحدة لدى الميداني التدريب مواقع رغبات بتسجيل الجامعة طالب يقوملية المتبعة على اآل وبناء

 الفصل بنهاية المجتازة الساعات على اعتمادًا التدريب لهم يحق لمن فقط الثاني الدراسي الفصل في الصيفي

 التدريب جهات لدى المقاعد توفر وحسب رغباتهم حسب على الطالب توزيع يتم ثم .دراسيعام  كل من األول

 إدارة قبل من المحددة للمعايير طبقا التدريب موقع باختيار تهاتصاال خالل من الطالب يقوم وأ. المختلفة

المطلوبة منهم والمستهدف يتم اطالع المشرفين الميدانيين على طبيعة المهام و. (G.4.109مرفق )، التدريب

وذلك من خالل عدة طرق تتنوع بين عقد اجتماع لمشرفي التربية  ،من الخبرة الميدانية وعالقتها بالبرنامج

ول عن ؤالميدانيين داخل الكلية أو اجتماع داخل موقع التدريب الميداني  يعقده عضو هيئة التدريس المس

على كتيب  التدريب الميداني  االطالعالمجموعة مع المشرفين الداخليين بموقع التدريب الميداني أو من خالل 

بالكلية يوضح فيه األدوار واألهداف وأساليب التقويم وطريقة التواصل وغيره من العناصر والمعلومات الالزمة 

 يجمع لقاء عقد ويتم(. G.4.110  ،G.4.11 ،G.4.112مرفقات ) ،للمشرفين لتحقيق فعالية التدريب الميداني

https://uqu.edu.sa/pharm_med/719
https://uqu.edu.sa/nursing/621
https://uqu.edu.sa/dentistry/711
https://uqu.edu.sa/coleng/396
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لتهيئة الطالب  وذلك كاف، بوقت التدريب بدء قبل للتدريب المرشحين والطالب األكاديميين المشرفيين

على نموذج  واطالعهموتسليمهم الكتيبات  وتعريفهم بوسائل األمن والسالمة للمشاركة في أنشطة الخبرة الميدانية

. للتدريب المتبعة التقييم سياسة وتوضيح للتدريب، المعتمدة النماذج وشرح ،لتدريب الميدانيوخطة التوصيف ل

المشرفين و المشرفيين األكاديميينويتم ترتيب الزيارات الميدانية من قبل . (G.4.113 ،G.4.114مرفقات )

اًء للطالب أو للمشرفين على التدريب الميداني ألماكن التدريب للقيام بإبداء المالحظات واالستشارات سو

وفي الغالب تكون هناك زيارة أسبوعية من عضو هيئة التدريس ألماكن التدريب ومقابلة الطالب  ،الميدانيين

 البرامج في الميدانية الخبرة على األكاديمي المشرف يتعاون التدريب فترة وأثناء . والمشرفين في الموقع

 ،الميدانية للخبرة المناسبة المهام وتحديد الطالب، تدريب خطة لوضعالتدريب مشرف مقر  مع األكاديمية

 للمشرف هتسليم ثم ومن األسبوعي التقرير نموذج بتعبئة الطالبيلتزم و. الطالب تطور ومراقبة

 وتسليم الطالب مهارات تطوير تقرير وتعبئة ،(G.4.115مرفق )، التدريب من أسبوع كل بنهاية األكاديمي

 بنهاية فيها تدرب لتيا المنشأة عن المعلومات نموذج وتعبئة التدريب، نهاية في األكاديمي للمشرف نسخة

 الميداني التدريبيتم تكليف الطالب بإعداد تقارير عن  كالهندسة والحاسب األلى . في بعض البرامجالتدريب

 تقويم أوراق تسلم يتمو .(G.4.116مرفق )، التدريب انتهاء تاريخ من شهر خالل التدريب إلدارة اوتسليمه

(. G.4.117 ،G.4.118مرفقات )، التدريب إلدارة مغلق ظرف في ومختومة موقعة التدريب جهة من الطالب

(. ولكن ذلك G.4.119 ،G.4.120مرفقات )، التقرير يميوتق الطالب لمناقشة لجنةيب بتعيين تقوم إدارة التدر

مرفقات )، بعض البرامج بتقييم الطالب وتقارير المشرفينال يتم على مستوى جميع البرامج حيث يكتفى في 

G.4.121 ،G.4.122.) 

للطالب وكذلك تقرير عن الخبرة الميدانية  استبانةحيث الفاعلية من خالل الخبرة الميدانية من  مقرر تقييمويتم 

النظام  تغذية ليتم. هذه االستبانات يتم تحليلها (G.4.123مرفق )، من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس

وكذلك الحصول  ،تطبيق االستبانات داء التخاذها كتغذية راجعة على مستوياتأللرصد مؤشرات ا اإللكتروني

 .الميدانيالتدريب  بمقررعلى مؤشرات تتعلق 

تسهم البرامج التطوعية في إكساب الطلبة المزيد من الخبرات العملية والمهنية ورفع الكفاءة التخصصية لديهم و

 طالب يشارك، لذا إلتقان مجموعة من المهارات الطبية المهمة في طب الحجيج والحشود بحرفيه متميزة.

 تقديم في التدريس هيئة أعضاء من طبى بإشراف الدراسية الصفوف جميع من والصحية الطبية الكليات

 تكثيف ويتم. بالجامعة طالمحي المجتمع وتنمية لخدمة التطوعي العمل وتفعيل المجتمعية، التطوعية الخدمات

لخدمة ضيوف الرحمن موزعين على مستشفيات المشاعر ومكة المكرمة  الحج موسم خالل التطوعية األعمال

مثل )مخيم "كن عونًا" الذي أقامته  ،والعديد من البرامج التطوعية التابعة للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية

لجمعية درهم  ،وزارة الحج والعمرة، برنامج متقن ومميز بمستشفى قوى األمن ومدينة الملك عبد اهلل الطبية
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برنامج تطوعي للمباشرة الميدانية واإلسعافات األولية للمرضى والمصابين  ،متكاملوقاية في برنامج تطوعي 

. (http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170902/116035) بالتعاون مع الدفاع المدني(

  من العديد في  بالجامعة  التطبيقية الطبية العلوم وكلية التمريض وكلية  األسنان طب كلية طالب شارك كما

 المدارس لطالب األسنان تسوس لمحاربة المكرمة مكة ابتسامة" مبادرة: مثل المجتمعية الخدمات

(https://www.okaz.com.sa/article/1618595) رمضان في السكري داء عن المبكر الكشف" حملة" و 

" معرضو " (https://twitter.com/UQU_Nursing/status/1002940149930422272)  المكرمة بمكة

 وقاء"  وحملة" ( https://twitter.com/UQU_Nursing/status/1000922236390277120) متطوع بصمة

 ".( https://uqu.edu.sa/App/News/26991) وباء بال سالمة

 طبي كادر بإشراف بالجامعة األسنان لطب التعليمي بالمستشفى األسنان طب بكلية االمتياز طلبة تدريب يتم كما

 .بالكلية الممارسات كل على تشرف العدوى لمكافحة لجنة إنشاء تم كما الكلية، أساتذة من متميز

411

أخرى  تعليمية ترتيبات الشراكة مع مؤسساتوتنطبق  ككل عمليات المعيارحققت جامعة أم القرى تقدمًا في 

)*****(  وموقد حصلت كلية الطب على عدد خمس نجكلية الطب وكلية إدارة األعمال. بجامعة أم القرى على 

وتقديره عالي الجودة، بينما حصلت كلية إدارة  وعلى أعلى مستوىمما يعني أن الممارسات مطبقة بانتظام 

  . بأداء جيد المستوىمما يعنى ان الممارسات مطبقة  )***(، ومثالث نجعلى عدد  األعمال

شر ضمين أية عقود  ضافة وتحرص الجامعة على ت لى إاكة على تعزيز وتطوير طرق التدريس ومعايير التقييم ا

تحقيق الشراكة لمتطلبات المؤهالت الوطنية، إضافة إلى أهمية خضوع العقود المبرمة لألنظمة النافذة ضمان 

ضل جامعات الطب في بريطانيا G.4.124في المملكة، )مرفق  شراكة مع أحد أف (. حيث وقعت الجامعة عقد 

صلة صنيف  والحا  UCL، University college)كلية لندن الجامعية  2015على المركز الثامن عالميا في ت

of London ضمان تحقيق كافة متطلبات برنامج الطب والجراحة وفقا لمعايير ومتطلبات ( راعت فيه الجامعة 

ــت بنود العقد على توطين  في الجامعية ية لندنبكل والجراحة الطب برنامج االعتماد الوطني والدولي وقد نص

العالمية،  وفق المعايير الحديثة الطبية المناهج لتطبيق التعليمية تطوير البيئة إلى باإلضـــافة المكرمة، مكة

ية . و(G.4.125مرفق ) ية وإعطاء تجربة تعليم كة للرفع المســـتمر للجودة التعليم ية الممل يذ رؤ طار تنف في إ

 اتفاقية، مثل العريقة الجامعات بعض مع علميةال االتفاقيات،  قامت كلية إدارة األعمال بعمل العديد من متميزة

تك بالواليات المتحدة  فيرجينيا جامعةو أم أند ايه تكســـاس جامعة مع األعمال إدارة كلية بين العلمي التعاون

 - https://uqu.edu.sa/App/News/3239 - https://uqu.edu.sa/App/News/30960األمــريــكــيــة  )

https://uqu.edu.sa/App/News/4327 ،) ( قات مال (A.4.27  :A.4.28مرف ية إدارة األع مت كل قا ما  . ك

https://twitter.com/UQU_Nursing/status/1000922236390277120
https://uqu.edu.sa/App/News/3239
https://uqu.edu.sa/App/News/30960
https://uqu.edu.sa/App/News/4327
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لكليــة إدارة األعمــال  لكترونيالتحول الكــامــل للتعلم االبعمــل مبــادرات لتطوير التعليم مثــل مبــادرة 

(https://uqu.edu.sa/App/News/30297 كما قامت بعمل ،)ســـتمر للتطوير الم تدريبية ودورات عمل ورش

ردو بالواليات بالتعاون مع جامعة بو اإلبداعيلمنهجيات التعليم وتطوير مهارات الطالب، مثل ورشـــة التعليم 

. كما قام مركز اللغة اإلنجليزية بوكالة الجامعة للشــؤون التعليمية بعمل (G.4.126، )مرفق المتحدة األمريكية

وأســاليب التقويم في اللغة اإلنجليزية بجامعة أم تعاون مع جامعة أكســفورد، وتشــمل تطوير مناهج  اتفاقية

 (.G.4.127القرى، )مرفق 

وقد راعت الجامعة في حالة تطوير برنامج أكاديمي في احدى كليات الجامعة أن تنص على  تحديد المسئوليات 

ديم كافة واإلدارية وفق مخطط لمراحل تطبيق الشراكة تلتزم بموجبه  المؤسسة الشريكة بتقوالواجبات الفنية 

أشكال الدعم الالزم ألعضاء هيئة التدريس وإجراء ورش العمل لتطوير المهارات والتدريب على أساليب التدريس 

، والمشورة والمساهمة في  المتابعة المستمرة في تنفيذ وتقييم (G.4.128 ،G.4.129مرفقات )الحديثة، 

لمرحلية وتقديم تقارير بتلك الزيارات ونتائجها البرنامج من خالل زيارات متبادلة للتشاور وعرض النتائج ا

، مع األخذ في االعتبار  عمل مقارنات مرجعية للبرنامج الجديد، ويتم رفع (G.4.130 ،G.4.131مرفقات )

مستوى تشكيل عناصر البرنامج  التقارير الخاصة بتقييم تنفيذ المراحل وتحديد مدى فاعلية الترتيبات على

وتكوين المقررات وتدريب أعضاء هيئة التدريس  وفقا لبنود العقد ومراحله الفنية وجداوله الزمنية . كما يتم 

 (.  كما تتوافقG.4.132فاعلية البرامج والمقررات، )مرفق مدى  فية التدريس ئأخذ اراء الطالب وأعضاء هي

 (NQFاإلطار الوطني للمؤهالت ) متطلبات مع اتفاقيات الشراكة خالل من يمهاتقد يتم التي والمقررات البرامج

المملكة  السعودية. كما حرصت الجامعة على خضوع كافة العقود المبرمة لألنظمة النافذة في العربية بالمملكة

 .العربية السعودية

عالية  مستويات تحقيق لضمانأم القرى نظامًا فعااًل  جامعة ن  لدىأيتضح من الدراسة الذاتية للمعيار الرابع، 

ومراقبة جودة التعليم والتعلم على مستوى جميع برامج الجامعة ،وللجامعة  سياسات واضحة  التعلم و ميللتعل

 هيئة ألعضاء فعالة تدريبية ابرامججامعة تقدم ال  حيث التدريس، هيئة ألعضاء التوظيف معاييربخصوص 

والتعليم عن بعد وعمادة  اإللكترونيوعمادة التعلم   الجامعي والجودة النوعيةالتطوير  عمادة خالل من التدريس

 فعالة برامج تعريفية وتدريبية الجامعة  قدمت كما ،ياً وأكاديم يًامهن أعضاء هيئة التدريس  لتطويرالبحث العلمي 

 مهاراتهم لتوسيعالطالب  تشجيعوتعمل الجامعة على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، و  .الجدد التدريس هيئة ألعضاء

جميع البرامج األكاديمية في جامعة أم القرى ودعم الموهوبين وتبني منهج التعليم المستمر. وتلتزم  المعرفية

 وفاعلية التدريس جودة تقويم يتم. ولنتائج وقياسهاالتعليمية لطالبها وتقدم أدلة على تحقيق هذه ا د األهدافيتحدب

 أرباب العمل وجهات التوظيف. وقد تمو الخريجين آراء استطالعات خالل ومن الطلبة، تقويمات من خالل البرامج

https://uqu.edu.sa/App/News/30297
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.  سوق العمل احتياجاتحيال تطوير البرامج وتلبية  والرأيلتقديم المشورة لألقسام ستشارية التشكيل اللجان ا

توفير الموارد التعليمية لجميع البرامج األكاديمية )طالب وطالبات( من خالل منظومة المتابعة التعليمية  ويتم

اللجنة الدائمة العليا ولمناهج والخطط الدراسية ا وحدة واإلدارة العامة للخدمات التعليمية بالجامعة.  وتتبع

المناهج والخطط الدراسية بما يتفق مع متطلبات ر آلية محددة وواضحة لتقويم وتطوي للمناهج والخطط الدراسية

التعليمية بوكالة  المتابعةوحدة تقوم  كماوحاجة سوق العمل.   (والعالمي الوطني) الجودة واالعتماد األكاديمي

بمراجعة التقارير السنوية لبرامج الجامعة ودراستها وعمل التغذية الراجعة لألقسام  الجامعة للشؤون التعليمية

على نظام األوراكل  أكاديميلرصد مؤشرات األداء الرئيسة لكل برنامج  ينظام الكترونتم إنشاء  وقد .اديميةاألك

 وعمل التغذية الراجعة لألقسام.  

 

 مقارنة نتائج المعيار الرابع )التعليم والتعلم( بنتائجه بالدراسات الذاتية السابقة 23شكل 

، وكذلك ظهور نقاط قوى وفعالية المعيار الرابع في المقارنة المرجعية الذاتية تحسُن نوعييظهر من خالل و

المجهودات التي تقوم بها جامعة أم القرى في مجال  مما يظهر ،م(2012) ه1433خطط التحسين منذ عام 

ات ي الدراس)التعليم والتعلم( فالرابع بين نتائج تقييم المعيار  ةالواضح وقاتالفرالتعليم والتعلم، ويؤكد ذلك 

 .23شكل  في الذاتية الحالية كما هو موضح ةوالدراسالسابقة  الذاتية

ومجموعة  الطبية والصحية الكلياتومجموعة  والعلمية الهندسية الكلياتمجموعة  نأكما اتضح من النتائج 

مما يعني أن الممارسات مطبقة بانتظام بتقدير  (****) ومحصلت على عدد أربع نج والعربية الشرعية الكليات

 والفروع الجامعية الكلياتمجموعة ( و3.56) االنسانية والعلوم التربية كلياتعالي الجودة، بينما حصلت مجموعة 

 بأداء جيد المستوى.ى ان الممارسات مطبقة مما يعن ،(***)ثالث تجوم على عدد 

1428 H 1433 H 1439 H

1.7

2.8

3.48

1428 H 1433 H 1439 H
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وحدة المتابعة التعليمية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.  لمتابعة جميع متطلبات تنفيذ  استحداث •

 المعيار الرابع ومراجعة التقارير السنوية لألقسام ودراستها وعمل التغذية الراجعة. فيالتقارير المطلوبة 

( واتساقها مع NQFم القرى مع اإلطار الوطني للمؤهالت )أتوافق مخرجات تعلم الطالب بجامعة  •

  .متطلبات الممارسة المهنية بالمملكة العربية السعودية ومع المعايير التخصصية الدولية

آليات بالجامعة واتباع تشكيل لجان تطوير البرامج ولجان الجودة على مستوى جميع األقسام األكاديمية  •

 فعالة لتطوير البرامج.

حيال تطوير البرامج وتلبية  والرأياألكاديمية لتقديم المشورة  للبرامج المهنيةستشارية التشكيل اللجان ا •

  سوق العمل. احتياجات

 .بانتظام ستراتيجيات محددة لتقويم البرامج األكاديمية ومقررات البرامجاوجود أليات و •

شرات األداء الرئيسة لكل البرامج، وتقديم التغذية الراجعة لألقسام لرصد مؤ يلكترونإتفعيل نظام  •

 . الصالحيات لجميع القيادات كل حسب اختصاصه لالطالع على نتائج التقييمات إتاحةاألكاديمية، 

 مستويات تحصيل الطالب تتوافق مع أفضل المعايير الداخلية والخارجية، سواءً من ليات التحقق آوجود  •

  .و على مستوى الجامعة كلهاأو البرامج أمقررات على مستوى ال

السياسات واللوائح التي تضمن التحقق من أعمال الطلبة، وكذلك عدالة تقويمهم وتقديم  تطبيق •

 . التظلمات األكاديمية

بعمليات اإلرشاد االكاديمي وأنظمة مراقبة وتنسيق العبء الدراسي للطالب وأيضا متابعة مدى  االهتمام •

 .بشكل مركزي أو على مستوى الكليات والبرامج التعليمية تقدم الطالب بشكل فردي أو جماعي، سواًء

التعليمية ر التجهيزات يوتوف مصادر للتعلم وتطورها بشكل دائم لمساعدة الطالب في دراستهمإتاحة  •

 للقاعات والمعامل الدراسية بما يضمن تحقيق مخرجات البرامج.

وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وتفعيل استخدام التكنولوجيا  الجامعة بتدريب وتطوير أداء اهتمام •

توفير برامج تهيئة . عن طريق العملية التعليمية وتنمية مهارات البحث العلمي فيوالتقنيات الحديثة 

توفير ورش العمل ألعضاء هيئة التدريس لتزويدهم بالمعارف التي تسهم وضاء هيئة التدريس الجدد أع

 . في نموهم المهني وتطوير مهاراتهم

وفي البرامج . بمؤهالت وخبرات مناسبة للمقررات التي يدرسونها بالجامعة تمتع أعضاء هيئة التدريس •

 . والمهارة العالية في هذا المجالالمهنية يوجد بعض المهنيين ذوي الخبرة 

 بنظام ( ونسبة العاملين%95.01ممن يعملون بنظام الدوام الكامل ) مهيئة التدريس بالجامعة معظمه •

األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بما يحقق تنوعا واثراء الثقافات تنوع كما ت (.%4.99الدوام الجزئي )

 في الخبرات.

 ألعضاء هيئة التدريس مكاتب الخبرةور والتدريب لمعظم التخصصات وحدات التطويالسماح بإنشاء  •

ستراتيجية بين جامعة ام القرى والمجتمع وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة لتعزيز مبدأ الشراكة اال

   .ألعضاء هيئة التدريس
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مخرجات  يتم التخطيط ألنشطة الخبرة الميدانية وإدارتها كعناصر متكاملة في البرنامج، وتحديد •

على  األكاديميالخبرة الميدانية من حيث الفاعلية من خالل الطالب والمشرف  التعلم، وتقييم مقرر

 الراجعة، كما توجدالخبرة الميدانية في البرامج األكاديمية ومشرف مقر التدريب، وعمل التغذية 

بإنشاء العالقات المهنية بكليات الجامعة مما يسهم  الميدانيوحدات وإدارات ووكاالت خاصة بالتدريب 

 .مع شركاء العمل وتعزيز قدرات طالب الجامعة التنافسية والتحسين من فرصهم في سوق العمل المهني

 الخدمات التطوعية. في مشاركة طالب الكليات الطبية والصحية بإشراف من أعضاء هيئة التدريس •

بما يتفق ومتطلبات المؤهالت الوطنية  قةمع العديد من المؤسسات التعليمية المرمو برام عقود الشراكةإ •

مع تحديد المسئوليات ووضع مخطط لمراحل تطبيق الشراكة الفنية وفقا لجداول زمنية مع النص على 

 . خضوع العقود لألنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية

 ليم والتعلم بالمؤسسة ككل.إعداد تقارير سنوية عن الجودة الشاملة للتعب االهتمامزيادة  •

لكترونية على كافة المستويات بالجامعة )برنامج ـ كلية زيادة تفعيل االستفادة من برنامج المؤشرات اال •

 ـ عمادة ـ وكالة ـ جامعة(.

 .وزيادة المساعدات التعليمية للطالببكليات الفروع، العمل على زيادة الموارد المادية والبشرية  •

لكليات واألقسام األكاديمية للحصول على االعتماد الدولي. وتشجيعهم على عمل تشجيع ودعم جميع ا •

 .اتفاقيات علمية مع الجامعات العالمية العريقة، مع إعطاء األولوية للكليات الجامعية والفروع

 وضع خطة زمنية لتحديث جميع الخطط الدراسية والبرامج بالجامعة. •

أراء الخريجيين وأرباب العمل وجهات التوظيف عن مدى تحقيق مخرجات  باستطالع االهتمامزيادة  •

 الطالب. تعلم التعلم وإدخاله كمؤشر لقياس جودة مخرجات

مراجعة تحليلية، مع ضرورة إرسال تغذية راجعة ال على أن تكونزيادة مراجعة التقارير من اإلدارة العليا،  •

 للبرامج والكليات عن تلك المراجعة.

خدام نقاط مرجعية سواًء على المستوى الداخلي أو الخارجي للتحقق من مستويات تحصيل زيادة است •

 الطالب بكافة برامج الجامعة، وليس على نطاق برامج معينة فقط.

زيادة فاعلية تصحيح العينات العشوائية أو أي وسائل أخرى عند تصحيح االختبارات والواجبات للطالب  •

لم الطالب تم تغطيتها كاماًل، وذلك على مستوى جميع برامج الجامعة لضمان أن كل مجاالت نواتج تع

 ومتابعة ذلك من خالل التقارير الخاصة بالمقررات والبرامج.

هيئة التدريس على تقويم الطالب في كال الجانبين  ءزيادة عدد الدورات التدريبية الالزمة لتدريب أعضا •

 النظري والتطبيقي ويكون ذلك من خالل دورات مركزية وأخرى على مستوى الكليات والبرامج.

زيادة االهتمام بدعم جهود تحسين جودة التدريس بالكليات التابعة لفروع الجامعة وإيجاد آليات  •

مهاراتهم من خالل اتاحة عدد أكبر من الدورات يقدم للفروع الستفادتهم من البرامج التدريبية وتنمية 

 في مقارهم وخاصة البعيدة منها.
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مع ومع  التدريب على الخبرة الميدانية في القطاع الخاصالخاصة بلشراكات لالمزيد من التخطيط  •

لطالب المؤسسات الوطنية والدولية المشهود لها، مما يؤدي إلى تنويع أماكن التدريب لضمان حصول ا

 على تجارب متعددة مختلفة.

 نشاط الخبرة الميدانية في جميع البرامج المهنية بالجامعة. فيتحديد المخاطر المحتملة  •

 بأنشطة الخبرة الميدانية بكليات الفروع. االهتمامزيادة  •

لجامعة لى وكالة اإ –طبقا لالتفاق المبرم –متابعة كافة البرامج التي تعقد شراكات برفع تقارير دورية  •

ومدى تحقيق البرنامج  المنصوص عليهاللشؤون التعليمية يتضمن مدى التزام الجهات ببنود الشراكة 

 للمستهدف من تلك الشراكة.

 إعداد تقارير سنوية عن الجودة الشاملة للتعليم والتعلم بالمؤسسة ككل. •

 .وع وزيادة المساعدات التعليمية للطالبفربكليات الالعمل على زيادة الموارد المادية والبشرية  •

زيادة االهتمام بدعم جهود تحسين جودة التدريس بالكليات التابعة لفروع الجامعة وإيجاد آليات  •

الستفادتهم من البرامج التدريبية وتنمية مهاراتهم من خالل اتاحة عدد أكبر من الدورات يقدم للفروع 

 في مقارهم وخاصة البعيدة منها.

أراء الخريجيين وأرباب العمل وجهات التوظيف عن مدى تحقيق مخرجات  باستطالع االهتمامزيادة  •

 الطالب. تعلم التعلم وإدخاله كمؤشر لقياس جودة مخرجات

لكترونية على كافة المستويات بالجامعة )برنامج ـ كلية زيادة تفعيل االستفادة من برنامج المؤشرات اال •

 ـ عمادة ـ وكالة ـ جامعة(. 

 وضع خطة زمنية لتحديث جميع الخطط الدراسية والبرامج بالجامعة.  •

زيادة استخدام نقاط مرجعية سواًء على المستوى الداخلي أو الخارجي للتحقق من مستويات تحصيل  •

 وليس على نطاق برامج معينة فقط.الجامعة، الطالب بكافة برامج 

 روع.بأنشطة الخبرة الميدانية بكليات الف االهتمامزيادة  •

 الترميز اسم الدليل

 G.4.0 قرار تشكيل لجنة المعيار الرابع واللجان الفرعية التابعة لها

 G.4.1 التقارير السنوية لعمادة التطوير والجودة النوعية

لمشروع تنفيذ دورات تطويرية للقيادات اإلدارية واألكاديمية وأعضاء  الختاميالتقرير 

 هيئة التدريس بجامعة ام القرى

G.4.2 

 G.4.3 حكمهم فيبرنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن 

 G.4.4 قرار إنشاء وحدة المتابعة التعليمية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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 G.4.5 م القرىأبجامعة  الدوليإحصائية بالبرامج الحاصلة على االعتماد األكاديمي 

 G.4.6 خطة االعتماد البرامجي الدولي

 واالعتماد األكاديميللتقويم  المركز الوطنيتصنيف وأولوية تنفيذ توصيات مراجعي 

 المعيار الرابع  

G.4.7 

 G.4.8 قرىم الأنتائج المعيار الرابع على مستوى جامعة 

عينة من محاضر اللجنة العليا الدائمة للمناهج والخطط الدراسية بالجامعة والخاصة 

 بتحديث البرامج. 

G.4.9 

عينة من محاضر اللجنة العليا الدائمة للمناهج والخطط الدراسية بالجامعة والخاصة 

 بإجراء تحديثات طفيفة بالبرامج. 

G.4.10 

تم إقرارها من قبل اللجنة الدائمة العليا للمناهج والخطط  التيعينة من توصيف البرامج 

 الدراسية.

G.4.11 

 –عينة من محاضر لجان تطوير البرامج والمقررات على مستويات مختلفة )البرنامج 

 الجامعة(. –الكلية 

G.4.12 

 G.4.13 عينة من تقارير المقررات.

والبرامج على مستوى األقسام والكليات عينة من تشكيل لجان الجودة وتطوير المناهج 

 ونماذج من المحاضر.

G.4.14 

 G.4.15 على حسب الصالحية. أكاديميعينة لمؤشرات األداء الرئيسة لكل برنامج 

 G.4.16 عينة من التقارير السنوية للجامعة.

 G.4.17 عينة من التقارير السنوية لعمادة القبول والتسجيل.

 G.4.18 عينة من التقارير السنوية للبرامج األكاديمية. 

 G.4.19 عينة من تقارير المراجعة الداخلية للكليات

 G.4.20 إحصائية المراجعة الداخلية لبرامج الجامعة.

 G.4.21 للبرامج األكاديمية الذاتيعينة من تقارير الدراسة الذاتية ومقاييس التقويم 

 G.4.22 م(2012) هـ1433لجامعة ام القرى لعام تقرير الدراسة الذاتية 

 G.4.19 للبرامج يةعينة من تقارير مراجعة التقارير السنو

 G.4.20 عينة من محاضر تطبيق الخطط على األقسام العلمية المتناظرة

 G.4.21 عينة من محاضر فتح كليات جديدة

 G.4.22 لهاقرار تشكيل لجنة المعيار الرابع واللجان الفرعية التابعة 

 واالعتماد األكاديميللتقويم  المركز الوطنيتصنيف وأولوية تنفيذ توصيات مراجعي 

 المعيار الرابع  

G.4.23 

 G.4.24 م القرىأنتائج المعيار الرابع على مستوى جامعة 

عينة من محاضر اللجنة العليا الدائمة للمناهج والخطط الدراسية بالجامعة والخاصة 

 بتحديث البرامج. 

G.4.25 
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 G.4.26 عينة من مخرجات منظومة المتابعة التعليمية

 G.4.27 دارة األعمال وجامعة تكساس ايه أند أمإتعاون كلية 

 G.4.28 تك فيرجينيا وجامعةدارة األعمال إتعاون كلية 

 G.4.29 عينة من خطط تحسين البرامج

 G.4.30 للبرامج الدوليعتماد الشهادات ا

 G.4.31 (NQFاإلطار الوطني للمؤهالت )

 G.4.32 عينة من توصيف البرامج

 G.4.33 عينة من توصيف المقررات

من حيث عدد الساعات ومجاالت نواتج  الوطنيالبرامج مع اإلطار  اتساقإحصائية عن 

 التعلم ومستوى الشهادة ومسماها

G.4.34 

 G.4.35 ستشاريةالقرار معالى مدير الجامعة لتشكيل المجالس ا

 G.4.36 م القرىأستشارية بجامعة الالئحة اللجان ا

 G.4.37 ستشارية بالكليات واألقسام األكاديمية بالجامعةالعينة من تشكيل اللجان ا

 G.4.38 ستشارية بالكليات واألقسام األكاديمية بالجامعةالعينة من محاضر اللجان ا

 G.4.39 إحصائية بالدورات وورش العمل الخاصة بمخرجات التعلم 

 G.4.40 مقترح إنشاء وحدة متابعة الخريجيين

 G.4.41 قرار إنشاء وحدة الخريجيين بالجامعة 

 G.4.42 ن بالكلياتتعميم إنشاء مكاتب متابعة الخريجيي

 G.4.43 الخريجيين وجهات التوظيف والخبراء ببرامج الجامعة يرأعينة من 

 G.4.44 إحصائية بالبرامج التدريبية وورش العمل ألعضاء هيئة التدريس

 G.4.45 بداية المقرر فيعينة من مخطط المقرر توزع 

 G.4.46 باألقسامعينة من التشكيالت والمحاضر للجان الجداول واالختبارات 

 G.4.47 ختباراتاللوائح الدراسة وا

 G.4.48 المقررات باألقسام األكاديمية منسقيعينة من 

 G.4.49 نموذج منسق لتقييم مقرر

عينة من التغذية الراجعة لمنسق المقررات مع الطالب المتعثرين في اختبارات التقييم 

 المستمر

G.4.50 

 G.4.51 عينة من ملفات المقررات

 G.4.52 تقارير لجان الممتحنين الخارجيين

 G.4.53 2018متحان االوسكي مايو جدول توزيع الممتحنين ال

 G.4.54 عينة من تقرير مصحح مستقل لعينة عشوائية

 G.4.55 تقارير لجنة المصححين المستقلين

 G.4.56 م(2018-2017) 1439_1438التقرير السنوي لعمادة التعلم االلكتروني 
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 G.4.57 الئحة حقوق ووجبات الطالب

 G.4.58 نموذج تقديم شكوى أو تظلم

 G.4.59 عينة من توزيع الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس

 G.4.60 نموذج استبانة تقويم مقرر

 G.4.61 مكتبات الجامعة والكليات

 G.4.62 المكتبات الخاصة بالجامعة

 G.4.63 حصائيات المكتبةإ

 G.4.64 عينة من تجهيزات القاعات والمعامل والعيادات

 G.4.65 عينة لتوزيع الطالب على اإلرشاد االكاديمي

 G.4.66 ألعضاء هيئة التدريس على اإلرشاد األكاديمي تدريبينموذج لمحتويات برنامج 

 G.4.67 األكاديميمن كتيبات اإلرشاد  عينة

 G.4.68 من لجان اإلرشاد االكاديمي عينة

 G.4.69 من تقارير اإلرشاد األكاديمي عينة

 G.4.70 مثال لتنسيق العبء التدريسي للطالب من على النظام االليكتروني للجامعة

 G.4.71 نموذج اليكتروني لسجل إرشادي للطالب من نظام الجامعة

 G.4.72 من اللقاء التعريفية للمستجدين بالكليات عينة

 G.4.73 نجليزيةاإلتقرير مركز اللغة 

 G.4.74 تقرير عن السنة التحضيرية

 G.4.75 م(2018) 1439كتيب ملتقى أعضاء هيئة التدريس 

 G.4.76 بيان للبرامج التدريبية على أساليب التقويم.

 G.4.77 نماذج من كشوف حضور وانتظام الطلبة

 G.4.78 نذارات الطلبةإنماذج من 

 G.4.79 نماذج من قرارات الحرمان

 G.4.80 خطة التدريب لوكالة التدريب بعمادة التطوير والجودة النوعية

 G.4.81 استبانات تحديد االحتياجات التدريبية

 G.4.82 قائمة الدورات التي تقدمها عمادة التطوير والجودة النوعية

 G.4.83 عينة من ورش عمل كلية الطب

 G.4.84 نماذج من شهادات حضور ورش عمل ومؤتمرات تخصصية

 G.4.85 نتائج استبانة الرضا الوظيفي لألعضاء هيئة التدريس

 G.4.86 مؤشر مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني

 G.4.87 نماذج لشهادات تكريم ألعضاء هيئة التدريس

 G.4.88 من الجهات المختلفةإحصائية التدريب 
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السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في  الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات

 حكمهم

G.4.89 

 G.4.90 عينة من معامالت الترقية ألعضاء هيئة التدريس

 G.4.91 عينة من معامالت تقويم أداء المتعاقدين

 G.4.92 ألعضاء هيئة التدريس االختراعوبراءات  العلميعينة من السير الذاتية واإلنتاج 

 G.4.93 عضاء هيئة التدريسعينة من تقارير شؤون أ

 G.4.94 إجراءات التوظيف والتعاقد

 G.4.95 طلب االستعانة أو تجديد االستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين

 G.4.96 الجامعات السعودية فيالئحة توظيف غير السعوديين 

 G.4.97 إحصائية للكراسي البحثية والمشاريع البحثية والمنح البحثية

 G.4.98 البحثية والبرامج البحثية للكراسياللوائح المنظمة 

 G.4.99 العلميعمادة البحث  عينات من تقارير

 G.4.100 القواعد التنظيمية للمجموعات البحثية

 G.4.101 نموذج لعقد تمويل المشاريع البحثية

 G.4.102 العلميمجال البحث  فيالتعاون  اتفاقياتعينة من 

 G.4.103 المقدمة للباحثين الجددالدورات 

 G.4.104 مكاتب الخبرة بالجامعة

 G.4.105 عينة من كتيبات الوحدات التخصصية بالجامعة

 G.4.106 لمركز اإلبداع السنويعينة من التقرير 

 G.4.107 عينة من توصيف مقرر الخبرة الميدانية

 G.4.108 عينة من تقرير الخبرة الميدانية

 G.4.109 االمتيازعينة من توزيع الطالب والمشرفيين على المستشفيات بسنة 

 G.4.110 الميدانيعينة من الخطابات الموجهة لجهات التدريب 

 G.4.111 واألنظمة واللوائح الميدانيعينة من كتيب التدريب 

 G.4.112 الميدانيعينة من اللقاءات التمهيدية للتدريب 

 G.4.113 األمان والسالمةعينة من إجراءات 

 G.4.114 الميدانيعينة من نماذج األخالقيات المهنية للتدريب 

 G.4.115 الدورية الميدانيعينة من تقارير التدريب 

 G.4.116 الميدانيللتدريب  النهائيعينة من التقرير 

 G.4.117 عينة من تقييم جهة التدريب للطالب

 G.4.118 شفيات التدريبمن مست االمتيازعينة تقييم طالب 

 G.4.119 تقويم تدريب الطالب استماراتعينة 

 G.4.120 الميدانيعينة من تقارير الطالب لنهاية للتدريب 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
268    

 
 

 

 G.4.121 االمتيازعينة من تقييم المشرفيين األكاديميين لطالب 

 G.4.122 المستشفيات للطالب مشرفيعينة من تقييم 

 G.4.123 من قبل الطالب تقويم الخبرة الميدانية استبانةعينة من 

 G.4.124 نموذج عقود الشراكة بالجامعة

 G.4.125 عقد الشراكة المبرم بين الجامعة وكلية لندن الجامعية

 G.4.126 عقد خدمات كلية إدارة األعمال مع جامعة بوردو

 G.4.127 التعاون بين مركز اللغة وجامعة أكسفورد

 G.4.128 العمل مع المؤسسات الشريكةجداول ورش 

 G.4.129 الخطة التفصيلية للخمس سنوات والمسئوليات للشراكة مع كلية لندن الجامعية

 G.4.130 تقرير كلية لندن الجامعية عن البرنامج

 G.4.131 تقرير لجنة المناهج العليا بكلية الطب عن المنهج الجديد

 G.4.132 2018البرنامج المحدث  نتائج استبيان آراء الطالب في مقرر

 G.4.133 دليل الجودة

 G.4.134 دليل تحديث البرامج

 G.4.135 خطة لتطوير الخطط الدراسية

 G.4.136 تقرير عن التدريب على مخرجات التعلم

 G.4.137 تعميم عن مراجعة مخرجات التعلم

 G.4.138 خطط لتطوير مخرجات التعلم

 G.4.139 هيئة التدريسخطة لزيادة أعداد أعضاء 

 G.4.140 مبادرات اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

 G.4.141 تقرير السنة األولى المشتركة

 G.4.142 تأسيس اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

 G.4.143 دليل اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

 G.4.144 خطة اإلدارة العامة للخدمات التعليمية
 

 

  



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
269    

 
 

 

5. 

 (نجمة ": ")درجة التقويم اإلجمالية

يجب لكي تصل المؤسسة التعليمية لمستوى الجودة المطلوب، والذي يؤهلها للحصول على االعتماد األكاديمي، 

ق بيئة آمنة وسليمة وصحية للطالب، أن تعي أنها مسؤولة عن توفير مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى خل

وأنه يقع على عاتقها المشاركة في تطوير الطالب ثقافيًا واجتماعيًا وأخالقيًا وجسديًا، باإلضافة الى تقديم 

 برامجها التعليمية لهم.

ويختلف نطاق الخدمات المساندة ومداها باختالف رسالة المؤسسة وعدد الطالب فيها، ولكن يجب التخطيط 

بعناية لكافة تفاصيل عمليات المؤسسة كعنصر أساسي من عناصر تشغيلها، وأن توضح بعدة طرق للطالب. كما 

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار مدى شيوع الخدمات المتوافرة وجودتها، ومدى تحقيقها لرغبات المستفيدين عند 

 تقويم الجودة وعمليات التطوير.

، التسجيل مثل في أوقات الذروة الخدمات اإلدارية ناسب من الموظفين فيعدد م يجب أن يعملباإلضافة إلى أنه 

 ، معكل ما أمكنفي عملهم  اآلليةالعمليات ، مستخدمين دون تأخير لتلبية المتطلبات التخرج أوأو االمتحانات، 

 رد علىالعلى والتحليالت اإلحصائية، واإلدارة المالية، والقيام ب المتكاملة حفظ السجالت القدرة على

وينبغي استخدام تقديرات الطالب لكفاءة الخدمات ومدى تحقيقها  روتينية التي ترد عبر االنترنت.ال االستفسارات

 لرغباتهم مؤشًرا رئيسًيا لجودتها.

الطالب وعضوية عدد من وكالء ومنسوبي عمادة شؤون الطالب شؤون برئاسة  معيار الخامستم تشكيل لجنة ال

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل G.5.0)مرفق التشكيل ) وعمادة القبول والتسجيل

إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة 

دلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بتجميع األ

تقرير المعيار. تمت لبعد ذلك بتقويم ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية 

المعيار بالتعديالت الالزمة  مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة

في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض 

 مع المعايير األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. 
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 .تقريرًا حول المعايير الفرعية لهذا المعياريلي  وفيما

51

بذلت عمادة القبول والتسجيل جهودا كبيرة لجعل عمليات القبول والتسجيل فعالة وسلسة. فلقد وضعت أدلة 

الستخدام الطلبة ولتعريفهم بأنظمة عمليات القبول والتسجيل. ومن األمثلة على ذلك، دليل القبول إرشادية 

(G.5.1 والمتاح للطلبة على موقع الجامعة على الرابط ،)

(https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84/40.pdf.) 

للطلبة مقرات الدراسة وشروط ونظام معايير القبول وإجراءات القبول وكذلك كيفية تقديم طلب  الدليل يوضحو

 .بالجامعة للقبول

الحصول  وأهم هذه الشروط ويوضح الدليل بشكل تفصيلي شروط القبول عند التقدم على أي من برامج الجامعة.

والمقابالت الشخصية جتياز اختبارات القبول او تزيد عن خمس سنوات ال مدة منذ على شهادة الثانوية العامة

يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصاًل اكاديميًا أو  وأال أن يكون الطالب / الطالبة الئقًا طبيًاو

 .تأديبيًا

جميع البرامج والخطط الدراسية، ( معلومات شاملة عن https://uqu.edu.saالجامعة )كما توجد على موقع 

 وهي متاحة للطلبة وعائالتهم لالطالع قبل االلتحاق بالجامعة.

تتم خطوات القبول بشكل منظم وبمتابعة من عمادة القبول والتسجيل وتقنية المعلومات التي تعمل بشكل متكامل 

 لومات اثناء عملية التسجيل،بحيث تكون داعم للطالب في حال التوقف عند خطوة معينة او فقدان بعض المع

يظهر له على الصفحة الرئيسية للجامعة بوابة فم القرى أيدخل الطالب على الموقع االلكتروني لجامعة حيث 

القبول الموحد والتي يتم فيها تسجيل بيانات الطلبة الراغبين في االلتحاق بالجامعة وهي عبارة عن عدة صفحات 

من جميع البيانات المطلوبة في الصفحة السابقة وهكذا  نتهاءالاة التالية بعد لى الصفحإيسمح للطالب االنتقال 

حسب دليل القبول والتواريخ المحددة به لمراحل القبول ينتقل الطالب و ن يتم حفظ جميع البيانات المطلوبة.ألى إ

تتم المفاضلة عن  حيث لى المراحل التالية الستكمال ترتيب الرغبات تمهيدًا للدخول الترشيح على القبول،إ

على جواالت الطلبة التي تم ادخالها مسبقًا للتأكيد على نصية طريق منظومة الكترونية، ومن ثم ترسل رسائل 

 .التخصص الذي تم ترشيح الطالب عليه وبذلك يصبح الطالب مقيد بالجامعة ويصدر له رقم جامعي

يتم وفقًا للمتطلبات التي وضعت  ، فإن القبولوبالجامعة أنه يوجد ربط بين تقنية المعلومات وبوابة القبولوبما 

يـتـم قـــبـــول جـمـيـع الـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات في كــلــيــات  لعملية القبول وعليه

حسب  الـجـامـعـة وفــقــا لــنــظــام الــترشــيــح اآللي حـيـث يـتـم قــبــول الطلبة

https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84/40.pdf
https://uqu.edu.sa/
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أي ان عملية القبول تتم بشكل  ء عــلى النسبة الموزونة والـطـاقـة االستيعابية.اخـتـيـاراتـهـم بــنــا

 لة، وهذا ما يضمن العدالة والشفافية.الكتروني تام ال يمكن التدخل بها عن طريق منظومة متكام

مستوفية لجميع  رقام جامعية تتكون لدى الجامعة قاعدة بياناتأصدار إوبعد االنتهاء من عملية قبول الطلبة و

تعتبر بمثابة هوية للطالب الجامعي داخل  البطاقات الجامعية التيصدار يبدأ إمعلومات وبيانات الطلبة ومن ثم 

يفتح  حيث أنه منذ أن تسجيل الطلبة واصدار جداول حسب االقسام التي تم قبولهم بها.بعدها  يتموجامعته، 

، وبذلك يتم تكوين م القرىأوراكل المستخدم في جامعة ألمج ايصبح له بيانات في برنا ،بالموقع االطالب ملف

إنشاء بريد إلكتروني  . ويتم كذلكصدار جداول للطلبة المستجدينإالمجاميع من قبل االقسام وتسكين الطلبة بها و

بالجامعة، ويمكنهم ذلك من الدخول إلى الخدمات االلكترونية وإجراء عمليات لجميع المقبولين والمقبوالت 

 التسجيل من خاللها.

معايير القبول فهناك  استيفاءإذا لم يتم قبول الطالب في برامج البكالوريوس المقدمة بالجامعة وذلك لعدم 

بعض البرامج المدفوعة وهي برامج كلية خدمة المجتمع للسنة التأهيلية في الجامعة في  لتحاقاللفرصة متاحة 

المسائية وبرامج كلية خدمة المجتمع للسنة التحضيرية المسائية. تقدم برامج السنة التأهيلية من خالل بعض 

كلية  ،الدين الدعوة وأصولكلية  ،ابهاآدواللغة العربية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكليات، وهي كلية 

. أما برامج السنة الكلية الجامعية بالقنفذةو ،كلية العلوم التطبيقية ،العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

مسار الهندسة وهما  مسارين رئيسيينمن خالل عمادة السنة التحضيرية متمثلة في التحضيرية فهي تقدم 

 البرامج في الرابط التالي . وتوجد معلومات عنالمسار اإلداريووالحاسب اآللي 

(https://uqu.edu.sa/comserv.) 

ولى عن أليتم تقديم هذه البرامج التابعة للجامعة مقابل رسوم مالية تدفع عند القبول في البرنامج خالل السنة ا

ن ينضم الطالب لمرحلة أصدار فاتورة يتم تسديدها من قبل الطالب حتى يتأكد التسجيل ومن ثم يمكن إطريق 

، وتوجد معلومات عن اآلليات في الرابط التالي البكالوريوس في حال توافرت شروط التأهيل

(year-Prep-dregis/Eveninghttps://uqu.edu.sa/da وحسب سياسة المؤسسة التعليمية يمكن تأجيل .)

 ويتم شرح طريقة دفع الرسوم من خالل الرابط التالي أخرى،صدار فاتورة إسداد الرسوم و

(https://uquweb.uqu.edu.sa/admission/). 

من توصيات مراجعي  26األكاديمي، مما يمثل تحقيقا للتوصية رقم نظام متكامل لإلرشاد  يتوفر في الجامعة

للطلبة وتوعيتهم بأهمية االرشاد  عمل ارشاد(. فيتم NCAAAالمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي )

، امعة والقسماألكاديمي في الجامعة وعمل حقائب ارشادية تتضمن الخطط المتبعة في قسمها وانظمة الج

كاديمي في بداية أيتم تخصيص مرشد  وكذلكعالن ألحد الفعاليات المخصصة لذلك. إ( G.5.2ويوضح المرفق )

https://uqu.edu.sa/comserv
https://uqu.edu.sa/dadregis/Evening-Prep-year
https://uquweb.uqu.edu.sa/admission/
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ويتم توعية قسام ألرشادي في اإلتفعيل دور المكتب ا ، ويتمكل فصل للطلبة بحيث يكون لكل مجموعة مرشد

 .(G.5.3المرفق )في الطالب والمرشدين بمهام المرشد األكاديمي الموجودة 

، توجد آليات واضحة يتم إطالع الطالب عليها، وفيما يخص احتساب الساعات المعتمدة لدى الطلبة المحولين

ستخدم في المالمعتمد  ( النموذجG.5.4(. ويوضح المرفق )G.5.11من دليل الطالب ) 34توجد في صفحة رقم 

 يوضح للطلبة األنظمة المتعلقة بعملية المعادلة.( يحوي منشورا G.5.49، والمرفق )معامالت المعادلة

وفي خالل مرحلة المعادلة، يتلقى الطالب الدعم والمشورة من منسوبي القسم المحول إليه، بما فيه المرشد 

بشرح  ، حيث يقومونالموظفين المسئولين عن تنفيذ المعادلة بعمادة القبول والتسجيلاألكاديمي، وكذلك من 

بها تقديم الطلب وكذلك الضوابط والشروط التي تتم بها المعادلة وما يترتب على الطالب بعد اآللية التي يتم 

وبأن المقررات تحسب بنسبة معينه من الخطة الدراسية وتسجل في السجل األكاديمي للطالب  ،اجراء المعادلة

و العدول أمام المعادلة تإاجتياز فقط بذلك يكون الخيار للطالب في كنما إ ب)مع( وال تحسب ضمن المعدل و

 ويتضح ذلك من خالل مهام العاملين بقسم النتائج والمعادالت بالجامعة خرى .أالمقرر مرة عنها ودراسة 

 (.G.5.5والموضحة بالمرفق )

تنظم عمادة شئون الطالب بالمشاركة مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات برنامج لتهيئة كما 

حيث  سئلة عن نظام الدراسة بالجامعة.أجابة لكل ما يجول بخاطره من إلدين بحيث يجد الطالب االطلبة المستج

لتتقدم كل عمادة بخدمة الطلبة -معد على هيئة اركان -يتم تجهيز مكان واسع الستقبال أكبر عدد من الطلبة 

التحقوا بها وحتى يعرفوا  المستجدين وافادتهم فيما يخصها حتى تتكون لديهم صورة كاملة عن الجامعة التي

ويتم  (.G.5.6، يوجد تقرير عن أحد هذه البرامج في المرفق )واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه هذا الصرح العلمي

 (.G.5.50كذلك عقد برامج شبيهة في الفروع، كما يوضح المرفق )

52

نظام أوراكل وهو برنامج مطبق في عمادة القبول  حولأنظمة حفظ سجالت الطلبة وبياناتهم المحفوظة تتمحور 

والتسجيل منذ سنوات عدة حيث يعتمد النظام على تسجيل وحفظ وتحديث بيانات الطلبة منذ بداية قبولهم في 

فهناك حفظ آمن مبرمج آليا لكامل  .الجامعة مرورا بسنوات دراستهم الجامعية وانتهاء بتخرجهم من الجامعة

يانات قبولهم في الجامعة وبيانات السجالت األكاديمية والسجالت اإلرشادية والتوصيات... بيانات الطلبة من ب

الخ، وفي حال االحتياج لمعلومات في أي سنة من السنوات يتم استخراجها بكل سرية وأمان وبسرعة فائقة دون 

، و كذلك هيئة التدريستأخير وهناك حفظ آلي لكافة المعامالت السرية والمهمة الخاصة بالطلبة او أعضاء 
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وإن كان ال يتوفر حاليا تخزين للبيانات تقوم عمادة تقنية المعلومات بعمل نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري، 

 (.G.5.7خارج مقر الجامعة، كما يوضح خطاب سعادة عميد تقنية المعلومات الموجود في المرفق )

، وتوضح الحاالت التالية بعض آليات سجالت الطلبةتوجد سياسات واضحة في عمادة القبول والتسجيل تخص 

 التعامل مع سجالت الطلبة:

اإلرشادي من شاشات  إلى السجل يتم الرجوعفي حال الضرورة واالحتياج لمعلومة تخص نتائج الطالب  •

 التسجيل للطالب حيث تظهر كامل النتائج الخاصة بالطالب منذ بداية قبوله بالجامعة مالم يكن خريج.

و حذف مقرر في الجدول الدراسي يتم الرجوع لشاشات أالطالب اعتراض على إضافة  ال كان لدىفي ح •

التسجيل ليتم طباعة تقرير خاص يتم من خالله معرفة من الذي قام بعملية الحذف او اإلضافة سواًء 

 و من خارجها.أو شخص من داخل عمادة القبول والتسجيل أمن قبل الطالب نفسه 

لى قسم النتائج والمعادالت حتى إلطالب مع وجود نتيجة معلقة للطالب يجب الرجوع في حال تخرج ا •

يتم تعديل الدرجة المطلوبة حسب النظام، من ثم يتم تخريج الطالب وتعتمد مدة االحتفاظ بالمعلومات 

الخاصة بالطالب على تخرجه حيث يتم إيقاف بعض البيانات من بعض األقسام بالعمادة في حال تخرج 

 لطالب من الجامعة.ا

اجتماعات لجنة  ( محضرا ألحدG.5.8ويوضح المرفق )يتم بانتظام تطوير آليات التعامل مع سجالت الطلبة، و

 جدارة الخاصة بتنظيم سجالت الطلبة واالحتفاظ بها أو التخلص منها.

إلجراء العمليات المختلفة من التخطيط بالبيانات اإلحصائية الالزمة لجهات المختلفة يزود نظام سجالت الطلبة ا

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد  27وغيرها، وهذا يمثل تحقيقا لتوصية رقم والتقويم 

وجميع الكليات الخارجية والداخلية  عمادة القبول والتسجيليوجد تواصل فعال بين (. حيث NCAAAاألكاديمي )

مختلفة لعمداء الكليات ورؤساء األقسام ووكالؤهم ووكيالتهم تتيح االطالع  صالحياتلجامعة. وكذلك تتم إتاحة ل

 ( شاشات وتقارير مأخوذة من النظام.G.5.51يوضح المرفق ) على السجالت التي تتطلبها أعمالهم.

و اي من سجالت أو أي جهة بأو غير سرية يتطلب معها تزويد القسم او الكليات أفي حال ورود معامالت سرية و

و جداول يتم إحالة المعاملة للقسم المطلوب في العمادة حتى الرد بشكل رسمي أإحصائيات رسمية عن الطلبة 

 المعاملة.مع طباعه المطلوب وإرفاقه مع 

يوجد في نظام أوراكل الخاص بعمادة القبول والتسجيل نظام التحكم في سرية البيانات وحفظها، حيث يتم كما 

الحيات في تنفيذ المهام الموكلة لكافة منسوبي العمادة حسب األقسام والوحدات بحيث تعطى لعميد تحديد الص

القبول والتسجيل كافة الصالحيات ومن ثم تعطى صالحيات محددة للوكالء والوكيالت ومن ثم رئيسات األقسام 

عرض  ويتاحصة بالطلبة آليًا حيث يتم حفظ وتخزين المعلومات والوثائق الخا ومن ثم الموظفات في الوحدات.
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فجميع المعلومات التي تخص الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تعتبر في غاية  عند الحاجة. المعلومات المطلوبة

. وكمثال السرية وال يتم االطالع عليها إال بخطاب رسمي من الجهات المعنية ويتم طباعتها من صاحب الصالحية

وعند الحاجة  ،)الشؤون االكاديمية( الطالبارات التأديبية الصادرة بحق حفظ آمن لجميع القرعلى ذلك، يوجد 

 عن طريق النظام. يتم بسرعه فائقة الرجوع إليها وطباعة المطلوب

كذلك يتيح برنامج األوراكل نظاما آليا لالطالع على مدى تقدم الطلبة في مستويات البرنامج، وذلك عن طريق 

المتبقية )يوجد نموذج في المرفق تظهر المقررات المجتازة وكذلك االطالع على توصية الطالب، حيث 

(G.5.10.))  

وقات تسليم النتائج أفي بداية كل فصل دراسي  عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الجهات العليا تحدد

تواريخ بداية التقويم األكاديمي الذي يكون متوافقا مع وتعلن عن ذلك في  ورصدها من قبل عضو هيئة التدريس

جداول زمنية على  ((. ويحوي التقويمG.5.9الدراسة ونهايتها الذي تحدده وزارة التعليم )يوجد مثال في مرفق )

تفصيلية توضح وتظهر كافة الفعاليات التي تخص الطالب )بداية الفصل الدراسي، بداية االختبارات نهاية 

جميع المواعيد التي ويد رصد النتائج، مواعيد اإلجازات( االختبارات، موعد إجراء االختبارات البديلة، مواع

 .تهم جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

وتلزم العمادة جميع الكليات ومنسوبيها من أعضاء هيئة تدريس بااللتزام بها حيث التأخير في تعديل او رصد 

ي ضرر للخريجين حيث يؤدي الى النتائج يؤدي الى التأخير في تحديث سجالت الطلبة والتي بدورها تتسبب ف

التأخير في استالم وثيقة التخرج، وكذلك ضرر الراغبين في تسجيل الدبلوم التربوي، وضرر الطلبة المنتظمين 

 ة.لعدم إمكانية تعديل جداولهم الدراسية في الوقت المحدد من العماد

القبول والتسجيل )قسم النتائج  وفي حال تم إغالق الفصل الدراسي آليا، يتم رصد الدرجات من قبل عمادة

 .والمعادالت( وفق آليات وضوابط محددة

التالي يوضح تقويم الطالب للوقت الذي يستغرقه االنتهاء من تقييم الطالب، وإبالغ  ومؤشر األداء الفرعي

 الطالب بنتائج التقييم:

 (S5-s1) الفرعي األداء مؤشر جدول 37جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 تقويم الطالب للوقت الذي يستغرقه االنتهاء من تقييم الطالب، وإبالغ الطالب بنتائج

 (S5-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
275    

 
 

 

4.19 4.20 4.56 4.25 
 التحليل

 قياس المؤشر:

هـ( استطاعت أن تحقق  1438/1439نتائج قياس هذا المؤشر إلى أن الجامعة في عامها األخير )تشير 

( فيما يخص الوقت الذي تستغرقه عمادة القبول والتسجيل في رصد واعتماد وإبالغ 4.19مستوًى عاٍل )

اصة وأن تقييمها في ( خ4.25الطلبة بنتائجهم، إال أنها تتطلع إلى رفع هذا المستوى خالل األعوام القادمة )

هـ( والذي كان األفضل خال ل الخمس  1434/1435هذا المؤشر قد تراجع عن مستواه المحقق خالل العام )

(، مما يدل على أن الجامعة قادرة على الوصول وتجاوز مستويات األداء المستهدفة 4.56سنوات الماضية )

 لها.

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 العام

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 4.19 4.17 4.19 4.26 4.56 4.47 4.44 4.32 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم  -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة نفسها، كما أن القيمة التي تم اتخاذها هي أفضل نتيجة حققتها الجامعة  •

 هـ.1435-1434لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية  احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل نتيجة المعالجات اإلحصائية على مقياس  •

باستبانة تقويم المقرر )قدمت لي درجات الواجبات واالختبارات خالل وقت 17خماسي للفقرة رقم 

ة وزن المتوسط معقول( وتجميعها على مستوى الجامعة من خالل نتائج تقويم برامج الجامعة مع مراعا

 الحسابي طبقا لعدد الطالب.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

تولي عمادة القبول والتسجيل قسم التخرج أهمية كبيرة حيث هو القسم الذي يشرف على شؤون الخريجين في 

أو المتوقع تخرجهم الذين يقومون بإجراءات التخرج، ويقوم القسم بالتواصل ن، يالجامعة، سواًء الطلبة الخريج

مع الجهات المختصة داخل الجامعة لحلِّ المشاكل العالقة بتخرج الطلبة ، وفيه يتم إنجاز معامالت التخرج 

فقات يشرع الخاصة بالطلبة حيث يتم التدقيق من قبل قسم التخرج في المعاملة، وفي حال استيفائها جميع المر

بإدخال البيانات في المنظومة األكاديمية لعمادة القبول الستخراج وثيقة التخرج وكشف الدرجات باللغتين العربية 

 .واإلنجليزية

53 
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اهتمت جامعة أم القرى بالطلبة باعتبارهم ركيزة المنظومة التعليمية ومحورها الرئيس، ومن هذا المنطلق أسندت 

إدارة شؤونهم والخدمات المقدمة لهم لعمادة مستقلة وهي عمادة شؤون الطالب، والتي بدورها وضعت نصب 

ى أكمل وجه، فكان شعارها )الطالب أواًل( أعينها تقديم كل ما يسهل على الطلبة إكمال مسيرتهم التعليمية عل

 يمثل هذا التوجه الواضح.

من أهم األمور التي تعني الطالب خالل دراسته الجامعية شعوره باألمان من خالل معرفته بحقوقه وواجباته، 

بسهولة ويسر وعدل، لذا قامت الجامعة بإقرار الئحة توضح حقوق وواجبات الطالب مفصلة وحصوله عليها 

ملة، وقامت بتعميمها ووضعها في متناول الطلبة عبر نشرها كملف إلكتروني في موقع الجامعة الرسمي على وشا

وتوجد نسخة من الدليل في المرفق  ، ( https://uqu.edu.sa/studaff/App/FILES/11155) الرابط التالي

(G.5.11.) :وقد اشتمل الكتيب على ستة أبواب وهي 

 الباب األول: األحكام العامة، وتشمل مقدمة الكتيب والمصطلحات المستخدمة فيه. •

 الباب الثاني: حقوق الطالب في الجامعة ومرافقها. •

 الباب الثالث: واجبات الطالب في الجامعة ومرافقها وتجاه الجامعة ومنسوبيها. •

 المنظمة لحماية حقوق الطالب، ويندرج تحته الفصول التالية:الباب الرابع: القواعد  •

o .اإلجراءات األولية للتظلمات الطالبية 

o .اللجان الفرعية لحماية حقوق الطالب 

o .وحدة حماية حقوق الطالب، واللجنة الدائمة لحماية حقوق الطالب 

o .اللجنة العليا لحماية حقوق الطالب 

 يب الطالب، ويندرج تحته الفصول التالية:الباب الخامس: القواعد المنظمة لتأد •

o .تشكيل وحدة ولجان التأديب وأعمالها وصالحياتها 

o .العقوبات التأديبية والجزاءات 

الباب السادس: األحكام الختامية، وتتحدث عن مدة سريان هذه الالئحة، ومواقع نشرها، والجهات  •

 الملزمة بتطبيقها، وشروط التعديل عليها.

اللوائح التنظيمية المتعلقة باإلجراءات المتبعة مع الطالب عند إخالله بالسلوك العام، والجهات فيما يخص 

الفصل األول من الباب الخامس من كتيب حقوق وواجبات  لقد خصص لهاواللجان المعنية بمعالجة هذا األمر، ف

، ومهام وحدة التأديب كجهة الطالب، حيث تناول الفصل مالبسات ضبط المخالفة وتوثيقها باألدلة والشهود

مختصة بالتحقيق مع الطالب واتخاذ اإلجراءات المناسبة حياله، علمًا بأنه يوجد فرع لهذه الوحدة في كل مقر 

هذه الوحدة لجان تأديبية في شطري من مقرات الجامعة، لها مهامها وصالحياتها وأعمالها، وتتشكل تحت 

https://uqu.edu.sa/studaff/App/FILES/11155
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قرار تشكيل اللجان   (G.5.12، ويوضح المرفق )وصالحياتهم الطالب والطالبات، حدد أعضاءها ومهامهم

 .التأديبية

أما فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية والجزاءات المطبقة على الطالب حين يخلون بالسلوك العام للجامعة، 

واألشخاص المخولين بإيقاعها على الطالب، فقد أفرد لها الفصل الثاني من الباب الخامس فجاءت مفصلة 

ومتدرجة في شدتها ابتداء من اإلنذار الشفهي وانتهاء بالفصل النهائي من الجامعة في سبعة عشر نقطة بحسب 

نوع المخالفة، ولم تغفل عقوبة التشهير من حيث ضوابطها والجهة المخولة باتخاذها وطريقتها، كما جاء في 

طالب تحمله للمسؤولية والتزامه جادة الصواب الالئحة ضوابط تخفيف العقوبة أو إمكانية إلغائها في حال أثبت ال

 من خالل تنفيذه ألعمال أو تكاليف تحددها الجهة المعنية.

من الباب الثالث لتحديد اإلجراءات المتبعة حيال سوء السلوك األكاديمي كالغش  121في حين أفردت المادة رقم 

 .والتزوير والسرقات العلمية وانتحال الشخصية وغيرها

اإلشارة إلى أن جميع اإلجراءات السالف ذكرها يتم اتخاذها دون تأخير، ثم يوثق كل ما يتعلق بها من كما تجدر 

وتوضح  .وحيثيات في سجالت رسمية تحفظ في مكان آمن في وحدة التأديب بعمادة شؤون الطالبتفاصيل 

 .والجداول الخاصة بذلك (( بعض النماذجG.5.15( و )G.5.14( و )G.5.13المرفقات ))

فّصل الباب الرابع من الكتيب القواعد المنظمة لحماية حقوق الطالب، فتحدث عن اإلجراءات األولية لرفع 

التظلمات الطالبية، وحيثيات تقديم التظلمات إلى اللجان المشكلة خصيصًا للنظر في مثل هذه األمور، ومعايير 

 البت في هذه التظلمات.

)ال  128لقضايا التي تهم الطلبة كما نصت عليه الالئحة في المادة رقم وتضمن هذه اإلجراءات النظر في جميع ا

يشترط في سماع وقبول تظلمات الطلبة أن تكون ضد معين، بل يكفي في سماع دعوى الطالب أن يعين حقًا أو 

 أكثر من حقوقه المقررة ويدعي حرمانه منها(.

دين ال عالقة لهم بإصدار القرار أو توقيع العقوبة وتضمن اللوائح أن ينظر في االستئناف والتظلم أطراف محاي

التأديبية على الطالب، إال أن هذه الالئحة غير معمول بها حاليًا، حيث أن لجنة النظر في التظلمات هي ذاتها 

لجنة التأديب، علمًا بأنه تم الرفع للجهات العليا بطلب تشكيل لجنة مستقلة للنظر في قضايا التظلمات وطلبات 

 تئناف.االس

لتدعم موقف الطالب عندما جاء  56وفي سياق تقنين إجراءات تضمن حقوق الطالب المتظلم، تأتي المادة رقم 

في نصها )وال يجوز أن يكون تظلم الطالب سببًا في عقوبته أو االنتقاص من كرامته أو إساءة معاملته أو هضم 

لكتيب اإللكتروني الخاص بحقوق وواجبات الطالب، حقوقه....الخ(، وإضافة إلى أن هذه اللوائح منشورة ضمن ا
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فقد قامت عمادة شؤون الطالب بتنظيم حمالت توعوية على نطاق واسع في شطري الطالب والطالبات تحت 

مسمى )تبصير( بهدف تبصير الطالب والطالبات بحقوقهم وواجباتهم داخل الحرم الجامعي، وكيفية التعامل 

كما تقيم بعض األقسام فعاليات شبيهة كما  ( تقرير ومنشورات تلك الحملة.G.5.16ويوضح المرفق )األمثل معها، 

كما تم تشكيل لجنة فرعية لحماية حقوق الطالب في بعض الكليات، مرفق عينة   (.G.5.57يوضح ذلك المرفق )

 (.G.5.17منها في )

54

تسعى الجامعة سعيًا حثيثًا لتقديم أرقى الخدمات للطلبة، واستيفاء متطلباتهم، بما يتناسب مع رسالة الجامعة، 

فتنوعت هذه الخدمات لتشمل جوانب عدة تتمثل في خدمات النقل والتغذية واألنشطة الالصفية واإلرشاد 

التعليمية، ووزعت على وكاالت عمادة شؤون  والتوجيه واإلعانات وغيرها من الخدمات التي تيسر للطلبة مسيرتهم

المرفق تخصصها ويوضح ذلك الهيكل التنظيمي للعمادة في شطري الطالب والطالبات، )الطالب بحسب 

(G.5.18) كما خصص لها ميزانية مالية كافية مستقطعة من الميزانية اإلجمالية للجامعة، باإلضافة إلى ،)

 (.(G.5.20( و )G.5.19ات رقم )المرفقمخصصات صندوق الطالب، )ينظر 

ولن ترقى الخدمات لتعكس هذه الرسالة والمتطلبات الخاصة بمجتمع الطلبة فيها دون التخطيط الجيد واإلشراف 

خطط بعيدة المدى باإلضافة للخطط المناسب والمتابعة المستمرة، لذا تعمل عمادة شؤون الطالب لوضع 

(، ((G.5.22( و )G.5.21المرفقات ))قسم ووكالة داخل العمادة، )السنوية والفصلية والمرحلية لكل وحدة و

مثل تغيير مسميات بعض وبناء على هذه الخطط اتخذت عدة قرارات تطويرية لتحسين مستوى هذه الخدمات، 

 .((G.5.24(( واستحداث أندية أخرى )مرفق )G.5.23األندية )مرفق )

( تتعلق بخدمات الطلبة، ويتم التنفيذ بناء على G.5.52االستراتيجية )هناك عدة مبادرات في خطة أم القرى 

خدمات إرشادات الطلبة في جميع الكليات (. ومن أمثلة هذه المبادرات تفعيل G.5.53الخطة التنفيذية للجامعة )

 وتأسيس نواد اجتماعية ورياضية وتحسين نظام النقل.

م الخدمات الطالبية وتطويرها إلى مجموعة من كبار أعضاء كما أسندت الجامعة مسؤولية اإلشراف على تقدي

توجد نماذج من سيرهم كعمداء ووكالء ووكيالت عمادات، لضمان جودة الخدمة ومناسبتها للطلبة، هيئة التدريس 

 (.G.5.25الذاتية في المرفق )

مراقبة دورية من خالل نشر  وال تكتفي العمادة بتقديم الخدمة فحسب، بل تقوم بمراقبة مدى فعاليتها ومناسبتها

عدد من استطالعات آراء الطلبة حول مدى استفادتهم من هذه الخدمات، ومدى رضاهم عنها على صفحة 

 عمادة شؤون الطالب في الموقع الرسمي للجامعة على الروابط التالية:

• .sa/studaff/App/Forms/Show/1138https://uqu.edu 

https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1138
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• https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1176 
• https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1179 
• https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1177 
• https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1194 

من  29نماذج من تلك االستبانات، وهذا يمثل تحقيقا للتوصية رقم ( G.5.27( و)G.5.26المرفقات )وتوضح 

 (.NCAAAتوصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي )

 ويتم تعديل تلك الخدمات بناء على نتائج التقويم والتغذية الراجعة.

 هني:التالي تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي والم S5.3ويظهر المؤشر الرئيس 

 (S5.3) الرئيس األداء مؤشر جدول 38جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي والمهني

 (S5.3) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S5.3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 مستوى

 األداء

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

3.58 3.80 4.00 

 3.00 جامعة القصيم
 3.40 العزيز جامعة الملك عبد

  3.42 جامعة الملك سعود

3.80 

 التحليل

 قياس المؤشر:

والمهني على مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي متوسط تقديرات مالئمة اإلرشاد األكاديمي 

 .لطالب العام األخير

شؤون  في تحليل النتائج لتقييم الطلبة لإلرشادين األكاديمي، والمهني المقدم لهم في الجامعة من خالل عمادة

( 3.58الطالب وعمادة القبول والتسجيل، نجد بأن مستوى رضا الطلبة عن هذا الجانب وصل لمستوى جيد )

دائها فيما يخص تقديم هذه أ( إال أن الجامعة تتطلع لرفع مستوى هـ 1438/1439خالل العام المنصرم )

(، إليمانها بأن من أهم أدوار الجامعة هو تخريج طلبة مؤهلين تأهياًل أكاديميًا جيدًا وشاماًل 3.8الخدمة )

 وقادرين على الدخول والمنافسة في سوق العمل.

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 العام

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 3.58 3.79 4.00 3.67 3.61 3.56 3.37 3.17 المتوسط

https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1176
https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1179
https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1177
https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/1194
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خالل العام  االرشاد األكاديمي والمهني للطالبمع مالحظة أن الجامعة حققت أفضل مستوى لها في تقديم 

المقارنة المرجعية ، كما أن مستوى التحقق أفضل من جامعات مثيلة فكما يتضح في هـ(. 1436/1437)

 الخارجية.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

على المستوى المؤسسي حيث تقارن الجامعة أداءها ومستوى التغير  ألنها مقارنة ذاتية للجامعة •

فيه، كما أن القيمة التي تم اتخاذها هي أفضل نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام 

 هـ.1437-1436الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

مستوى األداء المرجعي الداخلي في السنوات السابقة من خالل نتيجة المعالجات تم احتساب  •

استبانة البرنامج )أتيح لي االرشاد األكاديمي  1اإلحصائية على مقياس خماسي للفقرتين فقرة 

استبانة خبرة الطالب )هناك فرص كافية  3والمهني المناسب خالل فترة دراستي بالبرنامج( وفقرة 

امعة للحصول على المشورة فيما يتعلق بدراستي ومستقبلي المهني( وتجميعها على في هذه الج

هـ تم  1438-1437وفي العام الجامعي ، مستوى الجامعة من خالل نتائج تقويم برامج الجامعة

إنشاء استبانة مستقلة لعمليات التسجيل واإلرشاد األكاديمي والمهني وتطبيقها على طالب السنة 

 جامعة وتجميع نتائجها على مستوى الفصلين األول والثاني مع مراعاة وزن المتوسط.النهائية بال

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

جامعات وطنية حاصلة على االعتماد األكاديمي، وكذلك تتوافق رسالتها ومجال عملها مع  ألنها •

مجاالت عمل جامعة أم القرى من خالل الخدمات واألنشطة الصفية والالصفية والبحثية وخدمة 

المجتمع، كما أن بها برامج بكالوريوس ودراسات عليا، فضال عن إمكانية التواصل معها والحصول 

 بيانات المطلوبة.على ال

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

تم احتسابها من خالل جامعة القصيم وإتاحة النتائج لجامعة أم القرى، من خالل استبانة لطالب  •

 السنة النهائية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

  معة القصيمجا •

 جامعة الملك عبد العزيز  •

 جامعة الملك سعود •

 متوسط تقييم الطالب لجودة الخدمات واالنشطة الطالبية:   S5-s2كما يظهر المؤشر الفرعي 
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 (S5-s2) الفرعي األداء مؤشر جدول 39جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 واالنشطة الطالبيةمتوسط تقييم الطالب لجودة الخدمات 

 (S5-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.60 4.00 3.98 4.50 
 التحليل

 قياس المؤشر:

العام  من خالل قياسات هذا المؤشر للخمس سنوات الماضية نجد أن الجامعة حققت أعلى مستوى لها خالل

( وظل المستوى في عمومه يتراوح حول هذا الرقم حتى 3.98هـ( حيث وصلت إلى ) 1435/1436الجامعي )

 ( والذي ُيعّد تراجعًا على رغم كونه جيدًا في المجمل.3.6هـ( على ) 1438/1439استقر خالل العام الجامعي )

وال عن تطلعات الطلبة، ما حدا بالجامعة إال أن المستوى األخير لهذه القياسات ال يعبر عن طموح الجامعة 

 ( تؤهلها إمكانياتها لتحقيقه مستقباًل إن شاء اهلل.4.5إلى أن تضع لنفسها مستوى مستهدفًا جديدًا )

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 العام

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 3.6 3.92 3.81 3.98 3.33 3.07 2.98 2.79 المتوسط

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

، كما أن القيمة التي تم اتخاذها هي أفضل المستوى المؤسسيألنها مقارنة ذاتية للجامعة على  •

 .هـ1436-1435نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

المعالجات اإلحصائية على مقياس تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل نتيجة  •

باستبانة تقويم البرنامج )توفرت التجهيزات المناسبة لألنشطة الالمنهجية  12خماسي للفقرة رقم 

)بما في ذلك التجهيزات الخاصة بالرياضة والترفيه( وتجميعها على مستوى الجامعة من خالل نتائج 

 .ي طبقا لعدد الطالبتقويم برامج الجامعة مع مراعاة وزن المتوسط الحساب

هـ تم تصميم استبانة مستقلة للطالب لتقييم جودة الخدمات 1439-1438وفي العام الحالي  •

واالنشطة الطالبية )مقياس خماسي( وتطبيقها إلكترونيا وتم حسابها لكال الفصلين وحساب 

 المتوسط على مستوى العام مع مراعاة الوزن النسبي للمتوسط في كل فصل دراسي.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

ووفرت الجامعة اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة لدعم الخدمات الطالبية، وإظهارها بالشكل المطلوب ويظهر 

 ذلك من خالل المؤشرات الرئيسة التالية:
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 (S5.1) الرئيس األداء مؤشر جدول 40جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 نسبة الطالب إلى الكادر اإلداري

 (S5.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S5.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

المرجعي 

 الداخلي

األداء المرجعي مستوى 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

1:37.6 1:35.0 1:34.4 

 1:21 جامعة القصيم
 جامعة الملك عبد

 العزيز
1:11 

 1:2.56 جامعة الملك سعود
جامعة اإلمام عبد 

 1:17 الرحمن بن فيصل

جامعة الملك فهد 

 للبترول
1:4.2 

 

1:35.0 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 طالب إداري لكل
1434-1435 1435-1436 1436-1437 1437-1438 1438-1439 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 28.5 29.4 27.5 26.9 25.7 ذكر

 52.4 54.0 51.4 50.4 48.3 أنثى

 37.6 38.7 36.5 35.9 34.4 عام

الكادر اإلداري المخصص لتقديم الخدمات في تحليل لقياسات مؤشر األداء المرتبط بنسبة الطالب إلى 

الطالبية لهم، نجد أن هذه النسبة استمرت في التراجع ببطء خالل الخمس سنوات الماضية، وحتى العام 

( طالب عليه 38هـ( الذي عادت فيه إلى التحسن، فكان كل موظف إداري يقابله تقريبًا ) 1438/1439)

 (.1/37.6خدمتهم )

لتفاوت بين أعداد الطلبة والكادر اإلداري إلى تزايد معدل القبول في الجامعة في الوقت وربما يعود سبب هذا ا

 الذي يتم التعيين فيه على الوظائف اإلدارية بمعدل أقل.

 ( طالب فقط.35وتتطلع الجامعة إلى خفض هذه النسبة لتصل بها إلى أن يقابل كل موظف إداري )

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

لعدم وجود جهة أخرى في الجامعة مشابهة في خدماتها للجهات ذات العالقة بالمعيار الخامس  •

)عمادة شؤون الطالب، عمادة القبول والتسجيل، المركز الطبي الجامعي(، كما أن القيمة التي تم 

 هـ.1435-1434لجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي اتخاذها هي أفضل نتيجة حققتها ا
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 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 –تم حساب إجمالي عدد الطالب بجميع المراحل الدراسية بالجامعة )ما دون البكالوريوس  •

 اإلداريين بالجامعة بكال الشطرين.الدراسات العليا( وقسمتهم على مجموع  –البكالوريوس 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

تتوافق رسالتها ومجال عملها مع مجاالت عمل ألنها جامعة حاصلة على االعتماد األكاديمي، وكذلك  •

المجتمع، كما أن  جامعة أم القرى من خالل الخدمات واألنشطة الصفية والالصفية والبحثية وخدمة

بها برامج بكالوريوس ودراسات عليا، فضال عن إمكانية التواصل معها والحصول على البيانات 

 المطلوبة.

 رجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف تم احتساب مستوى األداء الم -٢

تم احتسابها من خالل جامعة القصيم وإتاحة النتائج لجامعة أم القرى، وهي بنفس الطريقة التي  •

 تم احتسابها بجامعة أم القرى.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

  جامعة القصيم •

 جامعة الملك عبد العزيز  •

 امعة الملك سعود ج •

 الرحمن بن فيصل  جامعة اإلمام عبد •

 جامعة الملك فهد للبترول. •

 

 (S5.2) الرئيس األداء مؤشر جدول 41جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

نسبة الموارد المالية التشغيلية )فيما عدا مبالغ السكن ومكافآت الطالب( المخصصة لتقديم 

 الطالبيةالخدمات 

 (S5.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S5.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

0.59% 1.00% 0.77% 

 %24.5 القصيمجامعة 
جامعة الملك فهد 

 للبترول
8% 

2.00% 
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جامعة االمام عبد 

 الرحمن بن فيصل
10% 

 
 التحليل

 قياس المؤشر: 
 1440-1439 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 العام

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 %0.59 %0.69 %0.77 %0.68 %0.69 %0.73 المتوسط

تعكس قياسات هذا المؤشر سياسة الجامعة في خفض الميزانية المالية التشغيلية المخصصة لتقديم الخدمات 

خالل الخمس سنوات السابقة بأن الموارد المالية التشغيلية المتعلقة  البيانات المجدولةالطالبية، حيث توضح 

 1437/1438( خالل العام الجامعي )%0،77بهذه الخدمات ظلت تتناقص تدريجياً ثم قفزت إلى مستوى أعلى )

 نسبة متدنية يجب أن ومن حيث المقارنة المرجعية الخارجية: فهي هـ( ثم عادت إلى التناقص مرة أخرى.

( سيكون من أولويات الجهات المعنية في %2هذه النسبة لتصل إلى ) الجامعة على تحسينها ورفع تعمل

 الجامعة.

 :التحسين توصيات

 .ينبغي زيادة نسبة الميزانية المخصصة للخدمات الطالبية •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

مقارنة مرجعية ذاتية، ولعدم وجود جهة أخرى في الجامعة مشابهة في خدماتها للجهات ذات  ألنها •

العالقة بالمعيار الخامس )عمادة شؤون الطالب، عمادة القبول والتسجيل، المركز الطبي 

الجامعي(، كما أن القيمة التي تم اتخاذها هي أفضل نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي 

 هـ. 1438 – 1437جامعي بالعام ال

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

النقل  -تم احتساب نسبة الميزانية المخصصة لتقديم الخدمات الطالبية التالية )المطعم الجامعي •

البرامج اإلرشادية  –ملتقى المستجدين  –حفل التخرج  –األنشطة الطالبية الالصفية  -الجامعي

برامج قبول وتسجيل الطلبة( من الميزانية الكلية لجامعة أم القرى، ولم يتم احتساب ميزانية  –

 المركز الطبي الجامعي لعدم إمكانية فصلها عن بنود الميزانية األخرى.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 ة(.الجامعة نفسها )مقارنة ذاتي •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

ألنها جامعات حاصلة على االعتماد األكاديمي، وكذلك تتوافق رسالتها ومجال عملها مع مجاالت  •

المجتمع، عمل جامعة أم القرى من خالل الخدمات واألنشطة الصفية والالصفية والبحثية وخدمة 

كما أن بها برامج بكالوريوس ودراسات عليا، فضال عن إمكانية التواصل معها والحصول على 

 البيانات المطلوبة.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢
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 تم احتسابها من خالل جامعة القصيم وإتاحة النتائج لجامعة أم القرى. •

  م الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:اس -٣

 .جامعة القصيم •

 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 .الرحمن بن فيصل جامعة اإلمام عبد •

، تتمثل في لإلمكانيات المادية المخصصة لخدمة الطلبة نماذجا ((G.5.29( و )G.5.28المرفقات ))وتظهر 

 وغيره. الباصات والمطاعم والمصليات

وجدير بالذكر أن جميع هذه الخدمات تقدم من خالل الجهات الرسمية بالجامعة، باستثناء األنشطة الطالبية 

الالصفية، حيث يمكن تقديمها عن طريق الوحدات التنظيمية الطالبية، مما دعا عمادة شؤون الطالب إلى 

ضوابط إنشاء تلك األندية واختيار أعضائها لألندية الطالبية تشتمل على تقنين الئحة بالقواعد التنظيمية 

وصالحيات العمل فيها، ويتم تنفيذ تلك الالئحة تحت إشراف إدارة عمادة شؤون الطالب، وتصدر تقاريرًا دورية 

( بعضا G.5.31( القواعد التنظيمية لألندية ويوجد في المرفق )G.5.30ويوضح المرفق )عن األنشطة المنفذة، 

 من تقاريرها.

صل الجامعة مع المجتمع المحلي، فال بد لها من قناة إعالمية تقدم نفسها من خاللها لتعريف أفراد لتتوا

المجتمع بخدماتها وميزاتها التنافسية مع نظيراتها من الجامعات المحلية، عليه أصدرت جامعة أم القرى مجلة 

ائهم، وميدانًا لتدريبهم على مهارات العمل )منار الجامعة( لتكون واجهة إعالمية لها، وقناة لتعبير الطلبة عن آر

مرفق صورة ويشرف على تحريرها مجموعة من كبار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة )الصحفي واإلعالمي، 

(، وقد اتبعت الجامعة في إصدار هذه المجلة معايير النشر الواردة في الالئحة (G.5.32ألحد أغلفة المجلة في )

 (.G.5.33، والمرفقة في )وعات والنشر السعودي، الصادرة من وزارة الثقافة واإلعالمالتنفيذية لنظام المطب

55

تعد الخدمات اإلرشادية والطبية من أهم معايير تحقيق الجودة في المؤسسات التعليمية، لذا أولت الجامعة هذا 

بتقديم خدمات اإلرشاد الوقائي والعالجي بمختلف مجاالته الجانب عناية خاصة تمثلت في إنشاء وكالة تختص 

وتخصصاته، والذي لم يقتصر على الشريحة العامة من الطلبة بل امتد ليشمل الفئات الخاصة من الطلبة 

)الموهوبين، والمتعثرين دراسيًا، وذوي االحتياجات الخاصة(، ومركزًا طبيًا بمستوًى مقارب للمستشفيات 

 خدماته لجميع طلبة ومنسوبي الجامعة وعائالتهم.المتخصصة، تتاح 
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يعمل في مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي بوكالة عمادة شؤون الطالب لإلرشاد والتوجيه والشراكة المجتمعية 

( G.5.34، ويوضح المرفق )والمركز الطبي الجامعي، أشخاص متخصصون لديهم المؤهالت المهنية الالزمة

 .الموظفينالسير الذاتية لهؤالء 

سهلت الجامعة الوصول إلى الخدمات الطبية عن طريق فتح ملف برقم طبي لكل طالب ومنسوب في الجامعة 

باإلضافة إلى جميع أفراد عائلة المنسوب المسجلين معه في كرت العائلة، وعليه يسمح ألي مريض لديه رقم 

، لرئيسي أو أحد فروعه في مقرات الجامعةفي العيادات التخصصية في المركز الطبي اطبي مسجل تلقي العالج 

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  28والتي تم افتتاحها كتحقيق لتوصية رقم 

(NCAAA.)  وفيما يخص خدمات الطوارئ بالمركز الطبي وفروعه، فإنها تقدم خالل أيام العمل الرسمية وفق

، أما الحاالت الطارئة التي قد تحدث خارج أوقات الدوام الرسمي، أي مقابل ماديساعات الدوام الرسمي وبدون 

حسب إفادة مدير المركز الطبي الخدمات الطبية لها عن طريق طوارئ مستشفيات وزارة الصحة، فيتم تقديم 

 .((G.5.35الجامعي )مرفق )

تسعى الوكالة لتقديم اإلرشاد األكاديمي  بسوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة لتحاقاللوفي سياق تأهيل الطلبة 

المتنوعة كتفعيل يوم المهنة وتقديم الدورات التدريبية والمهني والتوجيه الوظيفي عبر بتنظيم عدد من البرامج 

( نموذجا من خطط اإلرشاد األكاديمي G.5.36ويوضح المرفق )المتخصصة وإقامة الحمالت التوعوية وغيرها، 

 .والمهني

في داخل  واالجتماعيكما تختص عمادة شؤون الطالب بتقديم خدمات اإلرشاد االجتماعي والنفسي والشخصي 

ويوضح المرفق عبر وسائل التواصل االجتماعي، غرف مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي، باإلضافة إلى تقديمها 

(G.5.37( نموذجا لجداول اإلرشاد النفسي للطلبة، وكذلك يوضح المرفق )G.5.38 نماذجا من اإلعالنات عن )

 (.G.5.55( و )G.5.54وتتوفر المزيد من األدلة في المرفقات ) .الخدمات اإلرشادية وطرق التسجيل فيها

وتتطلب المهنية في استقبال الحاالت وتقديم الخدمة لها السرية التامة لذا يتم العمل في غرف وعيادات خاصة، 

( G.5.39المرفق )ويوضح ت والمعلومات في ملفات سرية داخل المركزين، وبمواعيد منضبطة، وتحفظ البيانا

ا على نموذجا لطريقة فهرسة دراسة الحالة، حيث يحدد رمز لكل حالة وال يكتب اسم المستفيد حفاظ

 الخصوصية.

اق بالبرامج ولضمان الرعاية الطالبية تقوم الوكالة بالتواصل مع األقسام لترشيح الطلبة من الفئات الخاصة لاللتح

ببعض  لاللتحاق( نموذجا للخطابات التي توجه للطالب المستهدفين G.5.40المرفق )، ويوضح المناسبة لهم

 من التسهيالت المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة. ( نماذجاG.5.41ويوجد في المرفق ) .البرامج
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المطلوب كما في شطر الطالبات وذلك إال أن مستوى اإلرشاد والتوجيه في شطر الطالب لم يرق إلى المستوى 

لقلة الكادر المتخصص العامل في الوكالة، مع األخذ في االعتبار أن الجامعة تضع خططاً تحسينية لرفع المستوى 

 في كال الشطرين.

56

اإلثرائي للطالب بعيدًا عن والتنظيم للخدمات الطالبية لم تغفل الجانب في سياق حرص الجامعة على التخطيط 

المقعد الدراسي، فكرست األنشطة الالصفية لتكون موردًا للخبرة، وصقل الشخصية، وصناعة األهداف، 

وتنمية المهارات، وتحديد التوجهات، وقد تنوعت األنشطة لتشمل األنشطة الدينية والثقافية والفنية والبدنية 

 الطلبة وقدراتهم.وغيرها من المجاالت لتوائم مختلف توجهات 

 ولقدسية الموقع المكاني لجامعة أم القرى، أولت الجامعة الجانب الديني اهتمامًا خاصًا تمثل في إنشاء ناد

المرفق ويوضح  ثقافي مستقل )النادي التوعوي( يرعى هذا الجانب ويعمل على تعزيزه في نفوس الطلبة،

(G.5.42)  .موقعًا مناسبًا ليكون المصلى الرئيس في الجامعة، إلى  الجامعة خصصتكذلك وخطة هذا النادي

( صورا لبعض هذه G.5.43، ويوضح المرفق )جانب عدد من المصليات الصغيرة موزعة على مباني الجامعة

 .المصليات

لم يقتصر اهتمام الجامعة بالجانب الديني، بل امتد إلى الجانب الترويحي، فأنشأت ناديًا رياضيًا في شطر 

البنين وصالة رياضية ترفيهية في شطر الطالبات، وفي حين أن النشاط الرياضي بشطر الطالب حصد عددًا 

نسبة عالية من المشاركة في النشاطات  من الجوائز والمراكز المتقدمة في المسابقات الرياضية التنافسية وحقق

الرياضية غير التنافسية، إال أنه من المالحظ تراجع مستوى المشاركة في األنشطة الرياضية في شطر الطالبات 

وما ذلك إال لحداثة هذا التوجه على المجتمع النسائي في جامعة أم القرى، علمًا بأن الجامعة تواصل تكثيفها 

متعلقة بالتوجه الرياضي والبدني، كما أنها في طور إنشاء ناٍد مستقل يخدم هذا التوجه، الللحمالت التوعوية 

( نموذجا من جهود الجامعة في هذا المجال تتمثل في خطة وحدة الصالة الترفيهية G.5.47ويوضح المرفق )

 .وتقرير األنشطة الرياضية بشطر الطالب بشطر الطالبات باإلضافة إلى خطة

ة من خالل وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي، اإلشراف اإلداري والتنظيمي وتقدم الجامع

وذلك بتحديد على األندية الطالبية، فسنت الئحة تحدد القواعد التنظيمية لتأسيس وإدارة األندية الطالبية، 

ت كذلك عملية التسجيل في ((، وسهلG.5.30ذكر سابقا )مرفق )كما  القواعد التنظيمية لألندية الطالبية

يتم تقييم فعالية   االلكترونية لألندية الطالبية. ( طريقة التسجيل في البوابةG.5.44األندية، ويوضح المرفق )

 (.G.5.56, G.5.58المشاركة في األندية الطالبية عن طريق إحصاءات المشاركة واستطالعات الرأي )
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على المشاركة في تفعيل األندية الطالبية واألنشطة الالصفية بتقديم الدعم المادي والمعنوي كما حفزت الطلبة 

على تجهيز المرافق والترتيبات حرصت كذلك و ( نماذجا لتلك الجوائز التحفيزية. G.5.45ويوضح المرفق )

لطالبية، والحسابات المالئمة لتسهيل التواصل االجتماعي غير الرسمي بين الطلبة، مثل مقرات األندية ا

لمقرات بعض األندية  صورا (G.5.46ويوضح المرفق ) اإللكترونية لكل ناٍد في مواقع التواصل االجتماعي،

 .الطالبية

وألهمية قياس مدى مشاركة الطلبة في األنشطة الالصفية، للوقوف على مواطن الخلل إن وجدت وتحسينها، 

، ويوضح المرفق مراقبة متوسط مستويات المشاركة فيها داخليًامواطن القوة، فقد اهتمت الجامعة بوتعزيز 

(G.5.48 نموذجا لتلك المقارنة من خالل مراقبة الفرق بين عدد األنشطة الطالبية والمشاركين فيها في شطر )

مستقباًل إلى مقارنة المستويات مع جامعات أخرى مماثلة بهدف  وتطمح الجامعة، مختلفين الطالبات في عامين

 وير استراتيجيات لتحسين المشاركة عند الضرورة.تط

 .تم جمعها، يتضمن قائمًة بنقاط القوة، وتوصيات التحسين، وأولويات التنفيذ التيمبنيًا على األدلة  قدِّم تقريرًا

من الجودة في تطبيق الممارسات المتعلقة  درجة التقييم العام لجودة المعيار الخامس تمتعه بدرجة عاليةتظهر 

ويظهر ذلك في األنظمة االلكترونية المتكاملة والفعالة التي تدير عمليات القبول والتسجيل، وكذلك تحديد ، به

اإلجراءات والمواعيد األكاديمية بطريقة واضحة وشفافة. وكذلك يتوفر قدر متنوع من الخدمات واألنشطة 

 تقييم هذه الخدمات واألنشطة وتحسينها بشكل مستمر.المقدمة للطلبة، ويتم 

العدد الكبير للكادر اإلداري المسؤول عن تقديم الخدمات المرتبطة بإدارة شؤون الطلبة والخدمات  •

 المساندة.

تنوع مؤهالت وتخصصات الكادر اإلداري المسؤول عن تقديم الخدمات المرتبطة بإدارة شؤون الطلبة  •

 المساندة. والخدمات

 توفر الدعم المالي الكافي لتغطية الخدمات المقدمة. •

 االستفادة من وسائل التقنية الحديثة في تقديم الخدمات الطالبية. •
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االستفادة من نتائج تقييم الطلبة للخدمات المقدمة لهم في وضع خطط تطويرية للجهات المعنية  •

 بالمعيار الخامس.

 الشراكة المجتمعية لتحسين مستوى الخدمات الطالبية المقدمة في المؤسسة.تفعيل دور  •

 االستمرار في تدريب الكادر اإلداري العامل في الجهات المعنية بالمعيار الخامس لرفع كفاءته المهنية. •

االهتمام باالستفادة من المقارنات المرجعية الخارجية دوريًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من  •

 الجهات المعنية بالمعيار الخامس.

 االهتمام باألنشطة الرياضية لشطر الطالبات. •

 يتعلق بالقبول والتسجيل. فيماوضع دليل للسياسات واإلجراءات  •

 

االستفادة من المقارنات المرجعية الخارجية دوريًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الجهات  •

 خامس.المعنية بالمعيار ال

 يتعلق بالقبول والتسجيل. فيماوضع دليل للسياسات واإلجراءات  •

 االهتمام بتطوير األنشطة الرياضية بشطر الطالبات. •

 اسم الدليل الترميز

G.5.0 أعضاء لجنة المعيار الخامس 

G.5.1 دليل القبول 

G.5.2 صورة إعالن إرشاد الطلبة خالل يوم المستجدين 

G.5.3  عملية اإلرشاد األكاديميضوابط 

G.5.4 
نموذج طلب معادلة خارجية يوضح اللوائح المنفذة في الجامعة فيما يخص معادلة مقررات 

 درست سابقاً 

G.5.5 توصيف مهام موظفات قسم النتائج والمعادالت 

G.5.6 )تقرير ملتقى المستجدين )بداية مختلفة 

G.5.7 
حول اإلجراءات المتبعة لحفظ السجالت في مكان صورة خطاب رد عمادة تقنية المعلومات 

 آمن في مقرين مختلفين

G.5.8 
صورة محاضر اجتماعات لجنة جدارة الخاصة بتنظيم سجالت الطلبة الدائمة واالحتفاظ بها/ 

 التخلص منها

G.5.9 التقويم األكاديمي 

G.5.10 
وعدد الساعات المطلوبة صورة توصية طالب توضح عدد الساعات المجتازة من قبل الطالب 

 للتخرج وفق خطة دراسية محددة
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G.5.11 كتيب حقوق وواجبات الطالب 

G.5.12 قرار تجديد تشكيل أعضاء لجنة التأديب 

G.5.13 نموذج استقبال حالة 

G.5.14 جدول للجلسات التأديبية 

G.5.15 صورة من غالف محضر التحقيق 

G.5.16  حملة تبصيرمنشورات لحملة تبصير+ تقرير 

G.5.17 قرار تشكيل لجنة فرعية لحماية حقوق الطالب 

G.5.18 الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب بشطريها 

G.5.19 
خطاب إدارة التخطيط والميزانية بالمبالغ التشغيلية المخصصة للخدمات الطالبية من ميزانية 

 الجامعة

G.5.20 
المبالغ المخصصة للصرف على الخدمات المقدمة خطاب من إدارة صندوق الطالب بإجمالي 

 للطلبة من ميزانية الصندوق

G.5.21 الخطة السنوية لبرامج وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي 

G.5.22 الخطة السنوية لبرامج وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعية 

G.5.23  اسم نادي )الوافدات( الى اسم )العالمي(خطاب تغيير 

G.5.24 ( أندية جديدة3خطاب استحداث ) 

G.5.25 السير الذاتية للمشرفين على تقديم وتطوير خدمات الطالب 

G.5.26 تقييم برامج مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي 

G.5.27 تقييم برامج األنشطة واألندية الطالبية 

G.5.28  المخصصة لنقل الطالباتقائمة بالباصات 

G.5.29 المطعم الجامعي + المصلى + مقرات األندية الطالبية + المالعب الرياضية...الخ 

G.5.30 القواعد التنظيمية لألندية الطالبية 

G.5.31 تقارير أنشطة األندية الطالبية 

G.5.32 صورة غالف عدد من مجلة منار الجامعة 

G.5.33  لنظام المطبوعات والنشرالالئحة التنفيذية 

G.5.34 السير الذاتية للمرشدين في مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي 

G.5.35  خطاب لالستعالم عن واقع توفر خدمات الطوارئ الطبية وعن مدى جودتها إن وجدترد على 

G.5.36 خطط االرشاد األكاديمي واإلرشاد المهني 

G.5.37  للطلبةجدول مواعيد اإلرشاد النفسي 

G.5.38 
اإلعالنات عن الخدمات اإلرشادية، وعن الطرق االلكترونية للتسجيل والتواصل في هذه 

 الخدمة

G.5.39 فهرسة ملفات دراسة الحالة 

G.5.40  البرنامج اإلثرائيدعوات لحضور 
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G.5.41 التسهيالت المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة خطابان توضح 

G.5.42  التوعويخطة النادي 

G.5.43 صور للمصلى 

G.5.44 طريقة التسجيل في البوابة اإللكترونية لألندية الطالبية 

G.5.45 أسماء األندية + قائمة بالحوافز التشجيعية المرتبطة بتفعيل األنشطة 

G.5.46 صور لمقرات األندية الطالبية 

G.5.47 
وتقرير األنشطة الرياضية بشطر خطة وحدة الصالة الترفيهية بشطر الطالبات + خطة 

 الطالب

G.5.48 
جدول يوضح الفرق بين عدد األنشطة الطالبية والمشاركين فيها خالل العامين األخيرين 

 بشطر الطالبات

G.5.49 منشور المعادالت 

G.5.50 تقرير فعاليات المستجدين بالفروع 

G.5.51 نظام األوراكل 

G.5.52 خطة أم القرى االستراتيجية 

G.5.53 الخطة التنفيذية 

G.5.54 اإلرشاد المهني 

G.5.55 اإلرشاد األكاديمي 

G.5.56 نتائج استطالعات الرأي 

G.5.57 حمالت السرقة العلمية باألقسام 

G.5.58 إحصاءات عن المشاركة في األندية الطالبية 
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6.  

 (نجوم "" :)درجة التقويم اإلجمالية

تثري مصادر والمرافق األكاديمية وغير األكاديمية التي  يةوحدات التعليمالمن  العديد أم القرىجامعة  يوجد في

الوحدات الداعمة غير األكاديمية المتاحة  أهم. للطلبة التطوير المهنيتساهم في دعم لبرامج األكاديمية والتعلم ل

لتقديم الخدمات وتوفير بيئة أكاديمية مواتية يمكن للطالب وأعضاء هيئة التدريس من خاللها العمل بأقصى 

 والمرتبطة بالممارسات الجيدة في المعيار السادس هي: قدراتهم وكفاءتهم

 عمادة شؤون المكتبات .1

 عماد التعلم االلكتروني .2

 ية المعلوماتعمادة تقن .3

تمثل المكتبة الجامعية لجامعة أم القرى بشقيها )الطالب والطالبات( ومجموعة المكتبات الفرعية التابعة  حيث

لها العمود الفقري لمصادر وخدمات التعلم وذلك من خالل المصادر التقليدية والحيز المكاني الممثل في 

كافة شرائح مجتمع الجامعة والزوار من المساحات واألدوات المادية أو من خالل الحيز االفتراضي الذي يتيح ل

لها على مدار الساعة حيث اتاحت عمادة شؤون المكتبات بوابة استخدام مصادر التعلم والخدمات المصاحبة 

والفهرس اآللي  تلقواعد المعلوما (https://uqu.edu.sa/lib) تفاعلية شاملة تتيح البحث االلي من خالل الموقع

للمكتبة وتعمل عمادة شؤون المكتبات على أن تكون مصادر التعلم والخدمات المصاحبة لها تفي باحتياجات 

 ة.المستفيدين من الطالب وأعضاء هيئة التدريس في سائر الكليات والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامع

علمية ثقافية تربوية اجتماعية. تهدف إلى جمع  مكتبةالقرى مكتبة الملك عبداهلل بن عبد العزيز بجامعة أم تعد 

واإلهداء والتبادل واإليداع( وتنظيمها واسترجاعها بأقصر  )الشراءمصادر المعلومات وتنميتها بالطرق المختلفة 

من خالل مجموعة من الخدمات التقليدية،  بمختلف فئاتهموقت ممكن، وتقديمها إلى مجتمع المستفيدين 

اإلعارة والمراجع والدوريات والتصوير والخدمات الحديثة كخدمات اإلحاطة الجارية، والبث االنتقائي كخدمات 

للمعلومات، والخدمات األخرى المحسوبة وذلك عن طريق كفاءات بشرية مؤهله علميًا وفنيًا وتقنيًا في مجال 

 .والمعلوماتعلم المكتبات 

مكتبتي كليتي الشريعة والتربية في مكتبة واحدة، وفي عام هـ وذلك بتوحيد 1388تأسست المكتبة في سنة 

ـ ضمت الكليتان ) كلية التربية والشريعة ( والمكتبة الجامعية الملحقة بهما إلى جامعة الملك عبدالعزيز، 1391 ه

 هـ شيد للمكتبة الجامعية مبنى جديد مكون من ثالثة طوابق  بمقر الجامعة بالعزيزية، وفي عام1394وفي عام 

هـ تم بناء مقر المكتبة في المدينة الجامعية العابدية، 1424هـ أنشئت عمادة شئون المكتبات، وفي عام 1396

https://uqu.edu.sa/lib
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هـ تم افتتاح المكتبة المركزية بالعابدية بحضور صاحب السمو الملكي األمير عبد المجيد بن  1425وفي عام 

 .تبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الجامعيةعبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة ، وتم تسميتها مك

تحظى مكتبة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الجامعية بخاصية فريدة تميزها عن غيرها من المكتبات الجامعية و

االخرى فباإلضافة لتميزها في توفير وتطوير وتنوع خدماتها التي تقدمها للمستفيدين من منسوبي الجامعة 

فهي تتميز بمنزلة جغرافية مرموقة لجوارها من بيت اهلل الحرام بمكة المكرمة ، هذه وللمجتمع بصفة عامة 

ارباب العلم والمعرفة من المسلمين وكذلك من  المكانة الجغرافية عززت من سمعة المكتبة العالمية فحفزت

رها واالطالع على غيرهم في مختلف بقاع االرض الستثمار تواجدهم في المناسبات والمواسم الدينية لزيارة مق

 . مقتنياتها الثرية والخدمات المتطورة التي تقدمها لكافة المستفيدين

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عمادة شؤون المكتبات تشرف فنيًا على خدمات المكتبات الفرعية في الفروع التابعة 

سب أعداد المستفيدين منها مكتبة فرعية تختلف في حجمها ومساحتها ح 29لجامعة أم القرى والتي بلغ عددها 

وتسعى عمادة شؤون المكتبات في خطتها المستقبلية لتقليص العدد ها. ( نبذة عنG.6.17ويشمل التقرير )

والحرص على توفير مكتبة جامعية فرعية تتوافر فيها مواصفات المكتبات الجامعية ومعاييرها وذلك لكل مقر 

شاء مكتبة جامعية نموذجية لفرع القنفذة ورفع لإلدارة العليا فقط من مقار الجامعة وقد تم إعداد مشروع إن

 (G.6.12لتنفيذه كنموذج يحتذى به لباقي الفروع موضحه في )

إن رسالة المكتبة جزء ال يتجزأ من رسالة الجامعة والتي تتمثل في التأهيل العلمي العالي واإلعداد التربوي 

والثقافي لتخريج كوادر وطنية مؤهلة، والمكتبة هي الجهة المناط بها تقديم خدمات بحثية وتوفير واقتناء البرامج 

العزيز منذ  ى القائمون على مكتبة الملك عبد اهلل بن عبدسعلذا  .التعليميةواألدوات والمواد المكملة للعملية 

نشأتها الى تطبيق أحدث المعايير في معالجة المعلومات وتقديمها لفئات المجتمع المختلفة وعلى ضوء ذلك 

  .تمت صياغة الرسالة والرؤية واالهداف كما جاء في الخطة االستراتيجية للعمادة

توظيف كافة اإلمكانات ة الطموحة لعمادة شؤون المكتبات، سعت العمادة إلى وفي سبيل تحقيق الرؤية المستقبلي

)البشرية والمالية والتقنية والمكانية والخبرات السابقة( وأفضل الممارسات المتبعة لتقديم خدمات المعلومات 

ات واالتصاالت ورفع وإتاحة المعلومات وإدارة مصادرها وتوظيف تقنيات المعلومودعم العملية التعليمية والبحثية 

الوعي المعلوماتي وإكساب المستفيدين المهارات الالزمة للتعامل بكفاءة مع المعلومات وقنواتها المتعددة وذلك 

تصنيف الكادر الوظيفي بعمادة شؤون المكتبات  (G.6.103)ويوضح المرفق  تحقيق الجودة والتميز في األداء.ب

 في المكتبة المركزية بالشطرين.

، أقسام العمادة اإلدارية والتي (G.6.104)الهيكل التنظيمي لعمادة شئون المكتبات الموضح بالمرفق ويبين 

  ، ويوجد كذلك شرح لمهام كل قسم.قسم 12تتكون من 
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وتفتح المكتبة لتقديم خدماتها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة لياًل من يوم األحد إلى الخميس 

لعمل اليومي في فرع الطالبات في تمام الساعة الخامسة عصرًا وتتاح خدمات المعلومات وتنتهي ساعات ا

 (G.6.50) االلكترونية عبر بوابة المكتبة على الشبكة على مدار األربع وعشرين ساعة

جة تحتوي مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية على مجموعات قيمة سواء من ناحية الكم أو من ناحية النوع، وهذا نتي

 .سياسات ثابتة للتزويد السنوي للمجموعات في مختلف المصادر المعرفية إضافة إلى االهداءات الخاصة

 يوضح الجدول عدد عناوين وأوعية المعلومات الموجودة في فهرس المكتبة اآللي:

 في فهرس المكتبة اآللي المتوفرةعناوين وأوعية المعلومات  42جدول 

 العدد المجموعات

 434849 عدد عناوين الكتب

 1035545 عدد األوعية والنسخ

 267 عدد الدوريات المحكمة

 13716 عدد المخطوطات

 24009 عدد رسائل جامعة أم القرى
 

كما تشترك مكتبة الملك عبد اهلل في مجموعة من قواعد المعلومات التي تخدم كافة تخصصات الجامعة والتي 

عمل على توفير خدمات والتي ت SDLقاعدة والتي من ضمنها المكتبة الرقمية السعودية  157يبلغ عددها نحو 

أشكالها، وجعلها في متناول أعضاء  معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية بمختلف

هيئة التدريس والباحثين والطالب في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس بالجامعات السعودية وبقية 

آالف مرجع علمي، تغطي كافة  310أكثر من  قواعد المعلومات الرقمية تضم. مؤسسات التعليم العالي

ستمر لهذا المحتوى، مما يحقق تراكمًا معرفيًا ضخمًا على المدى التخصصات األكاديمية، وتقوم بالتحديث الم

 (G.6.83وتتوافر منشورات مطبوعة لطريقة االستخدام ) البعيد

 عنالمستفيد من البحث  (https://uqu.edu.sa/libالرابط ) ىعل  catalog)(Libraryالفهرس اآللي  مكنُي

وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أن خدمة أسأل أخصائي  المصادر التي يحتاج اليها سواء كانت كتب أو رسائل جامعية.

ة تتيح للمستفيدين بإرسال استفساراتهم وسيقوم أخصائي المعلومات باإلجابة عليها على الرابط بالمكت

(http://cutt.us/rYHnj،)  ويوفر النظام أيضًا )قاعدة المعرفة( التي تحتوي على اإلجابات النموذجية

( وهناك خطوات عديدة ومتنوعة اتخذتها http://cutt.us/N3lQrعبر الرابط ) لالستفسارات األكثر شيوعًا.

ل الجامعة وخارجها وخدمة المجتمع المكي ومنها العمادة لتقوية عرى التواصل بين المكتبة والمستفيدين داخ

ستعراض على الحساب ال( وأيضا خدمة الترويج (Kaaulibباالسم الموحد  قنوات التواصل االجتماعي المنوعة

https://uqu.edu.sa/lib
http://cutt.us/rYHnj
http://cutt.us/N3lQr
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وأيضا الزيارات الميدانية للمكتبة وتقديم برنامج تعريفي الوثائق والمصادر المختلفة المتوفرة حديثاً في المكتبات 

 .للزوار

تسعى جامعة أم القرى من خالل عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى تقديم خدمات التعلم اإللكتروني و

عبر بنيــة تقنية وبيئة تعليمية متكاملتين، كما تسعى إلى دعم ومساعدة أعضاء هيئة التدريس على تطوير 

يثة في مجال التعّلم اإللكتروني واالعتماد المقررات والوحدات التعليمية باستخدام الطرق واألساليب الحد

األكاديمي، وتقليل الفترة الزمنية لتطوير البرامج، وتقديم خدمات وحلول متكاملة في مجال تطوير البرامج، 

وإتاحة المحتوى من خالل المستودع التعليمي، عالوة على توفير بيئة وآلية لتطوير محتوى المقررات اإللكترونية، 

الجماعي في تطوير البرامج، وضمان الجودة من خالل التقييم والتعديل المستمر للمقررات  وتشجيع العمل

 اإللكترونية.

من شركة مايكروسوفت، لطالب وطالبات  office365خدمة البريد اإللكتروني  عمادة تقنية المعلوماتتقدم كما 

وني بعدة خدمات مجانية، منها مساحة مجانًا، وتتمّيز خدمة البريد اإللكتروأعضاء هيئة التدريس الجامعة 

تيرا بايت، وسعة المرفقات،  1لحفظ الملفات أونالين بحجم يصل إلى  One Driveالتخزين السحابية على 

. ويمكن الدخول والعديد من تطبيقات مايكروسوفتومميزات أخرى مثل إتاحة خدمات التقويم إلدارة المواعيد، 

. كما توفر عمادة تقنية المعلومات outlookالجامعة أو من خالل برنامج على بريد الجامعة من خالل بوابة 

، حيث يمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس االستفادة من كل adobeمجموعة من مصادر التعلم مثل برامج 

سبق فإن عمادة تقنية  باإلضافة إلى ما % على قيمة االشتراك.60مقابل تخفيض قدره  adobeتطبيقات 

   المعلومات توفر برامج تعليمية حسب احتياج البرامج والكليات.

برئاسة سعادة عميد شؤون المكتبات وعضوية وكالء العمادة ووكيل عمادة تقنية  معيار السادستم تشكيل لجنة ال

)مرفق  االلكتروني والتعلم عن بعد وعدد من موظفي عمادة شؤون المكتباتالمعلومات ووكيل عماد التعليم 

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع G.2.0التشكيل )

اطبة األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة ومخ

جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بعد ذلك بتقويم ممارسات المعيار 

تقرير المعيار. تمت مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة لفي ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية 

الت الالزمة في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعدي

مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض مع المعايير األخرى وذلك إلعداد 

 تقرير دراسة ذاتية متكامل. 
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 .الفرعية للمعيار المعاييرحول  ًاتقريروفيما يلي 

61

سياسات وإجراءات واضحة تضمن أن  الجامعةأن يكون لدى  ار الفرعي في أنه يجبيتلخص محتوى هذا المعي

يتم تقويمها ، وبالجامعةمصادر التعلم والخدمات الالزمة لدعم تعلم الطلبة كافية ومناسبة للبرامج المقدمة 

 وتحديثها دوريًا حسبما تتطلبه البرامج.

 لمصادر التعلم في جامعة أم القرى هذا المعيار نجد ان ممارسات ومن خالل تقويم اداء الجامعة استنادًا الى

رؤية ورسالة طموحة يبنى عليها األهداف البعيدة المدى واالهداف المرحلية لكل متمثلة بعمادة شؤون المكتبات 

ت مع موائمة رؤية ورسالة عمادة شؤون المكتباوقد تم   .نشاط تقوم به عمادة شؤون المكتبات بجامعة ام القرى

ثم  2020في برنامج التحول الوطني وزارة التعليم ثم ، الجامعة بأهدافوربط أهدافها  رؤى المستويات األعلى،

 .((G.6.1 2030 رؤيةواهداف 

وتقوم عمادة شؤون المكتبات بمراجعة سياسات وإجراءات الخدمات المقدمة للمستفيدين باستمرار كما هو 

( وتأخذ بعين االعتبار اللوائح واألنظمة  إلدارة محتوى المكتبات G.6.2وخطط التعشيب )  G.6.3)موضح في )

مشاركة جميع األطراف المستفيدين بصفة دورية سنويا  في إجراءات التقويم ( ومن خالل G.6.6كنظام السييرا )

لتي هيئة التدريس والطلبة من داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الخدمات اواستطالع آراء المستفيدين من 

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم  32(، وفي ذلك تحقيق للتوصية رقم G.6.21) تقدمها العمادة

في التخطيط لمشاريع  التي تقاس سنويا خريطة مؤشرات األداء(. ويتم الرجوع لNCAAAواالعتماد األكاديمي )

مراجعي المركز الوطني للتقويم  من توصيات 31(، في تنفيذ للتوصية رقم G.6.23ة )المكتبة المستقبلي

 (.NCAAAواالعتماد األكاديمي )

باإلضافة الى عدة مؤشرات  NCAAAوهناك ثالث مؤشرات رئيسية للمعيار السادس طبقا لما حدده مركز 

 فرعية تم تحديدها من خالل عمادة المكتبات

هميته ومدلوله لذا سيتم تناول ونظرا ألن مؤشرات األداء الرئيسة تحوي مؤشرات جزئية متضمنة ولكل منها أ

المؤشرات الجزئية للمؤشر الرئيس بالتفصيل مع مقارنة الداخلية لألداء، وسيتم إدراج النتائج الكلية للمؤشرات 

 .الرئيسة في نهاية تقرير المعيار مصحوبا بالمقارنة المرجعية الداخلية والخارجية للمؤشر الرئيس

 S6.1.aول مؤشر األداء الرئيس جد 43جدول 

 : تقويم أصحاب المصلحة لمساعدة العاملين بالمكتبةالرئيس مؤشر األداء

 S6.1.aرقم مؤشر األداء في وثيقة المركز:

 S6.1.a: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 
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األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 المرجعية الداخلية()المقارنة 

األداء  مستوى

 الجديد المستهدف

3.5 4 

 

4.5 

تقويم أصحاب المصلحة لمساعدة والذي يقيس  S6.1.aجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي يوضح 

ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط تقويم أصحاب المصلحة لمساعدة العاملين بالمكتبة . العاملين بالمكتبة

وهذا يعني أن هناك رضا جيد جدا من قبل المستفيدين. ويشير إلى وجود ثبات في  2017-2015 الفترةفي  4

 معدل رضا المستخدمين عن خدمات المكتبات على مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6.1.eجدول مؤشر األداء الرئيس  44جدول 

 : توفر مناخ الدراسة بالمكتبةالرئيس مؤشر األداء

 S6.1.eرقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.1.e: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 المرجعية الداخلية()المقارنة 

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 4 

 

4.3 

ويتضح  .والذي يقيس توفر مناخ الدراسة بالمكتبة S6.1.e1نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي  جدوليوضح 

وهذا يعني  2017-2015 الفترةفي  3.8 هو توفر مناخ الدراسة بالمكتبةتقييم من المقارنة الداخلية أن متوسط 

4

4.1

4

3.9

4

4.1

4.2

تقويم أصحاب المصلحة لمساعدة العاملين
بالمكتبة

S6.1.a

2015 2016 2017

3.5

4 4

3.2
3.4
3.6
3.8

4
4.2

توفر مناخ الدراسة بالمكتبة

S6.1.e

2015 2016 2017
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. ويشير إلى وجود ثبات في معدل رضا عن مناخ الدراسة بالمكتبةأن هناك رضا جيد من قبل المستفيدين 

 المستخدمين عن توفر مناخ الدراسة بالمكتبة على مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6.1.fجدول مؤشر األداء الرئيس  45جدول 

 : توفر أماكن للدراسة بالمكتبةالرئيس األداءمؤشر 

 S6.1.f رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز:

 S6.1.f: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.7 

 

4 

ويتضح  .والذي يقيس توفر أماكن للدراسة بالمكتبة S6.1.fيوضح الجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

وهذا  2017-2015 الفترةفي  3.7 هو توفر أماكن للدراسة بالمكتبةتقييم من المقارنة الداخلية أن متوسط 

. ويشير إلى وجود ثبات في معدل رضا الدراسة بالمكتبةعن مناخ يعني أن هناك رضا جيد من قبل المستفيدين 

 المستخدمين عن توفر مناخ الدراسة بالمكتبة على مدار الثالث سنوات الماضية.

 s6.1.g1جدول مؤشر األداء الرئيس  46جدول 

 أخصائي المكتبة اسأل: رضا المستفيدين عن خدمة الرئيس مؤشر األداء

 s6.1.g1األداء في وثيقة المركز :  رقم مؤشر

 s6.1.g: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف
 الفعلياألداء  مستوى

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.7

3.8

3.7

3.6

3.7

3.8

3.9

توفر أماكن للدراسة بالمكتبة

S6.1.f

2015 2016 2017
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3.5 4.14 

 

4.5 

 اسألوالذي يقيس رضا المستفيدين عن خدمة  S6.1.g1يوضح الجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

تقييم رضا المستفيدين عن خدمة اسأل اخصائي ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط  .أخصائي المكتبة

خدمة عن المستفيدين  من قبلجدا وهذا يعني أن هناك رضا جيد  2017-2015 الفترةفي  4.3 المكتبة هو

أخصائي المكتبة  اسألأخصائي المكتبة. ويشير إلى وجود ثبات في معدل رضا المستخدمين عن خدمة  اسأل

 على مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6.1.g2جدول مؤشر األداء الرئيس  47جدول 

 : كفاية المكتبةالرئيس مؤشر األداء

 S6.1.g2في وثيقة المركز: رقم مؤشر األداء 

 S6.1.g :الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف
 الفعلياألداء  مستوى

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.8  

 

4 

ويتضح من المقارنة  .والذي يقيس كفاية المكتبة S6.1.g2يوضح الجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

جدا وهذا يعني أن هناك رضا جيد  2017-2015 الفترةفي  3.9 هوكفاية المكتبة تقييم الداخلية أن متوسط 

4

4.2

4.4

4.6

رضا المستفيدين عن خدمة 
اسأل أخصائي المكتبة

S6.1.g1

2015 2016 2017

3.7

3.8

3.9

4

4.1

كفاية المكتبة

S6.1.g2

2015 2016 2017
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ويشير إلى وجود ثبات في معدل كفاية المكتبة على مدار . كفاية المكتبةعن من قبل المستفيدين إلى حد ما 

 ضية.الثالث سنوات الما

 S6.1.g3جدول مؤشر األداء الرئيس  48جدول 

 : رضا المستفيدين عن خدمات المكتبةالرئيس مؤشر األداء

 S6.1.g3رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.1.g: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 المرجعي الداخليمستوى األداء 

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.7  

 

4 

 .والذي يقيس رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة S6.1.g3يوضح الجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

-2015 الفترةفي  3.8 هو  المكتبةرضا المستفيدين عن خدمات تقييم ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط 

رضا المستفيدين عن خدمات عن من قبل المستفيدين جدا إلى حد ما وهذا يعني أن هناك رضا جيد  2017

ويشير إلى وجود ثبات في معدل رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة على مدار الثالث سنوات . المكتبة

 الماضية.

 S6.1.g4جدول مؤشر األداء الرئيس  49جدول 

 المكتبة محتوى: رضا المستفيدين عن الرئيس مؤشر األداء

 S6.1.g4رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.1.g: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 الداخلية()المقارنة المرجعية 

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.4
3.6
3.8

4
4.2

رضا المستفيدين عن خدمات
المكتبة

S6.1.g3

2015 2016 2017
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3.5 3.7  

 

4 

والذي يقيس رضا المستفيدين عن محتوى  S6.1.g4نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي  السابقيوضح الجدول 

 الفترةفي  3.8هو  رضا المستفيدين عن محتوى المكتبةتقييم ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط  .المكتبة

رضا المستفيدين عن عن من قبل المستفيدين جدا إلى حد ما وهذا يعني أن هناك رضا جيد  2015-2017

المكتبة على مدار الثالث سنوات  محتوىويشير إلى وجود ثبات في معدل رضا المستفيدين عن . محتوى المكتبة

 الماضية.

 S6.2جدول مؤشر األداء الرئيس  50جدول 

عدد اشتراكات المطبوعات والمجالت على الشبكة العنكبوتية كنسبة إلى عدد البرامج : الرئيس مؤشر األداء

 المقدمة

 S6.2رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.2: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف
 الفعلياألداء  مستوى

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

0.4 0.48  

 

0.5 

عدد اشتراكات المطبوعات والذي يقيس  S6.2نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي  السابقيوضح الجدول 

أن عدد اشتراكات المطبوعات والمجالت  والمجالت على الشبكة العنكبوتية كنسبة إلى عدد البرامج المقدمة.

3.6

3.8

4

وى رضا المستفيدين عن محت
المكتبة

S6.1.g4

2015 2016 2017

0.37
0.29

0.48

S6.2

2015 2016 2017
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ويتضح من المقارنة  2017 العام الجامعيفي  0،48 هو على الشبكة العنكبوتية كنسبة إلى عدد البرامج المقدمة

 أن هناك زيادة كافية في هذه النسبة تغطي احتياج البرامج الموجودة بالجامعة.الداخلية 

 S6.3.bشر األداء الرئيس جدول مؤ 51جدول 

 : تقويم المستفيدين لمحتوى قواعد المعلوماتالرئيس مؤشر األداء

 S6.3.b رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز:

 S6.3.b: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 الداخلية()المقارنة المرجعية 

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.7  

 

4 

والذي يقيس تقويم المستفيدين لمحتوى  S6.3.bنتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي السابق يوضح الجدول 

خالل األعوام الجامعية  3.8هو  تقويم المستفيدين لمحتوى قواعد المعلوماتمتوسط أن  .قواعد المعلومات

تقويم عن من قبل المستفيدين جدا إلى حد ما ويتضح من المقارنة الداخلية أن هناك رضا جيد   2017-2015

ويشير إلى وجود ثبات في معدل تقويم المستفيدين لمحتوى قواعد . المستفيدين لمحتوى قواعد المعلومات

 المعلومات على مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6.3.e1شر األداء الرئيس جدول مؤ 52جدول 

 كفاية المكتبة الرقمية  :الرئيس مؤشر األداء

 S6.3.e1رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.3.e: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.8
4

3.7

3.4
3.6
3.8

4
4.2

عد تقويم المستفيدين لمحتوى قوا
المعلومات

S6.3.b

2015 2016 2017
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3.5 3.7  

 

4 

ويتضح من  .والذي يقيس كفاية المكتبة الرقمية S6.3.e1يوضح جدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

وهذا يعني أن هناك رضا  2017-2015 الفترةفي  3.8 كفاية المكتبة الرقمية هوالمقارنة الداخلية أن متوسط 

ويشير إلى وجود ثبات في معدل كفاية . كفاية المكتبة الرقميةعن من قبل المستفيدين جدا إلى حد ما جيد 

 المكتبة الرقمية على مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6.3.cجدول مؤشر األداء الرئيس  53جدول 

 المعلومات: رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة الرقمية وقواعد الرئيس مؤشر األداء

 S6.3.cرقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.3.c: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.5 

 

4 

والذي يقيس رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة  S6.3.cيوضح جدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة تقييم ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط  .الرقمية وقواعد المعلومات

ن هناك رضا جيد من قبل المستفيدين وهذا يعني أ 2017-2015 الفترةفي  3.6هو  الرقمية وقواعد المعلومات

3.8

4

3.7

3.4

3.6

3.8

4

4.2

كفاية المكتبة الرقمية

S6.3.e1

2015 2016 2017

3.6
3.8

3.5

3.2
3.4
3.6
3.8

4

ة رضا المستفيدين عن خدمات المكتب
الرقمية وقواعد المعلومات

S6.3.c

2015 2016 2017
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ويشير إلى وجود ثبات في معدل كفاية المكتبة الرقمية على . خدمات المكتبة الرقمية وقواعد المعلوماتعن 

 مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6.3.e2جدول مؤشر األداء الرئيس  54جدول 

 للمحتوى الرقمي من حيث الحداثة والكفاءة : تقويم المستفيدينالرئيس مؤشر األداء

  S6.3.e2 رقم مؤشر األداء في وثيقة المركز:

 S6.3.e: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.7  4 

والذي يقيس تقويم المستفيدين للمحتوى الرقمي  S6.3.e2جدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي يوضح 

ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط تقويم المستفيدين للمحتوى الرقمي من   .من حيث الحداثة والكفاءة

وهذا يعني أن هناك رضا جيد من قبل المستفيدين  2017-2015 الفترةفي  3.8هو  حيث الحداثة والكفاءة

ويشير إلى وجود ثبات في معدل تقويم المستفيدين للمحتوى الرقمي . للمحتوى الرقمي من حيث الحداثة والكفاءة

 من حيث الحداثة والكفاءة على مدار الثالث سنوات الماضية.

 S6-s3ء الفرعي جدول مؤشر األدا 55جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد عناوين الكتب نسبة لعدد الطالب

 (S6-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

10 11 
2015 11 

2016 11 

2017 11  

12 

 التحليل

3.4
3.6
3.8

4
4.2

توى تقويم المستفيدين للمح
الرقمي من حيث الحداثة 

والكفاءة

S6.3.e2

2015 2016 2017
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أن هناك ثباتا ومحافظة  الطالبوالذي يقيس عدد عناوين الكتب نسبة لعدد  المؤشرنتائج قياسات توضح 

ويبين ذلك المقارنة المرجعية الداخلية: والعدد المحقق يفوق المستهدف وهو  11على النسبة المحققة وهي 

مما يعني  12عناوين الكتب لكل طالب الى عناوين لكل طالب ورغم ذلك تسعى الجامعة الى زيادة عدد  10

 .عنوان وهو متوسط عدد الطالب بالجامعة 100,000زيادة تفوق 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي •

 األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى  احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب عدد عناوين الكتب وقسمته على عدد  •

 الطالب.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 S6-s4جدول مؤشر األداء الفرعي  56جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 كفاءة التزويد

 (S6-s4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 ISO 11620, AFLI 2013مصدر المؤشر: 

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

75% 80% 
2015 92% 

2016 61% 

2017 80%  

85% 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس كفاءة التزويد أن القياس الفعلي تجاوز المستهدف حيث حقق 

% وتسعى الجامعة 61% محققا ارتفاعا عن العام الماضي الذي كان يمثل 75% بينما المستهدف هو 80

% الى ان تعاود التفوق الذي تحقق 85المكتبات الى زيادة النمو في كفاءة التزويد الى من خالل عمادة شئون 

 .2015% عام 92سابقا وهو 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢
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تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب نسب كفاءة التزويد خالل األعوام  •

 .السابقة

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 S6-s5جدول مؤشر األداء الفرعي  57جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 معدل المجالت العلمية المشترك فيها لكل عضو هيئة تدريس

 (S6-s5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 NCAAA, ISO 11620, AFLI 2013مصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

16 32 
2015 39 

2016 32 

2017 32  

20 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس معدل المجالت العلمية المشترك فيها لكل عضو هيئة تدريس الى 

المحققة وذلك لتقليل التكلفة االجمالية تحقق مستوى عالي من القياس رغم استهداف أقل من النسبة 

لالشتراكات ودراسة الستبعاد المجالت التي يكون أعضاء هيئة التدريس أقل استخداما واحتياجا لها ورغم 

 ذلك فانه بمقارنة المعدل بالعام السابق يتضح أنه هناك ثبات في المعدل.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا  -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 .تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب عدد المجالت لكل عضو هيئة تدريس •

 التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة  -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 S6-s6جدول مؤشر األداء الفرعي  58جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 نسبة نمو المجموعات الورقية

 (S6-s6) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 ISO 11620مصدر المؤشر: 
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 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

5% 2% 
2015 37% 

2016 1% 

2017 2%  

5% 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس نسبة نمو المجموعات الورقية الى وجود انخفاضا حادا بها حيث 

% ولعل هذا يرجع إلى االعتماد بشكل 2الى  2017% العام الماضي لترتفع في 1إلى % 37انخفضت من 

% نمو 5كبير على المحتوى الرقمي ورغم ذلك تسعى الجامعة من خالل عمادة المكتبات غلى تحقيق نسبة 

 في المجموعات الورقية بها.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 نة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقار -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم اضافته من المجموعات  خالل حساب العدد الذيتم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من  •

 .للحصول على النسبة المئوية 100اجمالي عددها قبل اإلضافة *الورقية وقسمته على 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 S6-s7جدول مؤشر األداء الفرعي  59جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 الرقميةنسبة نمو مقتنيات المكتبة 

 (S6-s7) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 Developed in-houseمصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

20% 9% 
2015 14.40% 

2016 14.00% 

2017 9.00%  

20% 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس نسبة نمو مقتنيات المكتبة الرقمية إلى انخفاضا في نسبة النمو 

% بينما كان في العامين الماضيين بمعدل متوسط 9عن العامين الماضيين حيث أن المستوى الفعلي هو 

لمخصصة للمكتبات %، ولعل ذلك النخفاض الميزانية ا20%، كما أنه لم يتم تحقق المستهدف وهو 14
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% رغم المحتوى 20في العام الماضي، وتسعى الجامعة إلى زيادة نسبة النمو في المحتوى الرقمي لتصل الى 

 الهائل المكتبة المركزية بالجامعة.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 للجامعة على المستوى المؤسسي.ألنها مقارنة ذاتية  •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم اضافته للمحتوى الرقمي،  تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب ما •

 .للحصول على النسبة المئوية 100وقسمته على إجمالي المحتوى قبل اإلضافة *

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S6-s8جدول مؤشر األداء الفرعي ) 60جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 إتاحة العناوين المطلوبة

 (S6-s8) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 ISO 11620, AFLI 2013مصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

75% 93% 
2015 81% 

2016 90% 

2017 93%  

85% 

 التحليل

ملحوظا حيث وصلت توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس نسبة إتاحة العناوين المطلوبة أن هناك تطورا 

% 75متفوقة على النسبة المستهدفة وهي  2017% عام 93نسبة اإلتاحة للعناوين التي يتم طلبها إلى 

 % من خالل المستهدف الجديد.85وتسعى الجامعة إلى المحافظة على تلك النسبة العالية بحيث ال تقل عن 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 در للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المص -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب نسبة االستجابة الى اتاحة العناوين  •

 .لحساب النسبة المئوية 100اجمالي العناوين المطلوبة *المطلوبة الى 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •
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 (S6-s9جدول مؤشر األداء الفرعي ) 61جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 دقة الترفيف

 (S6-s9) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 ISO 11620, AFLI 2013مصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

70% 65% 
2015 68.0% 

2016 80.6% 

2017 65.0%  

75% 

 التحليل

% رغم أنها أقل 65يقيس دقة الترفيف إلى تحقق نسبة مرضية وهي توضح نتائج قياسات المؤشر والذي 

% الذي يمثل المقارنة المرجعية الداخلية، 80.6% وأيضا أقل من العام الماضي وهو 70من المستهدف وهو 

% في العام 75وتسعى الجامعة من خالل عمادة شئون المكتبات إلى زيادة نسبة دقة الترفيف لتصل الى 

 اهلل. القادم إن شاء

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

من خالل حساب نسبة الترفيف الدقيق الى اجمالي  تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي •

 لحساب النسبة المئوية. 100عمليات الترفيف المطلوبة *

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S6-s10جدول مؤشر األداء الفرعي ) 62جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 الخدمات التي تقدمها المكتبة من خالل االنترنت

 (S6-s10) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 ISO 11620, AFLI 2013مصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

15 20 
2015 19 

2016 20 
22 
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2017 20  
 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس عدد الخدمات التي تقدمها المكتبة من خالل االنترنت أنها جيدة 

مع ثباتها بالمقارنة بالعام الماضي الذي يمثل المقارنة  15متفوقة على المستهدف وهو  20حيث تصل الى 

الجامعة من خالل عمادة المكتبات إلى زيادة الخدمات المقدمة من المكتبة المرجعية الداخلية، وتسعى 

 في العام القادم إن شاء اهلل. 22اعتمادا على االنترنت الى 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 المؤسسي.ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى  •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب عدد الخدمات المقدمة من المكتبة  •

وتمثل المقارنة  20من خالل االنترنت ومقارنتها بأعلى قيمة والتي تحققت العام الماضي وهي 

 رجعية الداخلية.الم

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S6-s11جدول مؤشر األداء الفرعي ) 63جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عنوان المؤشر

 (S6-s11) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

155 157 
2015 228 

2016 172 

2017 157  

155 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس عدد قواعد المعلومات المتاحة من خالل المكتبة أنها وفيرة بشكل 

ويرجع انخفاض عدد  157حيث كان القياس الفعلي هو  155كبير وقد حققت أعلى من المستهدف وهو 

مالية ولكن يكون معدل  قواعد المعلومات الى أن هناك قواعد معلومات تشترك بها الجامعة وتدفع لها مبالغ

االستفادة منها ضعيف او منعدم مما أدى الى الغائها وخاصة بعد توافر االشتراك في المكتبة السعودية التي 

تتيح كما هائال من قواعد المعلومات وتتبع المكتبة نظام السييرا وهو نظام متقدم في إدارة محتوى المكتبات 

 على المعدل المتحقق العام القادم ان شاء اهلل.على الويب وتستهدف الجامعة المحافظة 

 المقارنة المرجعية الداخلية
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 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب عدد قواعد المعلومات المتاحة من  •

 خالل نظام مكتبة الجامعة المركزية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

يها األهداف البعيدة المدى واالهداف المرحلية لكل رؤية ورسالة طموحة يبنى علعمادة شؤون المكتبات وضعت 

نشاط تقوم به عمادة شؤون المكتبات بجامعة ام القرى كما حرصت العمادة على موائمة رؤيتها ورسالتها مع 

.  2030ثم اهداف رؤية  2020الجامعة ثم الوزارة في برنامج التحول الوطني  بأهدافالرؤى العليا وربط أهدافها 

(G.6.1) التي تهدف إلى بناء وتنمية مصادرها وتسهيل النفاذ إلى خدمات ومصادر المكتبة التقليدية وااللكترونية و

في الخطة االستراتيجية لها  الموضحة بما يتوافق مع احتياجات البرامج الدراسية ومتطلبات البحث العلمي

(G.6.15)( كما توجد خطة تنفيذية للعمادة متكاملة مرفقة في ،G.6.108.) 

في العابدية إليجاد مساحات  شطر الطالباتمكتبة الملك عبد اهلل لمبنى اعتماد النقل إلى  وتعمل العمادة على

المكتبات إضافية لمزيد من التنظيم واستيعاب المجموعات في المكتبة. كما تم تشكيل لجنة دائمة لعمادة شؤون 

عميد شؤون المكتبات وعضوية نخبة من أعضاء هيئة التدريس تهدف الى تطوير اعمال خدمات المعلومات  برئاسة

(. وحرصا من العمادة على تحسين خدماتها تم تمديد ساعات العمل G.6.19)وفروعها في الجامعة بكلياتها 

( اال انه يوجد نقص  (G.6.18ينبالمكتبة بشطر الطالبات الى وقت اغالق المقر الرسمي من إدارة الجامعة المب

في الكوادر البشرية من أمناء المكتبات المؤهلين للوفاء بتقديم الخدمات المهنية الفعالة والتي تتطلع لها مكتبة 

الرفع لإلدارة العليا بالجامعة لسد احتياج عمادة شؤون المكتبات لتوظيف عدد كاف من الملك عبداهلل وقد تم 

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم  33(، وفي ذلك استجابة للتوصية رقم G.6.36أمناء المكتبات )

 (.NCAAAواالعتماد األكاديمي )

وقد تم  (G.6.16) تم اعداد ادلة توثيق النظام تصف مهام كل قسم وإجراءاته والهيكل التنظيمي للمكتبةوقد 

ومواصفات تصميم المكتبات الجامعية عالميا لمشروع انشاء مكتبة جامعية نموذجية حسب معايير اعداد خطة 

(، وذلك في خطوة لتنفيذ توصية  (G.6.12وذلك للكلية الجامعية بالقنفذة كنموذج يحتذى به لباقي فروع الجامعة

تم وضع تصور  كما(.  NCAAAمن توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ) 34رقم 

 .RFIDالى مكتبة ذكية بتقنية  عبد اهلللخطة تحول مكتبة الملك ( G.6.13)مقترح 
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( والذي يبين اإلحصاءات G.6.20وتعمل المكتبة بشكل سنوي على اعداد التقرير السنوي لها كما هو مبين في )

لإلفادة  السنوية للمقتنيات والفعاليات واألنشطة والتطلعات المستقبلية للعمادة. وتتاح التقارير على موقع المكتبة

 واالطالع.

كما تشارك العمادة جميع األطراف المستفيدين بصفة دورية سنويا في إجراءات التقويم واستطالع آراء 

المستفيدين من هيئة التدريس والطلبة من داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الخدمات التي تقدمها العمادة 

(G.6.21) .2016، 2015، 2014حسابها   لألعوام لتي سبق وا لحساب مؤشرات األداء نتائجها واستخدمت ،

( كما تم حصر المقترحات واخذها في عين G.6.23وكمرجع في التخطيط لمشاريع المكتبة المستقبلية ) 2017

تقارير تفصيلية عن المكتبات المختلفة في مرفق وتوجد  االعتبار لوضع خطة تحسين وتطوير للعمادة.

(G.6.107.) 

تنمية مجموعات مرضية فالمكتبة بصدد صياغة سياسات معيارية جديدة للخدمات ولتنمية  وبينما توجد سياسات

وإدارة المجموعات والمواءمة في اقتناء المصادر التقليدية وااللكترونية تعتمد على االحصاءات المتوفرة من 

الرغم من مخاطبة  علىسجالت االعارة وموقع المكتبة والخدمة المرجعية وقواعد المعلومات االلكترونية، 

( و عدم تجاوب أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن الكليات واالقسام االكاديمية بشطر G.6.28الكليات )

الطالب في تقديم المشورة حول المتطلبات الالزمة والتي تساهم في الرقي بمستوى األنظمة الخدمية التي 

انه تم  تشكيل لجنة منسقات ومنسقي المكتبة يكون بها تمثيل تقدمها المكتبة لمساندة عمليتي التعليم والتعلم اال 

من كل الكليات واالقسام أيضا ان امكن وتهدف الى تفعيل آلية تواصل تربط بين عمادة شؤون المكتبات وكل 

كلية ايمانا بدور عضو هيئة التدريس والطالب في اختيار وتقييم مصادر التعلم ومتابعة أنشطة وخدمات المكتبة 

 (G.6.32امعية )الج

(، كما https://uqu.edu.sa/Sso/Loginعلى الرابط ) كتاب المتاحة على الموقع وتم تفعيل خدمة طلب اقتناء

المحاضرة  فترةهيئة التدريس لمدة محدده ) لعضواتخدمة اإلعارة الداخلية بشطر الطالبات العمادة  وفرت

( برئاسة مسؤول G.6.10) وايضا تم تشكيل لجنة أصدقاء المكتبة .(G.6.31) وفق نموذج معين الدراسية(

تهدف الى ان تكون حلقة  أمكنالعالقات العامة بالمكتبة وعضوية طلبة الجامعة )ممثل لكل كلية او قسم( ان 

وصل فاعلة بين المكتبة وطالبات الكليات ايمانا بدور الطالبة في متابعة أنشطة وخدمات المكتبة الجامعية 

لتفاعل معها وتسعى العمادة لعمل مقارنة مرجعية مع مكتبات جامعية وطنية وعالمية ذات جودة عالية. وتهيئة وا

 نظام افتراضي لحجز الكتب الدراسية والمرجعية األكثر استخداما مع وجود الئحة الستخدام الخدمة وسياستها
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مؤشرات األداء الرئيسية والفرعية المشار  سبق ذكره من خدمات وإجراءات تم تقييمها وقياسها من خالل كل ما

إليها أعاله. وتشير التقديرات بصفة عامة لتلك المؤشرات إلى أداء مرضي وثبات للحفاظ على هذا األداء على 

 مدار الثالث أعوام الجامعية السابقة.

62

ويدل على حرص  يم ممارساته،حقق تقييم المعيار الفرعي التنظيم لمصادر التعلم مستوى مرضي من خالل تقو

الرتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها العمادة للمستفيدين على العليا بالجامعة ومسؤولي المكتبة القيادة ا

 ومواكبة أحدث التطورات في مجال مصادر التعلم.

يدور هذا المعيار حول النواحي التنظيمية لحفظ وتقديم مصادر التعلم بما يضمن سهولة الوصول للمجموعات 

بأنواعها وفق األنظمة العالمية إلدارة محتوى المكتبات. وسعيا لتحقيق ذلك تستخدم عمادة شؤون المكتبات نظام 

عدد العناوين  (G.6.105)مرفق ى ويوضح الوالذي يعد من أحدث نظم إدارة المحتو( 6.2.2.3)السييرا اآللي 

  .وأوعية المجموعات المدخلة إلى النظام

 وتؤكد نتائج قياس مؤشرات األداء التالية مستوى جودة األداء في البنود المرتبطة بالمعيار

 S6.1.cجدول مؤشر األداء الرئيس  64جدول 

 المستفيدين عن تسهيالت النسخ والطباعة: رضا الرئيس مؤشر األداء

 S6.1.cرقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.1.c: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.5 

 

3.8 

رضا المستفيدين عن تسهيالت النسخ والذي يقيس  S6.1cجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي يوضح 

في  3.6 رضا المستفيدين عن تسهيالت النسخ والطباعة. ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط والطباعة

3.6 3.8
3.5

3
3.5

4

لطباعةرضا المستفيدين عن تس يالت النسخ وا

S6.1.c

2015 2016 2017
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رضا ير إلى وجود ثبات في معدل وهذا يعني أن هناك رضا جيد من قبل المستفيدين. ويش 2017-2015الفترة 

 على مدار الثالث سنوات الماضية. المستفيدين عن تسهيالت النسخ والطباعة

 

 (S6-s1جدول مؤشر األداء الفرعي ) 65جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 رأي المستفيدين في مالئمة وقت المكتبة

 (S6-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.8 
2015 3.9 

2016 4.0 

2017 3.8  

4.0 

 التحليل

والذي يقيس رأي المستفيدين في مالئمة وقت المكتبة. ويتضح  S3-s1نتائج قياسات مؤشر األداء الفرعي 

 2017-2015في الفترة  3.8من المقارنة الداخلية أن متوسط رأي المستفيدين في مالئمة وقت المكتبة 

وهذا يعني أن هناك رضا جيد جدا إلى حد ما من قبل المستفيدين. ويشير إلى وجود ثبات في رأي المستفيدين 

 .ت المكتبة على مدار الثالث سنوات الماضية. كما أنه حقق نتيجة أعلى من المستهدففي مالئمة وق

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي •

 الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي  احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل نتيجة المعالجات اإلحصائية على مقياس  •

وتم حسابها لكال الفصلين وحساب المتوسط على مستوى العام مع مراعاة الوزن النسبي ، خماسي

 للمتوسط في كل فصل دراسي.

 رها للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيا -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 S6.3.aجدول مؤشر األداء الرئيس  66جدول 

 : رضا المستفيدين عن الوصول واإلتاحةالرئيس مؤشر األداء

 S6.3.aرقم مؤشر األداء في وثيقة المركز: 

 S6.3.a: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 
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األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.9 

 

4 

. رضا المستفيدين عن الوصول واإلتاحةوالذي يقيس  S6.3.aيوضح الجدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

 2017-2015في الفترة  3.9واإلتاحة رضا المستفيدين عن الوصول ويتضح من المقارنة الداخلية أن متوسط 

رضا المستفيدين وهذا يعني أن هناك رضا جيد جدا إلى حد ما من قبل المستفيدين. ويشير إلى وجود ثبات 

 على مدار الثالث سنوات الماضية. عن الوصول واإلتاحة

 (S6-s12جدول مؤشر األداء الفرعي ) 67جدول 

  :الفرعيمؤشر األداء 

 سرعة الرد على استفسارات المستفيدين في الخدمة المرجعية )محسوبة بالساعة(

 (S6-s12) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 ISO 11620مصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

60 58 
2015 39 

2016 39 

2017 58  

50 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس سرعة الرد على استفسارات المستفيدين في الخدمة المرجعية 

وتوضح  60% من المستهدف وهو 97يوازي نسبة بما  58)محسوبة بالساعة( الى أنه تم تحقيق معدل فعلي 

التقديرات الى أن هناك تقدما في قياس المؤشر بشكل ملحوظ خالل العام األخير مقارنة باألعوام السابقة 

والتي تمثل المقارنة المرجعية الداخلية: ، وقد عمدت العمادة على تمديد ساعات العمل الى  39التي حققت 

لبات توافقا مع ساعات العمل الرسمية من إدارة الجامعة ، والى الثامنة مساءا الخامسة مساءا بشطر الطا

بشطر الطالب من االحد الى الخميس لضمان توافر الخدمات للمستفيدين وعلى مدار الساعة يعمل موقع 

 .المكتبة على بوابة الجامعة على اتاحة مصادر وخدمات المكتبة للزوار

 المقارنة المرجعية الداخلية

3.9

4

3.9

3.8

3.9

4

4.1

رضا المستفيدين عن الوصول واإلتاحة

S6.3.a

2015 2016 2017
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 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 السابقة.تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل مقارنة األداء باألعوام  •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

  

 (S6-s13جدول مؤشر األداء الفرعي ) 68جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مستفيد 100عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة باإلنترنت وقت الذروة لكل 

 (S6-s13) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 Developed in-houseمصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

4.0 4.5 
2015 3.5 

2016 4.6 

2017 4.5  

5.0 

 التحليل

 100والذي يقيس عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة باإلنترنت وقت الذروة لكل توضح نتائج قياسات المؤشر 

مستفيد ومن  100لكل  4مستفيد إلى أن هناك أداًء جيدًا للمؤشر حيث تم تجاوز القيمة المستهدفة وهي 

الجدير بالذكر أن متوسط عدد المنسوبين بالجامعة فقط من طالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين 

أجهزة  5مما يشير إلى األداء الجيد، ورغم ذلك تسعى الجامعة تلحسين ورفع مستوى المؤشر إلى  115,000

 مستفيد. 100متصلة باإلنترنت لكل 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل مقارنة األداء باألعوام السابقة. •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 الثالث مدار على األداء هذا على للحفاظ وثبات مرضي أداء إلى المؤشرات لتلك عامة بصفة اتالتقدير وتشير

 .السابقة الجامعية أعوام
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على تمديد ساعات العمل الى الخامسة مساءا بشطر الطالبات توافقا مع عمادة شئون المكتبات عمدت وقد 

الثامنة مساءا بشطر الطالب من االحد الى الخميس ( والى G.6.18ساعات العمل الرسمية من إدارة الجامعة )

لضمان توافر الخدمات للمستفيدين وعلى مدار الساعة يعمل موقع المكتبة على بوابة الجامعة على اتاحة مصادر 

 (G.6.51) –( G.6.50وخدمات المكتبة للزوار )

تخدام نظام السييرا اآللي إلدارة اهلل بجامعة ام القرى بين جامعات المملكة في اس وتنفرد مكتبة الملك عبد

(، وتتبع المكتبة تصنيف ديوي G.6.6أنظمة إدارة محتوى المكتبات ) أحدثمحتويات المكتبة والذي يعد من 

 ( وهو من النظم العالمية في تصنيف وتنظيم محتويات المكتبات.G.6.39العشري )

( حيث شاركت OCLCالموحد والنظام العالمي ) وتعتبر المكتبة أحد األعضاء الفاعلين في مركز الفهرس العربي

تحتية وخدمات  بنية (الموحدة بعنوانالفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية العربية المكتبة في حلقة نقاش 

تنزيل ورفع بطاقات الفهرسة المعيارية منه وتعمد المكتبة إلى تجهيز فهرسة  ويتم) اإللكترونيةمتطورة للبيئة 

خارجيًا ضمن اعتمادات التوريد. وباإلضافة إلى المصادر المتنوعة التي توفرها المكتبة عقدت بعض المصادر 

عدد من الشركات التعاونية لدعم احتياجات اعضاء هيئة التدريس والطالب البحثية والتعليمية، مثل اتفاقية 

ء المكتبة الرقمية السعودية وذلك لتبادل المصادر والخبرات والمكتبة أحد أعضا (G.6.44مكتبة االسكندرية )

SDL  جامعة الملك عبد العزيز()كما توجد اتفاقية اعارة تعاونية مع ( وفق نموذج محددG.6.46 واعارة تبادلية )

( واالهداء والتبادل مع الجامعات السعودية وذلك لدعم أنشطة البحث العلمي G.6.41مع شطر الطالب )

 بالجامعة.

وتعتمد المكتبة على نظام إدارة المكتبات السييرا لخدمات اإلعارة واالرجاع وتتوفر أجهزة اإلعارة الذاتية لتسهيل 

الخدمة كما تتاح خدمة تجديد اعارة الكتب الكترونيا عبر خدمة حسابي التي تقدم للمستفيدين بيانات اإلعارة 

( آلية االستخدام وتوجد سياسة لإلعارة G.6.47ويوضح البروشور ) وعدد الكتب المسجلة على البطاقة.

 للمستفيدين وعدد الكتب والفترة المحددة لها.

وتنتشر في المكتبة لوحات قواعد السلوك المعلنة للمستفيدين توضح سلوكيات استخدام المكتبة ومقتنياتها 

لتحسين جودة الخدمات  ( وتعمل المكتبة باستمرار على تحسين بيئتها الداخلية ومرافقهاG.6.53ومرافقها )

المكتبة ( كنظام آمن للحيلولة دون ضياع محتويات G.6.57المقدمة للمستفيدين وتتوافر البوابة االلكترونية )

كما تتم متابعة استخدام الشبكة العنكبوتية داخل المكتبة من  (G.6.58المراقبة في شطر الطالب ) وكاميرات

 قبل الموظفين لمنع االستخدام السيء.
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 .ما سبق تتضح جودة التنظيم في مصادر التعلمم

 

63

تقديم الدعم المناسب لمساعدة الطلبة وهيئة التدريس بما يضمن الفرعي تضمن الممارسات الجيدة لهذا المعيار 

تقوم عمادة شؤون المكتبات بجهود مرضية لتوعية وإرشاد الطالب  استخدامهم الفعال لمصادر المكتبة وخدماتها.

( بعض G.6.61وأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على استخدام مصادر وأنظمة ومرافق المكتبة وتوضح القائمة )

الذي تنظمه عمادة شؤون  الدورات المقدمة للمستفيدين، وتشارك المكتبة في البرنامج التعريفي للمستجدين

 .(G.6.62) يمتد إلى مدة اسبوعين من بداية كل سنة دراسية للتعريف بالمكتبة وخدماتهاب والطال

البرنامج اإلرشادي لخدمة طلبة العلم كما اطلقت المكتبة برنامج تعريفي مستمر للمستفيدين تحت مسمى )

ت العليا والذي يهدف إلى ( عبر الموقع االلكتروني للمكتبة موجهه لطلبة البكالوريوس والدراساG.6.61(  )وأهله

التعريف بالمكتبة ومقتنياتها وشرح لخدمات المكتبة الداخلية وااللكترونية، وتقدم المكتبة جوالت خاصة حسب 

الحاجة لبعض مجموعات الطالب وفرق الدراسات العليا وبعض البرامج التعليمية كما يتيح موقع المكتبة 

، كما تقدم دورات G.6.71)المعلومات عن بعد كما هو موضح في ) االلكتروني روابط للتسجيل في دورات قواعد

تدريبية على استخدام قواعد المعلومات موجهة للطالب وللطالبات وألعضاء هيئة التدريس بمعدل مرة واحدة 

بعض الفعاليات والدورات التي قدمتها مكتبة الملك عبد اهلل لمجتمع  (G.6.106)المرفق في العام كما يوضح 

 تفيدين:المس

وتقوم المكتبة باإلعالن على موقعها على الشبكة وعبر الرسائل البريدية االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي 

(، وتقدم المكتبة G.6.78( و )G.6.77عن النشاطات التدريبية وعن الجديد في المكتبة )اإلحاطة الجارية( )

فية استخدام مصادر المعلومات عن طريق الخدمة المساعدة الالزمة للمستخدمين في عمليات البحث وكي

المباشرة من قبل اخصائي خدمات المعلومات وعن طريق وضع اللوحات االرشادية وإتاحة الكتيبات والمنشورات 

 (.G.6.83التعريفية )
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 5من  3.8وصل معدل الرضا العام عن المكتبة وخدماتها الى واستطالعا لرضا المستفيدين عن كفاية المكتبة 

ويشير الرسم البياني إلى نسبة رضا المستفيدين عن كل محور من محاور االستبيانات التي تضمنت موظفي 

 المكتبة. المكتبة والمحتوى الورقي والخدمات الداخلية المقدمة في المكتبة وبيئة

ويشير  5من  3.7وفيما يتعلق بخدمات المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات فقد وصل معدل الرضا العام الى 

االستبيانات التي تضمنت االستفادة من الرسم البياني إلى نسبة رضا المستفيدين عن كل محور من محاور 

 المحتوى الرقمي ونوع المحتوى والوصول واالتاحة

وتقدم المكتبة خدمة مرجعية الكترونية للرد على استفسارات المستفيدين من المكتبة من خالل العاملين 

 2017ة خالل عام وبلغ عدد االستفسارات التي تم تنفيذها في الخدمة المرجعية الرقمي (G.6.63المتخصصين )

 سنوات: 3استفسار، ويوضح الجدول التالي إحصاءات الخدمة خالل  1317بعدد 

 الخدمة المرجعية الرقميةإحصاءات  69جدول 

 متوسط وقت االستجابة على االستفسارات عدد االستفسارات األعوام

 ثانية 14دقيقة  53ساعة  34 3799 2015

 ثانية 49دقيقة  36ساعة  47 1994 2016

 ثانية 55دقيقة  48ساعة  42 1317 2017

3.4

3.6

3.8

4

بيئة العمل اخلدمات 
املقدمة

رقياحملتوى الو  موظفي 
املكتبة

3

4

ةالوصول واالاتح احملتوى االستفادة من 
ياحملتوى الرقم

3.9 3.7 3.5

 استبيان تقويم كفاية مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية 24 شكل

 استبيان تقويم خدمات المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات 25 شكل
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ويتضح جليًا تزايد االقبال على الخدمة المرجعية الرقمية ذات العالقة بقواعد المعلومات وهذا يعزز حاجة 

االنجليزية لتقديم االرشاد والبحث في قواعد المعلومات وتوعية المكتبة لمتخصصين ذوي كفاءة في اللغة 

المستفيدين بكيفية االستخدام واالستفادة من المحتوى الرقمي الضخم الذي تمتلكه المكتبة وذلك من خالل 

( قاعدة معلومات في مختلف التخصصات العلمية ويوضح الرسم 157قواعد المعلومات االلكترونية حيث تبلغ )

 ي محتويات قواعد المعلومات االلكترونية حيث يمكن االستفادة من اكثر من نصف مليون رسالة علمية،البيان

 كتابا. 550000الف دورية علمية و 160000و

 

 S6.3.dجدول مؤشر األداء الرئيس  70جدول 

 : رضا المستفيدين عن الدورات التدريبيةالرئيس مؤشر األداء

 S6.3.dشر األداء في وثيقة المركز: رقم مؤ

 S6.3.d: الجامعةرقم مؤشر األداء لدى 

األداء  مستوى

 المستهدف

األداء  مستوى

 الفعلي

 مستوى األداء المرجعي الداخلي

 )المقارنة المرجعية الداخلية(

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.5 3.3 

 

3.8 

0

5

بيةرضا المستفيدين عن الدورات التدري

S6.3.d

2015 2016 2017

Series1
0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

البحوث ةالرسائل العلميالم الت العلميةونيةالكتب االلكتر
والم تمرات

دةالوسائط المتعد

 محتويات قواعد المعلومات 26 شكل
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ويتضح من   .رضا المستفيدين عن الدورات التدريبيةوالذي  S6.1.dيوضح جدول نتائج قياسات مؤشر األداء الرئيسي 

وهذا يعني أن  2017-2015في الفترة  3.6هو  رضا المستفيدين عن الدورات التدريبيةالمقارنة الداخلية أن متوسط 

رضا المستفيدين عن . ويشير إلى وجود ثبات في معدل ةعن الدورات التدريبيهناك رضا جيد من قبل المستفيدين 

 .على مدار الثالث سنوات الماضية الدورات التدريبية

 (S6-s2جدول مؤشر األداء الفرعي ) 71جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 رأي المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة

 (S6-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.5 3.6 
2015 3.7 

2016 3.8 

2017 3.6  

3.8 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس رأي المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة. ويتضح من المقارنة 

وهذا يعني أن  2017-2015في الفترة  3.7الداخلية أن متوسط رأي المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة 

هناك رضا جيد من قبل المستفيدين. ويشير إلى وجود ثبات في رأي المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة 

 على مدار الثالث سنوات الماضية.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا  -١

 .ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل نتيجة المعالجات اإلحصائية على مقياس  •

خماسي وتم حسابها لكال الفصلين وحساب المتوسط على مستوى العام مع مراعاة الوزن النسبي 

 .للمتوسط في كل فصل دراسي

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S6-s14جدول مؤشر األداء الفرعي ) 72جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 نسبة حضور الدورات التدريبية لزوار المكتبة

 (S6-s14) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم
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 ISO 11620مصدر المؤشر: 

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

5% 8% 
2015 11% 

2016 8% 

2017 8%  

10% 

 التحليل

توضح نتائج قياسات المؤشر والذي يقيس نسبة حضور الدورات التدريبية لزوار المكتبة الى أن النسبة جيدة 

% النسبة المستهدفة مع ثبات النسبة مع العام الماضي ، ومن مهام قسم الجودة 8حيث فاق المتحقق وهو 

بالمكتبة المركزية في وضع األهداف ورسم ومراجعة السياسات اإلجرائية لضمان والتطوير اإلداري والتدريب 

القدرة الدائمة على استمرارية جودة الخدمات المقدمة التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين وهو القسم 

الجامعة  المختص بالتخطيط   ورسم السياسات التدريبية واالعداد والتنسيق لعقد الدورات التدريبية لمنسوبي

وتوعية المستفيدين بخدمات المعلومات التي توفرها المكتبة وكذلك الدورات المتعلقة بتطوير أداء منسوبي 

المكتبة سواء كانت دورات داخلية أو خارجية. وتسعى الجامعة الى زيادة نسبة حضور الدورات التدريبية لزوار 

 % العام القادم ان شاء اهلل.10المكتبة الى 

 ة المرجعية الداخليةالمقارن

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية للجامعة على المستوى المؤسسي. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

األداء باألعوام السابقة، وحساب عدد  تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل مقارنة •

للحصول على النسبة  100حضور الدورات التدريبية وقسمته على اجمالي عدد زوار المكتبة * 

 المئوية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

التي تمت  (S6-s11( و)S6-s12( و)S6-s10( و)S6-s5) الفرعية كما تمت كذلك االستفادة من نتائج المؤشرات

اإلشارة إليها سابقا. وتشير التقديرات بصفة عامة لتلك المؤشرات إلى أداء مرضي وثبات للحفاظ على هذا 

 األداء على مدار الثالث أعوام الجامعية السابقة.

وتتيح خدمة طلب زيارة للمكتبة على الموقع عبر الرابط برامج تعريفية وتدريبية للمستفيدين والزوار تقدم المكتبة 

(http://cutt.us/SMvk4 وتشارك المكتبة في ملتقيات تهيئة المستخدمين الجدد في الجامعة كما تقوم المكتبة )

بات وألعضاء هيئة التدريس يتم قواعد المعلومات موجهة للطالب وللطال بجدولة دورات تدريبية على استخدام

( وتقدم رابط التسجيل في الدورات عن بعد للدورات المقدمة من المكتبة G.6.75اإلعالن عنها عبر الموقع )

http://cutt.us/SMvk4
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( وقد تم تنفيذ عدد من الدورات لمنسوبات الجامعة وفروعها في المكتبة وذلك بهدف G.6.71الرقمية السعودية )

 فيدين.التعريف بالخدمات المقدمة للمست

كما خصصت المكتبة معمل للتدريب مجهز بأحدث التقنيات لتقديم الدورات التعريفية الداخلية وإقامة الفعاليات 

مع لجنة أصدقاء المكتبة وقد تم اعتماد نظام إدارة المكتبات السييرا على الويب   واألنشطة بالمشاركة 

(bsierra.uqu.edu.sa/http://li لضمان اتاحته طوال الوقت دون الحاجة لزيارة المكتبة والذي يتميز بخاصية )

 حسب نوع الوعاء. البحث الشامل في كل المقتنيات بتصنيف نتائج البحث

ومي وتتاح خدمة التسجيل في  البرنامج االرشادي عبر الموقع للجوالت التعريفية في المكتبة للطالب والطالبات ي

(كما تعمل المكتبة على خدمة اإلحاطة الجارية على موقعها على الشبكة وعبر الرسائل  (G.6.61االثنين واألربعاء 

البريدية االلكترونية وحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي واالعالن عن النشاطات التدريبية والفعاليات 

( وعروض G.6.83خل المكتبة والكتيبات والمطبوعات )(، وتتواجد اللوحات االرشادية  داG.6.77الجديدة )

الفيديو عبر الشاشة لمساعدة المستفيدين في البحث والتعرف على خدماتها  وتعمل المكتبة بصفة دورية  على 

تطوير تلك الوسائل  كما تتاح خدمة اسأل اخصائي المكتبة لإلجابة على استفسارات المستفيدين عبر 

وفر على موقع المكتبة طريقة تسليم الرسائل العلمية ونماذجها لتسهيل اإلجراءات على ( كما تتG.6.63الموقع)

 الباحثين من طلبة الدراسات العليا. وتسعى المكتبة لوضع خطة تسويقية لخدمات داخل الجامعة وخارجها.

المقدمة من قبل وتقدم المساعدة الالزمة للمستفيدين الستخدام مصادر المعلومات عن طريق الخدمة المباشرة 

 .اخصائي خدمات المعلومات وذوي الخبرة في المكتبة

64

وهي مجهزة ومؤثثة ( G.6.27)اهلل الجامعية بالتنوع الغني بالمصادر المطبوعة والرقمية  تتميز مكتبة الملك عبد

 .للبحث والقراءة الفردية و خلوات للبحث تعار للباحثين لمدة محددة وتخصص قاعات للقراءة واالطالع و أماكن

كما يوجد مدرجان للمحاضرات واالحتفاالت بشطر الطالب وتوجد أماكن الستيعاب مجموعات الكتب والمراجع 

وتشير التقديرات بصفة عامة لتلك المؤشرات إلى أداء مرضي وثبات للحفاظ على  (G.6.96)والمجالت العلمية 

الختالف المساحة حيث تبلغ ) بين الشطرين وهي مختلفة ر الثالث أعوام الجامعية السابقة.ذا األداء على مداه

وحرصا  وهي صغيرة نسبيا(. 2م3470ا تبلغ مساحة فرع الطالبات بينم 2م6754مساحة مكتبة شطر الطالب 

ذوي البصيرة يقدم بعض المراجع من العمادة على تقديم خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة تم تخصيص ركن ل

 . وتتوافر تجهيزات حاسوبية ومعملين(G.6.52) واالدلة بلغة برايل واجهزة حاسب مجهزة ببرامج المكفوفين

تم ربطها شبكيا وتجهيزها بأحدث التقنيات لدعم  (G.6.100) أحدهما بشطر الطالب واآلخر بشطر الطالبات

 كما تتيح خاصية نقاط الالسلكية G.6.97)) د المرجعية وخدمة االنترنتعملية الوصول الكترونيا للمصادر والموا

http://libsierra.uqu.edu.sa/
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(Wireless Points) ويوضح الجدول إحصائية األجهزة . لتمكين المستخدمين من استخدام حواسيبهم الشخصية

 للمكتبة:

 مكتبةبالإحصائية األجهزة  73جدول 

 طالبات طالب نوع األجهزة

 27 45 معملأجهزة 

 11 10 أجهزة بحث

 21 33 أجهزة اداريين

 كما تقدم المكتبة خدمة التصوير وتتيح أجهزة للتصوير الرقمي بخاصية التخزين على الوسائط االلكترونية 

G.6.98) (USB)   - ( G.6.99   وجاري العمل على توفير آلة التصوير الذاتي عالية الجودة لتحسين الخدمة

 .لمستفيديهاالمقدمة 

ويتوافر لدى العمادة الدعم المالي الكاف لتغطية تكاليف اقتناء المواد والتجهيزات المختلفة والتأثيث وذلك من 

 .(G.6.86) اجل تطوير منظومة المكتبة

بينما تبلغ مساحة فرع الطالبات  2م6754فرع الطالب بتبلغ مساحة مكتبة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الجامعية 

ويعاني شطر الطالبات من صغر المساحة لتنظيم واستيعاب المجموعات وتتميز المكتبات بأنها مجهزة  2 م3470

والقراءة الفردية و خلوات للبحث تعار للباحثين  وتخصص المكتبة قاعات للقراءة واالطالع و أماكن للبحث ومؤثثة

لتطوير منظومة الخدمات   RFIDمةوقد تم وضع خطة لتحول المكتبة الى مكتبة ذكية تستخدم احدث انظ

(G.6.13)  المكتبات الفرعية الماثلة للمركزية إلنشاءكما تم وضع خطة (G.6.12). 

وقد بلغت ميزانية عماد شؤون المكتبات للصرف على مشتريات الكتب واشتراكات قواعد المعلومات االلكترونية 

نية عشر مليون وخمسمائة ألف اغ الكترونية رقمية ثموالتأثيث وتحميل انتاج الجامعة العلمية المطبوعة إلى صي

 .(G.6.86) ريال
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من خالل أدلة ووثائق تم تضمينها في نص  4-6تم تقييم وقياس مستوى جودة أداء ممارسات المعيار الفرعي 

-S6( و)S6-s7( و)S6-s6( و)S6-s4( و)S6-s3) مؤشرات األداء الفرعيةتقرير المعيار الفرعي وأيضاً من خالل 

s10(و )S6-s11) إليها أعاله. وتشير التقديرات بصفة عامة لتلك المؤشرات إلى أداء مرضي  التي سبقت اإلشارة

 وثبات للحفاظ على هذا األداء على مدار الثالث أعوام الجامعية السابقة.

هناك ثالث مؤشرات رئيسة حددها المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي تتضمن بنودا تمثل مؤشرات أداء 

جزئية من المؤشر الرئيس تم تناولها في السياق السابق من التقرير ونجمل فيما يلي قياس تلك المؤشرات مع 

 ية والخارجية لها:المقارنة المرجعية الداخل

 

 (S6.1جدول مؤشر األداء الرئيس ) 74جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 تقويم أصحاب المصلحة للمكتبة والمركز اإلعالمي

 (S6.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S6.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 مستوى

 األداء

 الفعلي

 مستوى

 األداء

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000
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 تفاصيل المصروفات المكتبية 27 شكل
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3.7 3.5 
2015 3.8 

2016 4.0 

2017 3.7  

 4.0 العزيز جامعة الملك عبد
  3.4 جامعة الملك سعود

4.0 

 التحليل

 :لكفاية المكتبة ويتضمنمتوسط التقدير العام تم قياس المؤشر من 

• (S6.1.a) مساعدة العاملين بالمكتبة 

• (S6.1.b )رأي المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة 

• (S6.1.c )تسهيالت النسخ والطباعة  

• (S6.1.e) توفر مناخ الدراسة  

• (S6.1.f) توفر أماكن للدراسة بالمكتبة 

• (S6.1.g1 )رضا المستفيدين عن خدمة اسأل أخصائي المكتبة 

• (S6.1.g2) كفاية المكتبة 

• (S6.1.g3 )رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة 

• (S6.1.g4 )رضا المستفيدين عن محتوى المكتبة 

 .وذلك على مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي

للمكتبة بما يتضمنه من بنود ـن مستوى الرضا جيد حيث حقق قياس تقويم أصحاب المصلحة يوضح قياس 

وهي  3.4كما أنه أعلى من جامعة الملك سعود وهي 3.5أعلى من المستهدف الذي يمثل  وهو 3.7المؤشر 

الذي  4جامعة حاصلة على االعتماد األكاديمي وتسعى الجامعة الى زيادة التحسين وتستهدف مستوى تقويم 

 .حققته جامعة الملك عبد العزيز

 المقارنة المرجعية الداخلية

 المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا  -١

 .ألنها مقارنة ذاتية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل متوسط تقييم أصحاب المصلحة من أعضاء  •

 .ضية على مقياس خماسي النقاط لبعض مؤشرات األداءهيئة تدريس وطالب للمكتبة للسنة الما

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

الملك سعود جامعتان حصلتا على االعتماد، وكذلك تتوافق ألن جامعة الملك عبد العزيز وجامعة  •

رسالتهما ومجال عملهما مع مجاالت عمل جامعة أم القرى من خالل أنشطة تعليمية وبحثية وخدمة 

 مجتمع، فضال عن إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة.

 الخارجية(؟كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية  -٢
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تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي من خالل متوسط تقييم أصحاب المصلحة من أعضاء  •

 .هيئة تدريس وطالب للمكتبة على مقياس خماسي النقاط

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .جامعة الملك سعود •

 .العزيز جامعة الملك عبد •

 

 (S6.2جدول مؤشر األداء الرئيس ) 75جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 عدد اشتراكات المطبوعات والمجالت على الشبكة العنكبوتية كنسبة إلى عدد البرامج المقدمة

 (S6.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S6.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 مستوى

 األداء

 الفعلي

 مستوى

 األداء

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

0.48 0.40 
2015 0.37 

2016 0.29 

2017 0.5  

 0.21 العزيز جامعة الملك عبد
  2.63 جامعة الملك سعود

0.50 

 التحليل

عدد اشتراكات المطبوعات والمجالت على الشبكة العنكبوتية كنسبة إلى عدد  تظهر نتائج قياس مؤشر

وهي نسبة أعلى من  0.5البرامج المقدمة الى احراز تقدما عن القياسات في األعوام السابقة وحقق 

كما تحليل المقارنة الخارجية لمؤشر األداء الرئيس يتضح من مخطط المقارنة المرجعية  0.4المستهدف وهو 

وهي قيمة   أعلى من مستوى أداء جامعة  0.5اله أن مستوى األداء العام لهذا المؤشر بجامعة أم القرى هو أع

الملك عبدالعزيز ويدل ذلك أن هناك مستوى أداء مرضي لهذا المؤشر يفوق أحد الجامعات السعودية المعتمدة 

 محليا بينما هناك تميز ملحوظ في جامعة الملك سعود.

 رجعية الداخليةالمقارنة الم

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

والمجالت تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب عدد اشتراكات المطبوعات  •

 على الشبكة العنكبوتية وقسمتها على عدد البرامج المقدمة بالجامعة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية
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 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود جامعتان حصلتا على االعتماد، وكذلك تتوافق ألن  •

رسالتهما ومجال عملهما مع مجاالت عمل جامعة أم القرى من خالل أنشطة تعليمية وبحثية وخدمة 

 مجتمع، فضال عن إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة.

 عي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف تم احتساب مستوى األداء المرج -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل حساب عدد اشتراكات المطبوعات والمجالت  •

 على الشبكة العنكبوتية وقسمتها على عدد البرامج المقدمة بالجامعة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .الملك سعودجامعة  •

 .العزيز جامعة الملك عبد •

 

 (S6.3جدول مؤشر األداء الرئيس ) 76جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 تقويم أصحاب المصلحة للمكتبة الرقمية

 (S6.3) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S6.3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 مستوى

 األداء

 الفعلي

 مستوى

 األداء

 المستهدف

مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

3.60 3.50 
2015 3.79 

2016 3.87 

2017 3.61  

فهد جامعة الملك 

 للبترول والمعادن
3.80 

 
4.00 

 التحليل

 ًا: الرقمية متضمنام لكفاية المكتبة التقدير الع

• (S6.3.a )رضا المستفيدين عن سهولة الوصول واالتاحة 

• (S6.3.b )تقويم المستفيدين لمحتوى قواعد المعلومات 

• (S6.3.c )رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات 

• (S6.3.d) رضا المستفيدين عن الدورات التدريبية 

• (S6.3.e1 )يةكفاية المكتبة الرقم  

• (S6.3.e2) تقويم المستفيدين للمحتوى الرقمي من حيث الحداثة والكفاءة 

 .وذلك على مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي

المقارنة المرجعية أعاله أن مستوى األداء العام لهذا المؤشر بجامعة أم القرى مرضي وهو  أرقاميتضح من 

ورغم أن المؤشر حقق النتيجة وهي قيمة أقل من مستوى أداء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  3.6

أنشطة ترويجية  وذلك من خالل تنفيذ المستهدفة إال أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين األداء في المؤشر
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لخدمات المكتبة عامة ومحتواها الرقمي من خالل برنامج ارشادي اسبوعي موجه للطلبة وأعضاء هيئة 

التدريس وكذلك من خالل لجنة أصدقاء المكتبة ولجنة منسقي المكتبة والتي تمثلها كليات وبرامج الجامعة 

 ونشر الوعي من خاللهما.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 ماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ل -١

 .ألنها مقارنة ذاتية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل متوسط تقييم أصحاب المصلحة من أعضاء  •

 .للمكتبة للسنة الماضية على مقياس خماسي النقاط لبعض مؤشرات األداء هيئة تدريس وطالب

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

عن إمكانية الحصول  فضاًل فهد للبترول والمعادن حاصلة على االعتماد المؤسسي، ألن جامعة الملك •

 .على البيانات المطلوبة

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي من خالل متوسط تقييم أصحاب المصلحة من أعضاء تم  •

 .هيئة تدريس وطالب للمكتبة على مقياس خماسي النقاط

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

. وأولويات التنفيذتوصيات التحسين، نقاط القوة، وقائمًة بيتضمن تم جمعها،  التيقدِّم تقريرًا مبنيًا على األدلة 

سجل تقديرا عاما في  مصادر التعلم: السادسعلى ما سبق من تقارير المعايير الفرعية للمعيار فان المعيار  بناًء

جودة اداءه بجامعة ام القرى قدر بثالث نجوم )***( مما يعني ان اداء الجامعة فيما يتعلق بممارسات هذا المعيار 

الترتيبات التي للتخطيط وأخذ  شؤون المكتباتحيث سعت الجامعة متمثلة في عمادة ، ضي الجودةمر داًءأتؤدي 

االلكترونية وغيرها من المواد المرجعية التي تحرص على توفيرها، حتى تفي باحتياجات  الوصول للمراجعتكفل 

ات تقنية المعلومات المصاحبة المكتبة ومرافق وتجهيز إن، بالمستوى المناسب. الجامعةبالبرامج التي تقدمها 

تقديم المساعدة الالزمة إليجاد المواد )المراجع  المستقل، معمتاحًة في األوقات المطلوبة بشكل يدعم التعلم 

توفير المرافق )األماكن( الالزمة للدراسة الفردية والجماعية في بيئة حافزة للبحث  تموالمصادر( المطلوبة.  كما 

 ادة.  ويتم تقويم هذه الخدمات وتحسينها استجابة آلراء الطلبة وهيئة التدريس.والدراسة العلمية الج
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إن جامعة ام القرى تسعى بجدية لتحقيق معايير الجودة في اداء جميع نشاطاتها حيث أوضحت الدراسة الذاتية 

تنفيذها وفقا  لديها نقاط قوة وهناك توصيات للتحسين يتم التخطيط والعمل علىأن الجامعة  السادسللمعيار 

 .وهي على النحو التالي مصادر التعلمفي جانب ألولوياتها 

وجود رؤية ورسالة طموحة يبنى عليها األهداف البعيدة المدى واالهداف المرحلية لكل نشاط تقوم به عمادة  •

الجامعة ثم  هدافبأمع الرؤى العليا وربط أهدافها  تلك الرؤيةموائمة و شؤون المكتبات بجامعة ام القرى

 .2030ثم اهداف رؤية  2020الوزارة في برنامج التحول الوطني 

مشاركة جميع األطراف المستفيدين بصفة دورية سنويا في إجراءات التقويم واستطالع آراء المستفيدين من  •

 .العمادةهيئة التدريس والطلبة من داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الخدمات التي تقدمها 

 .استخدام خريطة مؤشرات األداء كمرجع في التخطيط لمشاريع المكتبة المستقبلية •

 االستفادة من نتائج استطالع رأي المستفيدين واخذ مقترحاتهم في عين االعتبار •

 توافر قواعد السلوك المعلنة التي تنظم استخدام مقتنيات المكتبة ومرافقها في كل ارجاء المكتبة •

 مشاريع الفهرسة أكبرالمشاركة الفعالة في الفهرس العربي الموحد كأحد  •

تخصيص معمل للتدريب وإقامة الفعاليات واألنشطة الخاصة بالمكتبة مجهز بأحدث التقنيات وأجهزة  •

 الحاسب اآللي

 .تم اعتماد نظام ادارة المكتبات السييرا والذي يتميز انه يعمل على الويب بواجهة البحث الموحد •

 تفعيل دور لجنة أصدقاء المكتبة للمشاركة في الفعاليات واالنشطة •

 تفعيل خدمة البرنامج االرشادي عبر الموقع للجوالت التعريفية يومي االثنين واالربعاء •

 اتاحة خدمة اسأل أخصائي المكتبة للرد على استفسارات المستفيدين عبر موقع المكتبة االلكتروني •

 للشطرين ووجود اماكن للمكتبات الفرعية في بعض الكلياتتوفر مباني حديثة ومجهزة  •

 توافر ميزانية مالية للتزويد السنوي باللغتين العربية واالجنبية •

تخصيص ركن لذوي البصيرة والذي يحتوي على مصادر معلومات بلغة برايل كما تم توفير أجهزة كمبيوتر  •

 .تحتوي على برامج خاصة للمكفوفين

 لمجهز بأحدث التقنيات واجهزة الحاسب اآلليوجود معمل التدريب ا •

 وجود اجهزة التصوير الرقمي بقاعة الرسائل العلمية للتصوير والتخزين على الوسائط •

تحديث الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون المكتبات ومواءمتها مع خطة الجامعة االستراتيجية )تمكين  •

2023) 

على صفحة العمادة  مات الفنية التي تقدمها المكتبة واتاحتهاوإجراءات الخد اتسياس تحديث •

 االلكتروني.

السعي لعمل اتفاقيات مع المكتبات في الجامعات االخرى تتاح بموجبها االستعارات المكتبية المتبادلة  •

 والعمل على تفعيلها )اتفاقية الطائف(
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تساهم في  (DFID)أنظمة ذكية اهلل الى مكتبة ذكية باقتناء  ك عبدلتحويل مكتبة الم تنفيذ مشروع •

 جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتضمن تطوير منظومة الخدمات

سد احتياج عمادة شؤون المكتبات لتوظيف عدد كاف من أمناء المكتبات وذوي الكفاءة في اللغة  •

 االنجليزية

 الجامعةوضع خطة تسويقية للخدمات المقدمة تشمل جهات  •

إيجاد مساحات إضافية لمزيد من التنظيم واستيعاب المجموعات في المكتبة بشطر الطالبات، والعمل  •

 .على اعتماد نقل شطر الطالبات الى المكتبة في العابدية

تجهيز وحدة تصوير عالية الجودة وبنظام الخدمة الذاتية مع توفير مشرف عام على الوحدة في المكتبات  •

 يهاالجامعية بشطر

 خطة إنشاء المكتبات الفرعية تشمل التكاليف المالية وآلية التنفيذ والربط الشبكي متابعة تنفيذ •

 تخصيص ميزانية لعمادة شئون المكتبات لدعم أعمال التطوير والتدريب والتجهيزات واألثاث •

لجامعة االستراتيجية )تمكين تحديث الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون المكتبات ومواءمتها مع خطة ا •

2023) 

على صفحة العمادة  وإجراءات الخدمات الفنية التي تقدمها المكتبة واتاحتها اتسياس تحديث •

 االلكتروني.

السعي لعمل اتفاقيات مع المكتبات في الجامعات االخرى تتاح بموجبها االستعارات المكتبية المتبادلة  •

 (والعمل على تفعيلها )اتفاقية الطائف

تساهم في  (DFID)أنظمة ذكية اهلل الى مكتبة ذكية باقتناء  ك عبدلتحويل مكتبة الم تنفيذ مشروع •

 جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتضمن تطوير منظومة الخدمات

سد احتياج عمادة شؤون المكتبات لتوظيف عدد كاف من أمناء المكتبات وذوي الكفاءة في اللغة  •

 االنجليزية

 الترميز اسم الدليل

 G.6.0 تشكيل لجنة تقييم المعيار السادس وخطة عملها واإلجراءات التفصيلية للتقويم الذاتي

 G.6.1 2030الهيكل التنظيمي للعمادة ورؤية المكتبة 

 G.6.2 خطة التعشيب، إجراءات التعشيب

 G.6.3 السياسات )المراجع، الدوريات، المكتبة الرقمية، قواعد المعلومات(

 G.6.4 تقرير عن تحليل للوضع الراهن في مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية

 G.6.5 إنجازات عمادة شؤون المكتبات في مجال خدمة الباحثين

 G.6.6 نظام إدارة المكتبات )السييرا(

 G.6.7 فئات اإلعارة
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 G.6.8 خطاب قوائم الكليات   

 G.6.9 للمستفيديناستبيان استطالع الرأي 

 G.6.10 لجنة أصدقاء المكتبة 

 G.6.11 مخاطبة الكليات للتنسيق مع منسقات الجودة لمقاييس التقويم الذاتي

 G.6.12 خطة مشروع انشاء مكتبة فرعية

 G.6.13 خطة التحول للمكتبة الذكية

 G.6.14 ه1438التشكيل اإلداري لعام 

 G.6.15 وملخصها الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون المكتبات

 G.6.16 توثيق النظام

 G.6.17 تقرير المكتبات الفرعية

 G.6.18 تمديد اوقات الدوام شطر الطالبات

 G.6.19 الجامعةتشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المعلومات في 

 G.6.20 التقارير السنوية

الرقمية استبانات )تقويم كفاية مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية، تقويم خدمات المكتبة 

وقواعد المعلومات، تقييم برنامج تدريبي، تقييم دورة تدريبية للمنسوبات( + نماذج 

 التحكيم

G.6.21 

 G.6.22 تحليل نتائج استبانات رضا المستفيدين عن كفاية وخدمات مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية

 G.6.23 خرائط مؤشرات األداء

 G.6.24 ائقها التقارير الفنية لقواعد المعلومات ووث 

 G.6.25 استمارة رأي المستفيدات عن أقسام المكتبة

تقرير نتائج استبانة تقييم خدمات المستفيدين من مكتبة الملك عبد الجامعية المقدم من 

 قسم اللغة والنحو والصرف

G.6.26 

احصائيات )عدد العناوين، عدد الدوريات، الرسائل العلمية، المكتبة الرقمية، قواعد 

المعلومات، قاعدة اقرأ، اإلحاطة الجارية، الشبكات االجتماعية، الخدمة المرجعية 

 االلكترونية(

G.6.27 

 G.6.28 تأمين احتياجات الكليات للكتب

 G.6.29 خطابات اشراك أعضاء هيئة التدريس في تقييم مصادر التعلم

 G.6.30 آلية اشراك أعضاء هيئة التدريس باألقسام األكاديمية في تقييم مصادر التعلم 

 G.6.31 تجربة قسم الكتاب والسنة

تعيين  مخاطبة الكليات والبرامج لالستنارة بكم ونوعية المراجع التي تحتاجها البرامج،

 ممثل وممثلة لكل كلية(

G.6.32 

 G.6.33 خطابات اإلعارة الداخلية واالعتماد البرامجي خطابات اعارة مصادر خارج المكتبة،

 G.6.34 خطابات حجز القاعات في المكتبة 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
333    

 
 

 

 G.6.35 خطط التزويد ومؤشر كفاءة التزويد،

 G.6.36 العليا لالحتياج الوظيفي لإلدارةخطابات الرفع 

 G.6.37 خدمة االعارة الداخلية

 G.6.38 الخدمة المرجعية )اسأل اخصائي المكتبة(

 G.6.39 تصنيف ديوي العشري

 G.6.40 بطاقة الفهرسة 

 G.6.41 خدمة اإلعارة التبادلية

 G.6.42 نماذج استمارات اإلعارة التعاونية

 G.6.43 خطاب اتفاقية البريد السعودي

 G.6.44 اتفاقية اإلسكندرية 

 G.6.45 جهاز اإلعارة الذاتي

 G.6.46 عبد العزيزاإلعارة التعاونية مع جامعة الملك 

 G.6.47 بروشور خدمة حسابي لتجديد االعارة الكترونيا

 G.6.48 خدمة حجز الكتب والمراجع، نموذج حجز الكتب

 G.6.49 الخلوات الدراسية )كتب التخريج(

 G.6.50 موقع المكتبة االلكتروني

 G.6.51 خدمات المكتبة االلكترونية + بروشورات الخدمات االلكترونية

 G.6.52 ركن وخدمات ذوي البصيرة

 G.6.53 قواعد السلوك 

 G.6.54 اللوحات اإلرشادية

 G.6.55 الدليل الترحيبي 

 G.6.56 الجوالت الميدانية

 G.6.57 البوابة األمنية 

 G.6.58 كاميرات المراقبة 

 G.6.59 جهاز التعقيم باألوزون

 G.6.60 تعليمات عامه الستخدام خدمة االنترنت

 G.6.61 الدورات التدريبية )قائمة( والبرنامج االرشادي للجوالت التعريفية

 G.6.62 مشاركة عمادة شؤون المكتبات في اليوم التعريفي

 G.6.63 دليل استخدام خدمة اخصائي المكتبة

 G.6.64 طريقة استخدام البحث االلكتروني

 G.6.65 شاشة العرض

 G.6.66 توفير المكتبة الشاملة 

 G.6.67 مهام قسم التدريب واالشراف الميداني
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 G.6.68 برنامج المتصفح االلكتروني لعرض الرسائل العلمية

 G.6.69 خطابات تقوية شبكة االنترنت للمكتبات الفرعية

 G.6.70 خطابات تفعيل نظام المكتبات الفرعية

 G.6.71 بروشور التسجيل في الدورات عن بعد

 G.6.72 قاعدة اقرأ

 G.6.73 آلية البحث في قواعد المعلومات

 G.6.74 مواقع التواصل االجتماعي للمكتبة

 G.6.75 خدمة اإلعالن عن دورة تدريبية عن طريق البريد االلكتروني

 G.6.76 خدمة اإلعالن عن توفر قواعد معلومات جديدة عبر البريد االلكتروني

 G.6.77 االلكترونيخدمة اإلحاطة الجارية عن طريق البريد 

 G.6.78 خدمة وصل حديثا عن طريق البريد االلكتروني

 G.6.79 خدمة وصل حديثا داخل المكتبة

 G.6.80 شاشة العرض التي تعرض اإلحاطة الجارية ومستجدات المكتبة والشروحات التعريفية

 G.6.81 صفحة االخبار على موقع المكتبة

 G.6.82 اإلحاطة الجاريةمعلومات تعريفية عن المكتبة عبر 

طريقة البحث في نظام المكتبة اآللي، البحث في المكتبة الرقمية السعودية، طريقة 

 التسجيل في الدورات

G.6.83 

 G.6.84 إحصائيات الموظفين 

 G.6.85 السيرة الذاتية للكادر الوظيفي بشطر الطالبات

 G.6.86 1438الميزانية المالية لعام 

 G.6.87 1436المالية لعام الميزانية 

 G.6.88 1435الميزانية المالية لعام 

 G.6.89 1434الميزانية المالية لعام 

 G.6.90 1433الميزانية المالية لعام 

 G.6.91 1432الميزانية المالية لعام 

 G.6.92 1431الميزانية المالية لعام 

 G.6.93 الطالباتنماذج التقارير المالية لإليرادات والمصروفات بشطر 

 G.6.94 خطة االخالء بشطر الطالبات

 G.6.95 دواليب المكتبة شطر الطالبات

مرافق المكتبة )قاعة المطالعة، معمل االنترنت، الخلوات البحثية، ...( مشروع العابدية، 

 معمل التدريب

G.6.96 

 G.6.97 أجهزة الكمبيوتر ونقاط شبكة االنترنت

 G.6.98 أجهزة التصوير الرقمي 
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 G.6.99 أجهزة التصوير

 G.6.100 معمل الخدمات االلكترونية، معمل التدريب

 G.6.101 الكتب االلكترونية

 G.6.102 احصائية قاعات ومرافق المكتبة

 G.6.103 تصنيف منسوبي عمادة المكتبات

 G.6.104 الهيكل التنظيمي لعمادة شئون المكتبات وشرح تفصيلي لمهام الوحدات

 G.6.105 عمليات اإلعارة حسب تصنيف ديوي

 G.6.106 نماذج من فاعليات ودورات عمادة شئون المكتبات

 G.6.107 تقارير تقييم المكتبات المختلفة

 G.6.108 الخطة التنفيذية لعمادة شؤون المكتبات
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7. 

 " نجوم( )درجة التقويم اإلجمالية: " 

 

بذلت جامعة أم القرى جهوًدا كبيرة لصياغة وتنفيذ سياسات واضحة لتطوير الخدمات الجامعية وتحديثها خالل 

السنوات الخمس الماضية. ويتم ذلك من خالل اإلجراءات التنظيمية وإعادة هيكلة اإلجراءات الخاصة بتطوير 

ريع والعمليات والصيانة لإلشراف وإنجاز المشاريع. كما تمت الجامعة وإنشاء فيما بعد لإلدارات الخاصة بالمشا

أيضا إعادة هيكلة إدارة الخدمات وشمل ذلك ترتيبات لتحديث اإلدارة الخاصة بأعمال صيانة مرافق وتجهيزات 

الجامعة من أجل الحفاظ على مستوى ثابت لجميع المرافق والتجهيزات. وضعت جامعة أم القرى الخطة 

(. ونتيجة لذلك، G.7.1 )انظر المرفق م2020- 2018ه الموافق  1441-1439للجامعة للفترة االستراتيجية 

 بدأ تنفيذ عددا من المشاريع والبرامج الخاصة بالتطوير والتحسين من قبل مختلف الوكاالت والعمادات.

والقنفذة وأضم والعرضيات مبنى موزعة على مكة المكرمة وأربعة فروعها الليث  129تحتوي جامعة أم القرى على 

 (.77جدول )

 توزيع مباني الجامعة 77جدول 

 عدد املباني املقر

 15 طالب -العزيزية 

 49 طالب -العابدية 

 10 طالبات -الزاهر 

 3 طالبات -العابدية 

 3 العزيزية -مقر الطالبات 

 3 ريع ذاخر –مقر الطالبات 

 4 الداخلي والتصاميمكلية الفنون 

 2 الزاهر -كلية التربية للبنات 

 1 الششة -السنة التأهيلية للطالبات 

 1 الششة -السنة التحضيرية للطالبات 

 13 محافظة الليث

 17 القنفذةمحافظة 

 3 محافظة أضم

 5 محافظة الجموم

 129 املجموع

 

مليون متر مربع وهي مقسمة إلى عدة كتل رئيسية )المرفق  15تقع المدينة الجامعية في العابدية على مساحة 

G.7.31:) 
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 كتلة أكاديمية للطالب الذكور •

 كتلة أكاديمية للطالبات •

 الجامعيكتلة أكاديمية للكليات الطبية والمستشفى  •

 منطقة للخدمات الرياضية والتربية البدنية •

 منطقة سكنية ألعضاء هيئة التدريس والنادي االجتماعي •

 كتلة سكنية للطالب الذكور •

 كتلة إسكان الطالبات •

 كتلة للخدمات المركزية •

 مجمع للمراكز البحثية ووادي مكة للتقنية •

الكليات النسائية وذلك بالقيام بأعمال الصيانة الالزمة بذلت الجامعة جهوًدا كبيرة لتحسين مستوى السالمة في 

في تلك المنشآت ورفع مستوى المساحات الداخلية وتوفير الخدمات الالزمة في مواجهة المساحة المحدودة 

المتاحة للتطوير وطبيعة وحالة هذه المباني. وقد تم استيعاب التخصصات من تلك الكليات في التخطيط العام 

با إلى جنب مع إعادة هيكلة الكليات وإداراتها. يمثل نقل كليات الطالبات إلى الحرم الرئيسي نقلة للطالبات جن

 نوعية في التكاليف ونوعية الخدمات والتقنيات المتاحة لدعم العملية التعليمية وجميع األنشطة األكاديمية.

الكليات في  بإنشاءقوم الجامعة حاليا كمرحلة في عملية التطوير المستمر وتماشيا مع خطتها االستراتيجية، ت

المدينة الجامعية في العابدية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الجامعة بدراسات مستفيضة في مجاالت الوقاية من 

الفيضانات ومراقبة حركة المرور مما أدى إلى توجه عدد من المشاريع لتطوير المرافق للحماية من الفيضانات 

لراهن.  كما يتم تنفيذ شبكة الطرق والمرافق المساندة لدعم التوسع األفقي والرأسي ويتم تنفيذها في الوقت ا

للمدينة الجامعية في العابدية لتلبية الطلب المتزايد على طلبات القبول والتسجيل الجديدة. باإلضافة إلى ذلك، 

نيات المتاحة مع توفير آليات أكملت جامعة أم القرى عملية تطوير نظام للمستشفى الجامعي لاللتزام بأحدث التق

تم تطوير نظام إسكان أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى ذلك،  لربطه بكليات العلوم الطبية للطالب والطالبات.

 (.G.7.42عن طريق اتباع سياسات واضحة )

 

 مثلين عن اإلدارات التالية في الجامعة:تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الجامعة للفروع وم

 التنمية والتخطيط. •

 المشاريع. •

 التشغيل والصيانة. •

 عمادة تقنية المعلومات. •

 عمادة شؤون الطالب. •

 ممثل كليات الطالبات •

 .G.7.0ومرفق قرار التشكيل في المرفق 

ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق 

بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة 
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ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة،  التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بعد ذلك بتقويم

تقرير المعيار. تمت مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة لوأعدت نسخة مبدئية 

النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق 

 لضمان اتساق طريقة العرض مع المعايير األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. الصياغة النهائية 

 وفيما يلي تقارير حول المعايير الفرعية لهذا المعيار.
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( G.7.1)المرفق  م2020-2018 الموافق ـه1441-1439 من توجهات الجامعة في خطتها االستراتيجية للفترة

بناء نظام إدارة ذو معايير دولية. على أساس التحليل االستراتيجي واالستنتاجات الالحقة لمجموعة من القرارات 

محاور استراتيجية للجامعة خالل السنوات الثالث القادمة. ويستند هذا النهج إلى  9االستراتيجية، تم تخطيط 

يعهد إليه اعتماد أفضل الممارسات اإلدارية. وتعكس  مسار استراتيجي يتعامل مع النمو السريع للجامعة والذي

هذه الثقة اهتمام الطالب وأسرهم من المنطقة على ما توفره جامعة أم القرى من أفضل الفرص التعليمية لجميع 

 ،واإللكترونية والنقلالمهتمين. كما يتضمن هذا النهج بذل جهود متواصلة لتوفير البنية التحتية )المادية والفكرية 

إلخ( الالزمة الستيعاب عدد كبير ومتنوع من الطالب وضمان وجود عدد كاٍف من أعضاء هيئة التدريس. وهذا 

يعني أيًضا أن الجامعة تتوخى بصدق تحسين أدائها اإلداري تقديرًا للحاجة إلى تجربة تعليمية عالية الجودة لكل 

جامعة أم القرى إلى تحقيق مستوى أداء عالي  من الطالب وأعضاء هيئة التدريس. من بين األهداف التي تسعى

 في الدعم اإلداري:

 االنتهاء من البنية التحتية للمقر الجديد للطالبات والكليات الجديدة للفروع والمستشفى الجامعي •

 إنشاء كليات وعمادات جديدة في المقر الرئيسي •

 تحسين سكن المستفيدين •

مركزية في صنع القرار لتعزيز االستجابة والسرعة مع خلق إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للجامعة والال •

 ثقافة المساءلة

مواصلة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المبتكرة ال سيما في مجال إدارة المكتبات اإللكترونية  •

 والرقمية والتعليم اإللكتروني

دم لهم وذلك باإلضافة إلى التطوير إنشاء بيئة تعليمية تساعد الطالب على االندماج بنجاح مع ما يق •

 الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس من خالل تخصيص الموارد وتوفير التجهيزات

توسيع الوحدات األكاديمية الحالية )األقسام / الكليات( وإنشاء الوحدات الجديدة في المجاالت األكثر  •

 مالءمة الحتياجات المنطقة والمملكة، وما إلى ذلك

كبير في تطوير و / أو توسيع الوحدات األكاديمية والبحثية الحالية ذات األهمية  االستثمار بشكل •

 اإلقليمية أو الوطنية

( اضافة إلى نماذج ووثائق G.7.5لدى الجامعة مجموعة من السياسات واإلجراءات الواضحة للمشتريات )المرفق 

(. G.7.6جيدة التصميم لضمان أكبر قدر ممكن من التوافق بين المعدات واألنظمة الخاصة بالمرافق )المرفق 

، وذلك يتوافق مع التوصية (G.7.7وقد أنشئت لجان لرعاية كل مهمة ومسؤولية عن عمليات الشراء )المرفق 

 (.NCAAAواالعتماد األكاديمي )من توصيات المركز الوطني للتقويم  37رقم 
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وانطالقًا من حرص اإلدارة العليا للجامعة على مواكبة التطور العلمي والمتطلبات النوعية واالعتماد األكاديمي 

ولتوفير األفضل لضمان بيئة تعليمية متميزة، تم تشكيل اللجنة الدائمة لألجهزة والمعامل والمختبرات بالجامعة 

وذلك لمتابعة االحتياجات والتطورات وتحديد متطلبات كل  م 2014/2015الموافق  هـ 1436 /1435في عام 

في بداية العام  المهام الرئيسية لهذه اللجنة. (G.7.8) المرفقويوضح  مرحلة تعليمية في مختلف الكليات. 

 االحتياجاتاسة محددة للمشتريات، يقوم وكيل الجامعة بإرسال خطابات الى الكليات لدر أللية الدراسي ووفقًا

 (.G.7.9من األجهزة والمواد الكيميائية والزجاجية )المرفق 

تقوم جامعة أم القرى بتطوير خطة متابعة سنوية يتم تنفيذها من قبل اإلدارة العليا للجامعة. تتضمن الخطة جميع 

ة أم القرى نحو المشاريع المتعلقة بالمعدات والخدمات التي تحتاجها الجامعة. بلغ إجمالي ميزانية جامع

(. وقد G.7.10)المرفق  م2018ـ الموافق ه1439/1440 ريااًل سعوديًا للسنة المالية 2,631,818,000.00

 .28شكل و 78جدول قسمت هذه الميزانية على النحو الموجز في 

 م 2018الموافق ه  1439/1440 توزيع إجمالي ميزانية جامعة أم القرى للسنة المالية 78جدول 

 االعتمادات من الميزانية الوصف

 1,489,686,000.00 تعويضات العاملين

 277,536,000.00 والخدماتالسلع 

 4,500,000.00 المنافع االجتماعية

 754,900,000.00 مصروفات أخرى

 105,196,000.00 األصول غير المالية

 2,631,818,000.00 المجموع الكلي
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 م٢٠١٨ه الموافق  1439/1440توزيع إجمالي ميزانية جامعة أم القرى للسنة المالية  28شكل 

بمجرد تخصيص الموارد الالزمة وتخصيص ميزانية للمشروع، تبدأ الجامعة في تنفيذ المشروع على الفور. وفي 

حالة عدم الموافقة على أي مشروع، تؤجل الجامعة ذلك إلى حين توفير الموارد الالزمة لتنفيذ المشروع )انظر 

 الموافق ـه1439/1440 للسنة المالية: نسخة من تقرير الميزانية المعتمدة للجامعة G.7.10في المرفق 

جدواًل للنسبة المئوية لتوزيع تكاليف المشاريع الكبرى في الجامعة. كما سيتم عرض  29شكل (. يعرض م2018

 تفاصيل هذه المشاريع في الفقرات التالية.

 

 توزيع تكاليف المشاريع الكبرى في الجامعة 29شكل 
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شهدت الجامعة عدًدا من المشاريع مثل توسيع القدرة االستيعابية للكليات القائمة واألقسام األكاديمية وإنشاء 

كليات وتخصصات جديدة لمواكبة أحدث التطورات العالمية واحتياجات المجتمع المحلي في مكة المكرمة )انظر 

لمزيد من التفاصيل(. تعطي الجامعة أولوية لنقل كليات الطالبات واالدارات الجامعية التابعة  G.7.11المرفق 

من توصيات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  36، وفي ذلك استجابة لتوصية رقم لها إلى العابدية

(NCAAA.) ( يوضحG.7.32الوضع الحالي للمشاريع قيد التنفيذ في مقر الط ) البات. ولمزيد من التفاصيل

( يحوي آخر تحديث لوضع مباني G.7.36مرفق ). (G.7.11)من المرفق  36-6يمكن العودة الى الصفحات 

 .2020فبراير  20شطر الطالبات، ويوضح أن التاريخ المحدد لالنتهاء من المشروع هو 

 

 فرع الجامعة بالجموم

الكلية الجامعية للطالب: يتضمن المشروع بناء وتشطيب مبنى )أ( و )ب(. يتكون كل منها من ثالثة  •

، وفناء داخلي مغطى يربط بين المبنى )أ( والبناء 2م 4679طوابق ومرفق، بمساحة إجمالية قدرها 

تم االنتهاء ريال سعودي. وقد    53,439,380.65)ب( وأيضا ساحات خارجية ومواقف. تبلغ قيمة العقد 

من المبنيين بدون تشطيب وبدون توفير تجهيزات المعامل. ويالحظ أنه لم يتم استالمها حتى اآلن على 

من المرفق  62شهرًا )لمزيد من التفاصيل، انظر صفحة  18الرغم من احتالل المبنى ألكثر من 

G.7.11.) 

أ( و )ب(. يتكون كل منها من ثالثة الكلية الجامعية للطالبات: يتضمن المشروع إنشاء وتشطيب مبنى ) •

، وفناء داخلي مغطى يربط بين المبنى )أ( والبناء 2م 4706طوابق ومرفق، بمساحة إجمالية قدرها 

ريال سعودي. تم االنتهاء من   25,138,601.00)ب( وأيضا ساحات خارجية ومواقف. تبلغ قيمة العقد

ت المعامل. تم تنفيذ أعمدة الطابق األرضي للمبنى المبنى )أ( دون االنتهاء من تشطيبه وتوفير تجهيزا

 G.7.11من المرفق  63)ب( بسبب عدم كفاية االعتمادات المالية المخصصة للمشروع )انظر الصفحة 

 لمزيد من التفاصيل(. 

 فرع الجامعة بأضم

من ثالثة الكلية الجامعية للطالبات: يتضمن المشروع بناء وتشطيب المبنى )أ( و )ب(. يتكون كل منها  •

، وفناء داخلي مغطى يربط بين المبنى )أ( والبناء 2م 4796طوابق ومرفق، بمساحة إجمالية قدرها 

ريال سعودي. تم االنتهاء من    25,551,121.00)ب( و أيضا ساحات خارجية ومواقف. قيمة العقد هي 

بنى )ب( بسبب عدم كفاية المبنى )أ( دون توفير تجهيزات المعامل. تم تنفيذ أعمدة الطابق األرضي للم

 لمزيد من التفاصيل(. G.7.11من المرفق  65االعتمادات المالية المخصصة للمشروع )انظر الصفحة 

 فرع الجامعة بالقنفذة
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كليات )الكلية الجامعية بالقنفذة وكلية الهندسة بالقنفذة وكلية  خمسيحتوي الحرم الجامعي بالقنفذة على 

ة الطب بالقنفذة وكلية العلوم الصحبة بالقنفذة(. فيما يلي المشروعان الجديدان في الحاسب االلي بالقنفذة وكلي

 لمزيد من التفاصيل(: G.7.11من المرفق  71-67هذا الفرع )انظر الصفحات 

إنشاء كلية الحاسب االلي للطالبات والتي تتكون من مبنى واحد في الطابق األرضي بثالثة أجنحة  •

فصال دراسًيا ومكاتب إدارية ومسجًدا وحمامات  34. يضم المبنى 2م 2900بمساحة إجمالية تبلغ 

ريال سعودي. تم االنتهاء من انشاء وتشطيب للمبنى بأكمله    13,139,301.00ومطعًما. تبلغ قيمة العقد 

 دون تجهيزات.

شطري الطالب و الطالبات: المكونات الرئيسية لهذا  -انشاء الفصول الدراسية المستعجلة لكلية الطب  •

 2م 2900المشروع هي انشاء مبنيين في الطابق األرضي بثالثة أجنحة مع مساحة إجمالية قدرها 

 ريال سعودي.  52,649,426وبقيمة عقد تساوي 

 فرع الجامعة بالليث

كليات )الكلية الجامعية بالليث وكلية الهندسة بالليث و كلية الحاسب  أربعيحتوي الحرم الجامعي بالليث على 

االلي بالليث وكلية العلوم الصحية بالليث(. تم الغاء مشروع لبناء الفصول الدراسية العاجلة )المرحلة األولى( 

من المرفق  73-72سعودي )انظر الصفحات  ريال  37,784,961.00بكليات الطالبات بقيمة عقد تساوي 

G.7.11 .)لمزيد من التفاصيل 

 

اهتمت جامعة أم القرى بوضع معايير وإجراءات للسالمة، فشكلت لجنة مشتركة بين إدارة التشغيل والصيانة 

يم شامل لمرافق الجامعة في جميع فروعها وادارة األمن والسالمة في الجامعة بمساعدة الدفاع المدني إلجراء تقي

(. على هذا األساس، تم االنتهاء من عدد من المشاريع التي https://uqu.edu.sa/uqu-mo )انظر الموقع:

أهم ، وتهدف إلى إزالة العيوب في إجراءات السالمة خاصة في كليات الطالبات في الزاهر وأماكن أخرى

 لمزيد من التفاصيل(. G.7.10المرفق  )انظر 79جدول في انة مذكورة الميزانيات المخصصة للتشغيل والصي

لتطوير  ( ارتفاع ميزانية الصيانة. إضافة إلى ذلك فإن هناك خططG.7.37, G.7.38, G.7.39تظهر المرفقات )

 (.G.7.40, G.7.41إدارة االستثمار لتوفير الدعم الكافي )

 

ه  1439/1440 – 1436/1437أهم الميزانيات المخصصة للتشغيل والصيانة واألمن للسنوات المالية الثالث األخيرة  79جدول 

 م2018-2016الموافق 

 االعتمادات من الميزانية الوصف

 100,911,000.00 وصيانة أنظمة السالمة واألمن في مقر الجامعة وفروعهاتشغيل 

 7,00,000.00 صيانة تجهيزات ومعامل الكليات

 22,000,000.00 صيانة وتشغيل مركز طب األسنان األكاديمي

 4,000,000.00 تشغيل وصيانة العيادات المتخصصة والمخازن الكيميائية في الجامعة

 21,286,000.00 الصيانة والتنظيفتسوية عقود 

 50,805,000.00 تشغيل السنة التحضيرية
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تشغيل وصيانة أجهزة الكمبيوتر والشبكات ومختبرات تكنولوجيا المعلومات 

 في مباني الجامعة وفروعها
48,630,000.00 

 17,000,000.00 أمن المباني الجامعية والكليات

 38372000.00 باتتوفير أدوات السالمة في لكليات الطال

 

وقعت الجامعة العديد من العقود لتأمين المصاعد والساللم الكهربائية وإمدادات مياه الشرب للمقر الرئيسي 

للجامعة والفروع إضافة إلى عقود تشغيل وصيانة وتنظيف المباني والمرافق التابعة للجامعة. بلغ العقد الخاص 

، حوالي م12/12/2015ه الموافق  1/3/1437 الموقع فيالمكرمة، ببتنظيف مباني الجامعة والكليات بمكة 

(. بلغ عدد عقود تشغيل وصيانة مبنى G.7.12من المرفق  13)انظر الصفحة   ريال سعودي  51,971,104.05

سعوديًا. ويمكن الحصول على  ريااًل  22,000,000.00الجامعة والتجهيزات في مكة المكرمة والفروع حوالي 

 .(G.7.12)مزيد التفاصيل عن هذه العقود في المرفق 

 

يقدم المركز الطبي الجامعي الرعاية الصحية األولية والعالجية لجميع طالب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات 

اته والخدمات المساندة نخبة من السادة الجامعة وذويهم ومن لهم أحقية العالج، ويقوم على إدارته وتشغيل عياد

األطباء والفنيين المختصين. وقد شهد المركز الطبي الجامعي اهتماما وتطورا من خالل مختلف المعدات 

واألجهزة الطبية والطاقم الطبي في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية إلى منسوبي الجامعة على 

 .النحو المطلوب

الموافق  ه1428 /08 /12إلدارة الطبية( بمسمى )المركز الطبي الجامعي( بتاريخ تم استبدال مسمى )ا

لمزيد من الدعم والتطوير وارتقاًء بمستوى األداء لتقديم أفضل الخدمات الطبية  ـ، وذلكم  25/8/2007

   .والصحية والتوعوية ألكبر شريحة من طالب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة

عيادات كما هو موضح في موقع  10، يتضمن المركز الطبي الجامعي م2016 ه الموافق 1437/1438في عام

 . https://uqu.edu.sa/en/umc/49614 لمركزا

المرفق  يوضحخالل العامين الماضيين، تم تطوير العديد من العيادات والتجهيزات في المركز الطبي الجامعي. و

(G.7.13) أهم هذه التحسينات.  

باإلضافة إلى ذلك، شهد القسم اإلداري للمركز الطبي الجامعي تطورًا هامًا من خالل التوسع في خدمة الحجز 

اإللكتروني للعيادات وإنشاء مكاتب الستكمال عمل المدققين بما في ذلك التقارير الطبية والصيانة واالتصاالت 

بط النظام اإللكتروني مع وزارة الداخلية لتقديم نتائج اختبارات ما قبل التعيين للموظفين الجدد اإلدارية. كما تم ر

والطالب األجانب المقبولين حديًثا. كما تم تجهيز المركز الطبي بمولدات عالية الطاقة لضمان عدم توقف 

 المعدات والعيادات الطبية في حالة انقطاع التيار الكهربائي. 

الموافق  هـ 28/10/1439ماع األول للجنة كليات الفروع برئاسة نائب الرئيس للفروع بتاريخ خالل االجت

(، تمت التوصية باقتراح تطوير وتشغيل عشرة فروع للعيادات الطبية لكليات G.7.14)المرفق م  12/7/2018

العيادات وتنفيذ اإلجراءات تم اقتراح عدة وظائف للموظفين اإلداريين إلدارة ، كما الفروع مع موظفيها الصحيين

 (.G.7.14اإلدارية. كما تم طلب متطلبات هذه العيادات من معدات طبية ومكتبية )انظر المرفق 

https://uqu.edu.sa/en/umc/49614
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ه الموافق  1441 /1439للجامعة  االستراتيجيةالتخطيط المنهجي للمرافق والتجهيزات هو جزء من الخطة 

الرابع: تحسين البنية التحتية( مع مراقبة تنفيذها سنوًيا، حيث تبرز  االستراتيجي)المحور م  2018-2020

 .(G.7.1)المرفق من  34الصفحة أهداف المحور االستراتيجي الرابع كما هو مبين في 

ة( في االستغناء عن المباني يتمثل أحد األهداف الرئيسية للمحور االستراتيجي الرابع )تحسين البنية التحتي

. باإلضافة إلى ذلك، صرح معالي مدير جامعة القرى خالل زيارته (G.7.15)المستأجرة المدرجة في المرفق 

إلى أن جامعة أم القرى ستبدأ بتصميم وتنفيذ المدينة م  3/8/2017الموافق هـ  11/11/1438إلى الليث في 

عة مباني مستعجلة من أجل االستغناء عن المباني المستأجرة في أربإضافة إلى الجامعية في محافظة الليث 

 (.https://uqu.edu.sa/en/App/News/32314الفروع وتعزيز البيئة التعليمية )انظر الموقع: 

72

اًما كبيًرا بتوفير بيئة صحية جذابة ونظيفة في الحرم الجامعي والتي تنعكس من أبدت جامعة أم القرى اهتم

ذلك للرفع من وخالل توافقها مع إدارة الصيانة لتنفيذها الصارم للحفاظ على المباني والطرق نظيفة والئقة 

  مستوى الخدمات المقدمة في الجامعة.

والحفاظ عليها أهمية لدى أصحاب المصلحة. بشكل عام،  إذ تمثل حماية ممتلكات الجامعة ونشر ثقافة السالمة

لذلك تقوم إداراتي األمن والسالمة بالجامعة بتنفيذ أعمال السالمة واألمن بما في ذلك التعليمات واألعمال. 

تلتزم الجامعة بالمعايير والمواصفات الوطنية حيث تخضع لمراقبة الدفاع المدني السعودي بالتنسيق مع الجهات 

نية المختصة األخرى. ولتحقيق أهدافها، قامت جامعة أم القرى بالعديد من عمليات تقييم الجودة باستطالع األم

رأي   أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب حول مدى كفاية وجودة الخدمات والمرافق. استفادت لجنة 

متطلبات الصحة والسالمة. حيث أثبتت المعيار السابع من استبيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس للتحقق من 

٪ يعتقدون 35٪ من الطالب مقتنعون بشدة بأن مرافق الصحة والسالمة متوفرة في الجامعة بينما 65النتائج أن 

 أن هناك مجاال للتحسين.

وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعية خدمات عالية الجودة للطالب  تقدم إدارات

حوبة بالمشورة والتوجيه واإلشراف للمساعدة في تطوير مهاراتهم وإنجازاتهم األكاديمية. تضم هذه الوكالة مص

إدارة التوجيه واإلرشاد ومركز اإلرشاد الطالبي. يتضمن هذا المركز وحدة اإلرشاد النفسي ووحدة اإلرشاد 

قسم واصة التي تحتوي على قسم الموهوبين االجتماعي ووحدة اإلرشاد األكاديمي )التربوي( ووحدة الرعاية الخ

من "الئحة حقوق وواجبات الطالب"، يحق للطالب استخدام  80و 79ذوي القدرات الخاصة. وفًقا للمادتين 

خدمات مراكز وبرامج مركز اإلرشاد الطالبي. كما يحق لهم االنضمام إلى أندية الطالب واالستفادة من برامجهم 

ة المختلفة واستخدام الرياضات والمعدات األخرى التي تقدمها عمادة شؤون الطالب وأيضا المشاركة في األنشط

 (.G.7.16)انظر المرفق 

باإلضافة إلى ذلك، تمثل مكاتب أعضاء هيئة التدريس أماكن خاصة تتيح للطلبة الحصول على المشورة من 

ناول الطعام للطالب وأعضاء هيئة أعضاء هيئة التدريس. كما توجد أماكن مناسبة تلبي الواجبات الدينية وت

التدريس والعاملين في الجامعة. وقد وفرت الجامعة أماكن للرياضات والمعارض الثقافية والفصول الدراسية 

https://uqu.edu.sa/en/App/News/32314
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٪ من المستفيدين على أن المساحة مناسبة 73.4الواسعة إلجراء األنشطة األكاديمية بالطريقة المناسبة. وافق 

٪ رأوا أن المرافق 67٪ على أن أماكن تناول الطعام كافية فيما 54( ووافق 80جدول ألداء الشعائر الدينية )

الرياضية غير كافية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: إزالة العشب االصطناعي من الملعب في مقر العزيزية 

ة اإلصالح والتركيب. وبالتالي، تجدر اإلشارة إلى أن إدارة مشاريع الجامعة قد وإغالق القاعة من أجل ضرور

انتهت من إنشاء النادي االجتماعي ألعضاء هيئة التدريس الذي يتضمن ملعًبا متعدد االستخدامات وحمام سباحة. 

سيس مدينة رياضية جديدة كما تم االنتهاء من قاعة لأللعاب الرياضية في مقر العابدية. باإلضافة إلى ذلك، تم تأ

في العابدية تحتوي على ملعب لكرة القدم ومالعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والتنس واالسكواش. كما 

 يوجد مكان للتخييم الكشفي ومسرح في الهواء الطلق إلحياء العروض الثقافية من بين مكونات المدينة الرياضية.

 

 (S7-s4) الفرعي األداء مؤشر جدول 80جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 نسبة الموافقة للمنسوبين على وجود اماكن لممارسة الشعائر الدينية ومالءمتها للغرض

 (S7-s4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.67 4.00 3.58 4.00 

 التحليل

 قياس المؤشر: 
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. على 4٪ من الهدف من  91.5، مما يمثل 5٪ من إجمالي درجة  73.4، يمثل 3.67حقق المؤشر العام 

الرغم من أن الدرجة اإلجمالية للمؤشر لم تصل إلى المستوى المستهدف إال أنها تظهر تقدًما في األداء 

 .3.58، والذي تم قياسه 2016/17مقارنة بالعام السابق 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

تقوم الجامعة بتقييم أدائها بناًء على تقويم مؤشرات األداء الرئيسية وكذلك بعض المؤشرات الفرعية  •

على مدى سنوات من أجل تطوير إجراءات للتحسين المستمر وتعزيز الخاصة بها أثناء تقدمها 

 الكفاءة.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم االحتساب من خالل بنود تتعلق بأماكن ممارسة الشعائر الدينية في استبانات استطالع رأي  •

 المنسوبين.

 تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: اسم الجهة التي -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

غالبية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة العليا يعتقدون أن المرافق للطالب وأعضاء هيئة التدريس 

لتدريس ٪ من الطالب وأعضاء هيئة ا 63.4و 61و 64.6والموظفين تصل إلى المستوى المرضي. وفقا للتقييم 

3.2 3.4 3.6 3.8

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Total 3.55 3.57 3.58 3.67

Female 3.4 3.49 3.47 3.54

Male 3.7 3.65 3.69 3.75

متوسط التقدير العام لمدى كفاية وجود أماكن لممارسة الشعائر الدينية ومدى 

هـ الموافق 1435/1436مالءمتها للغرض في جامعة أم القرى من العام من

م2017/2018هـ الموافق  1438/1439إلى 2014/2015
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نتائج االستطالع الذي تم إجراؤه ألخذ اآلراء حول  83جدول و 82جدول و 81جدول واإلدارة العليا. ويوضح 

 تها وجودتها.مستخدمي هذه المرافق ومدى مالءم

 

 (S7-s3) الفرعي األداء مؤشر جدول 81جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 نسبة رضا الطالب عن المرافق التجهيزات

 (S7-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.23 3.55 3.54 3.55 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 
. 3.55٪ من الهدف من  90.9، مما يمثل 5٪ من إجمالي درجة  64.6، يمثل 3.23حقق المؤشر العام 

في األداء مقارنة  الدرجة اإلجمالية للمؤشر لم تصل إلى المستوى المستهدف وأيضا أظهرت تراجعا نسبيًا

 .3.54، والذي تم قياسه 2016/17بالعام السابق 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

0 1 2 3 4

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Total 3.07 3.54 3.1 3.23

Female 2.91 3.46 2.95 3.21

Male 3.24 3.62 3.25 3.33

متوسط التقييم العام لمدى كفاية المرافق والمعدات في دراسة استقصائية للطالب 

م إلى 2014/2015هـ الموافق 1435/1436في جامعة أم القرى من

م2017/2018هـ الموافق  1438/1439
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تقوم الجامعة بتقييم أدائها بناًء على تقويم مؤشرات األداء الرئيسية وكذلك بعض المؤشرات الفرعية  •

أثناء تقدمها على مدى سنوات من أجل تطوير إجراءات للتحسين المستمر وتعزيز الخاصة بها 

 الكفاءة.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب البيانات من خالل المعالجات اإلحصائية لالستبانات وحساب المتوسط العام الستطالع  •

 المرافق والتجهيزات. رأي الطالب في

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S7-s1) الفرعي األداء مؤشر جدول 82جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق التجهيزات

 (S7-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 الخارجي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

 3.75 (3.00جامعة القصيم ) 3.50 3.75 3.05

 التحليل

 قياس المؤشر:

 

0 1 2 3 4

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Total 3.41 3.5 3.03 3.05

Female 3.27 3.34 2.92 2.91

Male 3.55 3.66 3.15 3.19

نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق التجهيزات
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. على 3.75٪ من الهدف من  81.3، مما يمثل 5٪ من إجمالي درجة  61يمثل ، 3.05حقق المؤشر العام 

الرغم من أن الدرجة اإلجمالية للمؤشر لم تصل إلى المستوى المستهدف إال أنها تظهر ارتفاعا نسبيا في 

 .3.03، والذي تم قياسه 2016/17األداء مقارنة بالعام السابق 

 :التحسين توصيات

 

 لداخليةالمقارنة المرجعية ا

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

تقوم الجامعة بتقييم أدائها بناًء على تقويم مؤشرات األداء الرئيسية وكذلك بعض المؤشرات الفرعية  •

الخاصة بها أثناء تقدمها على مدى سنوات من أجل تطوير إجراءات التحسين المستمر وتعزيز 

 الكفاءة.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب البيانات من خالل المعالجات اإلحصائية لالستبانات وحساب المتوسط العام الستطالع  •

 رأي الطالب في المرافق والتجهيزات.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 جامعة نفسها )مقارنة ذاتية(.ال •

 الخارجيةالمقارنة المرجعية 

 ؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية -١

في ضوء الممارسة الجيدة، تم تبني معيارين محددين في جامعة أم القرى الختيار شريك القياس  •

المطلوبة للبرامج عبر المملكة العربية ( قابلية المقارنة في مرافق البنية التحتية 1الخارجي. )

( توافر البيانات. وبناء على ذلك، تم اختيار جامعة القصيم. وقد حصلت بالفعل على 2السعودية )

 االعتماد األكاديمي من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 ؟ية الخارجية(كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجع -٢

 تم حسابه من خالل تحليل استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس وتحليل النتائج على مقياس خماسي. •

 :اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية -٣

 .جامعة القصيم •

 

 (S7-s2) الفرعي األداء مؤشر جدول 83جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 نسبة رضا اإلدارة العليا عن المرافق التجهيزات

 (S7-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

3.17 3.50 3.15 3.50 
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 التحليل

 .3.5 من الهدف من ٪ 90.5 يمثل مما ،5 درجة إجمالي من ٪ 63.4يمثل  ،3.17حقق المؤشر العام 

في األداء مقارنة  وأيضا أظهرت تراجعا نسبياالدرجة اإلجمالية للمؤشر لم تصل إلى المستوى المستهدف 

 .3.15والذي تم قياسه  ،2016/17بالعام السابق 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 ة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارن -١

تقوم الجامعة بتقييم أدائها بناًء على تقويم مؤشرات األداء الرئيسية وكذلك بعض المؤشرات الفرعية  •

الخاصة بها أثناء تقدمها على مدى سنوات من أجل تطوير إجراءات للتحسين المستمر وتعزيز 

 الكفاءة.

 )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي  احتسابكيف تم  -٢

من خالل تحليل نتائج استطالع رأي القيادات واإلدارة العليا في المرافق والتجهيزات على مقياس  •

 .خماسي

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

تتوافق مع متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك مواقف في الحرم الجامعي، هناك بعض المرافق التي 

السيارات والممرات )عربات المتزلجين( والمصاعد والمراحيض الغربية والكراسي المتحركة والفصول الدراسية 

في الطابق األول ومختبرات الكمبيوتر وورش العمل مما يتيح سهولة االستخدام لألشخاص ذوي االحتياجات 

ومن خالل استطالعات التقييم للمستفيدين من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين لقياس  الخاصة.

مدى رضاهم عن جودة وكفاية الخدمات المقدمة لهم في مرافق الجامعة. كان أعضاء هيئة التدريس والموظفون 

عايير السالمة والمرافق الدينية. والطالب راضين نسبيًا عن المباني والنظافة فيها ومستوى الصيانة والصحة وم

أما بالنسبة للطالب، فقد كانت جودة اإلسكان والخدمات الغذائية مجال الرضا األقل..  أما بالنسبة لمساحة 

الفصول الدراسية فأحيانا يتم استخدام بعض الفصول الدراسية فوق طاقتها العادية مما يحد من حركة المتعلمين 

العديد من الفصول الدراسية غير مستغلة. مع إمكانية إعادة جدولة مناسبة القاعات حولها. ومع ذلك، ال تزال 

  .ألعداد الطالب

73

الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للفروع. لدى الجامعة سلسلة من اإلجراءات المحددة  (G.7.18)المرفق  يوضح

يتم اتخاذها على أساس منتظم لتقييم حالة التجهيزات مع توفير الصيانة الوقائية واالصالحية واالستبدال عند 

طة عمل للصيانة الضرورة. وتشمل هذه اإلجراءات وجود وحدات صيانة داخل الكليات ووحدات التنظيف وخ

نماذج لبعض عقود التشغيل والصيانة والتنظيف والخدمات. وترد الميزانيات  G.7.11والنظافة. ويقدم المرفق 

 ـه1439/1440 – 1437/1438 الرئيسية المخصصة للخدمات المذكورة أعاله خالل السنوات المالية

 لمزيد من التفاصيل(. G.7.9)انظر المرفق  79جدول في  م2018-2016 الموافق
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تقوم هذه اإلدارة بإعداد وتقديم قوائم كاملة بالمعدات المملوكة أو المشغلة من قبل الجامعة. كما أنها مسؤولة 

ر المعلومات حول حفظ المعدات المختلفة المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس لتدريس وإجراء عن توفي

البحوث العلمية. كما أنها مسؤولة عن االحتفاظ بسجل المعدات المستخدمة في المباني والكليات المختلفة، 

 معلومات.وقائمة بالمعدات من المستودعات والصيانة، وإدارة المخزون وقسم تكنولوجيا ال

تقوم إدارة المستودعات بتخزين المقتنيات العينية للجامعة وتزود جميع الفروع باحتياجاتها. لدى اإلدارة إرشادات 

( تحوي تلك G.7.43, G.7.44, G.4.45) رفقاتوسياسات واضحة لالقتناء ولتوزيع المواد المختلفة. الم

 .المستخدمةالسياسات والنماذج 

 

 ضمنظرًا لمواكبة التطور الكبير الذي تشهد جامعة أم القرى وتماشيًا مع الخطة االستراتيجية للجامعة، فقد تم 

إدارة التشغيل والصيانة إلى اإلدارة العامة للخدمات والمرافق، األمر الذي جعل اإلدارة العامة للخدمات 

مفعمة بالكثير من وهي  mo-https://uqu.edu.sa/uqu قرىواحدة من أكبر اإلدارات بجامعة أم ال والمرافق

المسؤوليات المناطة على عاتقها. تشغل إدارة التشغيل والصيانة والخدمات دورًا هامًا ومسؤوليات متعددة في 

 العامة للخدمات والمرافق: لإلدارةكافة أرجاء الجامعة. من أهم المهام األكثر وضوًحا 

 اإلشراف على إعداد الخطة السنوية للصيانة الوقائية والصيانة العاجلة وتنفيذها. •

تطبيق أنظمة وتقنيات حديثة مناسبة وفعالة لتشغيل وصيانة المباني والمرافق في المدن الجامعية  •

 والمواقع التابعة لها.

افق المدينة الجامعية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان إعداد البرامج الالزمة للحفاظ على كيانات ومر •

 تنفيذها.

 تحديث وتطوير المواصفات الفنية الخاصة بعقود صيانة المرافق واإلشراف على تنفيذها. •

 الجامعة وتحسين مستواها من خالل إظهارها بشكل جمالي. الخضراء فيالحفاظ على المناطق  •

 افق والمباني والمرافق العامة والترميمات والتنظيف والزراعة.اإلشراف على أعمال تشغيل وصيانة المر •

 إعداد تقديرات لميزانيات اإلدارة للمرافق والخدمات. •

 إعداد وتطبيق اإلجراءات التصحيحية والوقائية لحاالت عدم المطابقة والمخالفات والعيوب. •

 إعداد تقارير دورية عن أعمال اإلدارة واإلدارات التابعة لها. •

كما تسعى اإلدارة العامة للخدمات والمرافق إلى المضي قدًما في تأمين جميع وسائل الراحة واألمن والسالمة 

 .ومنسوبيهالجميع طالب الجامعة 

من جهة أخرى، تشرف اإلدارة على التشغيل الكفء والفعال لجميع الخدمات مثل التنظيف والتخلص من النفايات 

 يطة والقضايا البيئية. وخدمات الصيانة والسالمة البس

التوعية بالسالمة واألمن بما في ذلك التعليمات والوظائف من قبل إدارتي األمن  يتم من خالل هذه اإلدارة

ت والسالمة في الجامعة. لهذا الغرض، وحرصا على ااِلهتمام والعناية والمحافظة على سالمة المنشآت والممتلكا

https://uqu.edu.sa/uqu-mo
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 الجامعة قراًرابجميع وحدات الجامعة وفروعها، وكذلك سالمة كافة منسوبيها وطالبها، اتخذ معالي مدير 

بفصل شؤون السالمة عن إدارة األمن الجامعي وإنشاء إدارة مستقلة بمسمى )إدارة السالمة( بالجامعة ترتبط 

 (.https://uqu.edu.sa/en/App/News/4347مباشرًة معاليه )انظر الموقع: 

تم تشكيل إدارة السالمة لوضع جميع خطط السالمة والدراسات والتدريب والبرامج العملية بما في ذلك الحماية 

واالعتماد من توصيات المركز الوطني للتقويم  38، وفي ذلك استجابة لتوصية رقم والوقاية والسيطرة واإلخالء

كما أنها مسؤولة عن تنفيذ خطط التدريب والعمليات والدراسات والبرامج التي تم  (.NCAAAاألكاديمي )

إعدادها من قبل فرق السالمة المختصة وفقا للمواصفات الدولية أو من قبل الهيئات األخرى المعنية. باإلضافة 

مة في جميع المباني والمرافق في الجامعة وخاصة في إلى ذلك، تقوم هذه اإلدارة بمراقبة تنفيذ إجراءات السال

المختبرات وورش العمل ومواقع العمل. أما إدارة األمن الجامعي بالجامعة فهي مسؤولة عن حماية األشخاص 

والممتلكات داخل الجامعة ومراقبة النظام وتوطير االنضباط في الجامعة. وهي تدير جميع العمليات األمنية في 

عمل على تجنب الحوادث والتعامل معها عند حدوثها وتقليل خسائرها. باإلضافة إلى ذلك، تقوم هذه الجامعة وت

اإلدارة أيًضا بحراسة المباني وحمايتها وتتخذ جميع اإلجراءات األمنية التي تضمن سالمتها وسالمة العاملين 

إلدارات ذات الصلة. ويحتوي المرفق فيها وتشارك في تنظيم المناسبات والملتقيات في الجامعة بالتعاون مع ا

(G.7.2.دليال تعريفيا عن إدارة األمن الجامعي ) 

تبذل الجامعة قصارى جهدها لتوفير األمن والسالمة لحماية المرافق والمعدات المستخدمة في التعليم والبحث 

لتدريس والموظفين العلمي. ويستخدم النظام أنظمة عالية الكفاءة لضمان السالمة الشخصية ألعضاء هيئة ا

والطالب مع الترتيبات المناسبة لحماية ممتلكاتهم الشخصية من خالل التعاقد مع الشركات المتخصصة في 

 حراسة األمن ونظام مكافحة الحرائق.

آلية التعامل مع الحاالت الطارئة ودعوة الهالل األحمر السعودي والقواعد التي تحكم  (G.7.19)يبين المرفق 

نظرة عامة كاملة على إدارة السالمة  (G.7.20)دين الطبيين داخل حرم اإلناث. كما يقدم المرفق دخول المساع

ويسلط الضوء على قائمة من أهم الدورات التدريبية وخطة عملها العامة من أجل توفير أفضل طرق السالمة 

وصيانة أجهزة إطفاء الحريق  لجميع طالب الجامعة والموظفين والمباني والمعدات. توفر االدارة تأمين وتوريد

 (G.7.20)من المرفق  19(. ومع ذلك، فإن الصفحة G.7.21من خالل عقود مع شركات معتمدة )المرفق 

 تستعرض المشاكل الرئيسية وأوجه القصور في إدارة السالمة.

جابة يوجد نظام تحكم لالستفادة من المساحة المتاحة في الجامعة حيث تتم إعادة تخصيص المرافق است

لالحتياجات المتغيرة عند االقتضاء. كما تقوم عمادة القبول والتسجيل، من خالل برنامج إلكتروني، بجمع 

ويتم تنسيق التوزيع مركزًيا  البيانات لجميع الفصول وقاعات المحاضرات في الجامعة من حيث السعة والمعدات.

. كما نرفق ببيان لتوزيع G.7.22 رفقت في الممن خالل هذا البرنامج. وتم وصف آلية توزيع قاعات المحاضرا

الصادر عن عمادة القبول  م2017/2018 الموافق ـه1438/1439 قاعات المحاضرات للفصلين األول والثاني

(. يتم أيضا حجز قاعات المحاضرات المخصصة للمناسبات من خالل G.7.24و  G.7.23والتسجيل )المرفقان 

إلدارة حالًيا بتفعيل نظام إلكتروني لتنظيم عملية حجز هذه القاعات بحيث يتم إدارة التشغيل والصيانة. تقوم ا

تخصيص الوقت المناسب الستخدام هذه المرافق متعددة األغراض. حيث يساعد نظام الحجز اإللكتروني في 

 إنشاء تقارير لمسؤولي اإلدارة العليا حول مقدار االستخدام والكفاءة.

https://uqu.edu.sa/en/App/News/4347


 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
353    

 
 

 

74

ان التطور في نظم تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية منقطع النظير ويضيف الطابع الحديث لقد ك

والسرعة والدقة وفي بعض العلوم أصبح من المهم والضروري. ومن هنا تسعى عمادة تقنية المعلومات في جامعة 

امعة وتسعى جاهدة لتحقيق التميز أم القرى إلى تقديم أفضل الحلول التقنية لبناء مجتمع متكامل في كل الج

( تطوير 1التقني على أعلى المستويات والمعايير لخدمة جميع مرافق الجامعة. وقد تم تحقيق ذلك من خالل: )

نظم البرمجيات ألتممة األعمال واإلدارات والمراكز واإلدارات حتى يتمكنوا من االتصال ببعضهم البعض في إطار 

رفة تكنولوجيا المعلومات ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بالجامعة ( االرتقاء بمع2الجامعة؛ )

وتمكينهم من إنجاز مهامهم الدراسية والتدريبية والبحثية والواجبات اإلدارية من خالل استخدام آلية مناسبة 

معلومات اإللكترونية ( االستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والكم الهائل من ال3للتطبيقات؛ )

المتنامية المتاحة على اإلنترنت والمعلومات من خالل الخدمات اإللكترونية األخرى للدراسات والبحوث العلمية 

( تصميم وتنفيذ شبكة معلومات واتصاالت حديثة في جامعة أم القرى عن طريق االستفادة من 4في الجامعة؛ )

( محاولة مستمرة الستخدام أحدث 5لتطوير دورات التعلم اإللكتروني؛ )تقنيات التعلم عن بعد ومؤتمرات الفيديو 

 ما تم التوصل اليه في مجال تكنولوجيا المعلومات.

جامعة أم القرى هي أول جامعة سعودية أكملت متطلبات الربط مع النظام الجامعي التابع لوزارة التربية والتعليم. 

لتي قامت بتحديث متطلبات مركز إحصاءات التعليم العالي وضمن ضمن أولى الجامعات ا فإنهاعالوة على ذلك، 

 الجامعات الوطنية األولى في تقديم الخدمات على البوابة الوطنية السعودية.

من خالل ألي مؤسسة أكاديمية كبرى. لذلك ويعد التواصل اإلداري الفعال أحد المتطلبات األساسية إلدارة فعالة 

استخدام أحدث التقنيات المتطورة، يهدف نظام االتصاالت في جامعة ام القرى إلى تسهيل العمل اإلجرائي 

. وفرت عمادة تقنية المعلومات العديد وقليلة الجهدالذي يجب القيام به في الوقت المناسب لجعل العملية سريعة 

تسعى الجامعة لالنتقال من األنظمة  ن، حيثموظفيالومن الخدمات اإللكترونية للطالب وأعضاء هيئة التدريس 

القديمة إلى نظام إداري حديث لجميع األنظمة الفرعية اإلدارية داخل الجامعة، مثل المستودعات وجدول الرواتب 

 وميزانية اإلدارة واالتصاالت اإلدارية. إن إدارة الوثائق والمستندات اإلدارية الجديدة في جامعة أم القرى بسرعة

وبضمان يتم عبر االستغناء عن األوراق واعتماد األرشفة اإللكترونية في الحفاظ على المعامالت الواردة والصادرة. 

وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في استخدام الورق والمخاوف المعتادة من اإليداع والحفظ. وقد نتج عن ذلك 

كثيًرا. تستخدم إدارة الجامعة بشكل متزايد الوسائل  أيًضا أن إجراء المعامالت واسترجاع المستندات أصبح سهال

التكنولوجية الحديثة مثل البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة إلعالم الموظفين والطالب عن أي تعميمات عاجلة 

أو قرارات مهمة. كما توفر بوابة الجامعة، باإلضافة إلى الخدمات األكاديمية، مجموعة من الخدمات اإللكترونية 

غير األكاديمية بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني الفردية والتقويم واألخبار واألحداث والنماذج اإللكترونية، 

و"رسائل"، وحساب المعدل التراكمي والتطبيقات المختلفة والمنشورات وصفحات الويب ونماذج مختلفة، وما 

 (.https://uqu.edu.sa/en/it/App/FILES/14598 إلى ذلك )لمزيد من المعلومات، راجع موقع الويب:

على ميزانيات تكنولوجيا المعلومات م 2018الموافق ـ ه1440 /1439 اإلنفاق السنوي لعام 84جدول يستعرض 

توزيع النفقات السنوية على ميزانية تكنولوجيا المعلومات في جامعة أم القرى خالل الخمس  85جدول كما يوضح 

 .م2018 - 2014 الموافقـ ه 1439-1435أي منسنوات األخيرة 

https://uqu.edu.sa/en/it/App/FILES/14598
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 (S7.1) الرئيس األداء مؤشر جدول 84جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 االنفاق السنوي على ميزانية تكنولوجيا المعلومات

 (S7.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S7.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

28.210 
 مليون ريال

35 

 مليون ريال
48.671 

 مليون ريال

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

45.010 
 مليون ريال

35 
 مليون ريال

 التحليل

 قياس المؤشر:

 ميزانية تكنولوجيا المعلومات وتتضمن:  علىاالنفاق السنوي 

 البرنامج.النسبة المئوية إلجمالي ميزانية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة أو الكلية أو  •

النسبة المئوية لميزانية تكنولوجيا المعلومات لكل برنامج بالنسبة للمنظور المؤسسي أو للطالب  •

 بالنسبة للمنظور البرامجي. 

 النسبة المئوية لميزانية تكنولوجيا المعلومات لتراخيص البرمجيات.  •

 تكنولوجيا المعلومات. لميزانية تأمينالنسبة المئوية  •

 تكنولوجيا المعلومات. صيانةلميزانية لالمئوية  النسبة •

 2018 2017 2016 2015 2014 العام

قيمة االنفاق على تكنولوجيا 

 المعلومات بالمليون ريال سعودي
46,8 40,7 48,671 53,5 28,21 

تم حساب نفقات تكنولوجيا المعلومات على أساس مصروفات عمادة تقنية المعلومات التي تشمل: تشغيل 

المعلومات ومختبرات الكمبيوتر والمشاريع. ُيظهر المعيار الداخلي للنفقات السنوية على وصيانة تكنولوجيا 

، 2017و 2016ميزانية تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في إجمالي نفقات تكنولوجيا المعلومات لعامي 

المتقدمة. بعد إنهاء وهو ما يشير بوضوح إلى أن الجامعة تتحرك أكثر نحو أنظمة تقنية المعلومات واإلنترنت 

أهم مشاريع عمادة تقنية المعلومات والتوجه الجديد للجامعة الستكمال مباني حرم الجامعة الجامعي 

 والمستشفى الجامعي وبعض مقرات الفروع

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

أدائها بناًء على تقويم مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بها أثناء تقدمها على تقوم الجامعة بتقييم  •

 مدى سنوات من أجل تطوير إجراءات للتحسين المستمر وتعزيز الكفاءة.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢
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النفقات المتعلقة بـعمادة تقنية المعلومات من التشغيل تم حساب إجمالي النفقات على أساس كافة  •

 والصيانة إلى إنشاء / تشغيل معامل الكمبيوتر وشراء برامج مختلفة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟لماذا تم اختيار هذا  -١

في ضوء الممارسة الجيدة، تم تبني معيارين محددين جامعة أم القرى الختيار شريك القياس  •

( قابلية المقارنة في مرافق البنية التحتية المطلوبة للبرامج عبر المملكة العربية 1الخارجي. )

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.( توافر البيانات كما هو مطلوب من قبل iiالسعودية )

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 .من خالل حساب مجموع اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .معادنجامعة الملك فهد للبترول وال •

 

-2014الموافق  ـه1439 – 1435توزيع اإلنفاق السنوي على ميزانيات تكنولوجيا خالل الخمس سنوات األخيرة 85جدول 

 م2018

 بنود الميزانية
المعتمد لعمادة تقنية 

 المعلومات

النسبة المئوية من 

 ميزانية الجامعة

 م2014الموافق  ـه1435/1436 السنة المالية

  46,800,000.00  الميزانية االجمالية

 %5.11 4,800,000.00 3 التشغيل والصيانة

 %5.64 42,000,000.00 4 المشاريع

  م2015الموافق  ـه1436/1437السنة المالية 

  40,700,000.00  الميزانية االجمالية

 %17.14 17,700,000.00 3 التشغيل والصيانة

 %3.13 23,000,000.00 4 المشاريع

 م2016 الموافق ـه1437/1438السنة المالية 

 %1.48 48,671,000.00   الميزانية االجمالية

 %0.93 2,254,000.00 2 خدماتالسلع وال

 %16.59 20,002,000.00 3 التشغيل والصيانة

 %5.98 26,415,000.00 4 المشاريع

 م2017 الموافق ـه1438/1439السنة المالية 

 %2.12 53,500,000.00   الميزانية االجمالية
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 %1.62 5,500,000.00 2 خدماتالسلع وال

 %16.41 18,000,000.00 3 التشغيل والصيانة

 %10.00 30,000,000.00 4 المشاريع

 م2018 الموافق ـه 1439/1440السنة المالية 

 %1.03 28,210,000.00   الميزانية االجمالية

 %1.05 2,000,000.00 2 خدماتالسلع وال

 %16.70 16,210,000.00 3 التشغيل والصيانة

 %6.15 10,000,000.00 4 المشاريع

 

توفر الجامعة عدًدا مناسًبا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية بمعدل جهاز واحد لكل عضو هيئة التدريس وجهاز على 

األقل في جميع مكاتب الكلية. يتم تزويد المكاتب اإلدارية لجميع األقسام في الكليات بما ال يقل عن مجموعة 

ضوئي للعمل اإلداري وكذلك لالستخدام من طرف  تتكون من جهاز كمبيوتر وطابعة وآلة تصوير مستندات وماسح

أعضاء هيئة التدريس. كما توفر الجامعة عدًدا كافًيا من أجهزة الكمبيوتر للطالب في مختبرات الكمبيوتر واللغة 

والتعلم اإللكتروني وأيضا في المكتبات. كما توجد أجهزة كمبيوتر وطابعات وماسحات ضوئية وآالت نسخ مناسبة 

العاملين في المكاتب اإلدارية الرئيسية لجميع الكليات والعمادات واإلدارات والمراكز والوحدات األخرى للموظفين 

داخل الجامعة. ومع ذلك، هناك حاجة لتوفير عدد أكبر من الطابعات وآالت النسخ والماسحات الضوئية ألعضاء 

حاسوب   10315تقنية المعلومات حوالي  هيئة أعضاء التدريس للقيام بالعمل بأكثر سهولة وسرعة. لدى عمادة

موزعة على الكليات واإلدارات و المراكز. عدد أجهزة الكمبيوتر المتوفرة حالًيا في جامعة أم القرى ليس كافيًا 

جدول ) 11: 1لتلبية احتياجات عدد متزايد من الطالب حيث أن نسبة أجهزة الكمبيوتر إلى الطالب تساوي 

، تبذل الكليات جهوًدا للتغلب على هذا النقص في عدد األجهزة عن طريق جدولة الطالب في (. ومع ذلك86

 مجموعات أصغر وبتخصيص فترات زمنية مختلفة.

 

 (S7-s5) الفرعي األداء مؤشر جدول 86جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد أجهزة الكمبيوتر التي يمكن الوصول إليها )محطات العمل( لكل طالب

 (S7-s5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

المرجعي 

 الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 الخارجي

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

1:11 1:9 1:14 

 1:6 (2015الدمام )جامعة 
المجمعة جامعة 

(2015) 
1:20 

الملك عبد العزيز جامعة 

(2015) 
1:6 

 

1:9 
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 التحليل

لوصول إلى أجهزة الكمبيوتر في الجامعة سواء من معامل الكمبيوتر أو من أم القرى ا يستطيع طالب جامعة

. يبدو أن كل طالب لديه القدرة على الوصول إلى قوة الحوسبة اإللكترونية ونادرا ما ينظر الشخصية أجهزتهم

عبارة عن حرم جامعي أم القرى  إليه باستخدام أجهزة الكمبيوتر المتاحة على الحرم الجامعي. بما أن جامعة

حوسبة إضافية بقدر سهولة متطور تقنًيا، فيجب رفع مستوى الحاجة إلى أجهزة كمبيوتر إضافية بسعة 

 / المختبرات لحملها. فصلشراءها وتخصيص غرف ال

ورغم الزيادة المطردة في عدد الطالب اال أن هناك تحسنا في النسبة مما يعني زيادة عدد أجهزة الحاسب 

 المتاحة للطالب وتسعى الجامعة الى التحسين المستمر فيها.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا  -١

تقوم الجامعة بتقييم أدائها بناًء على تقويم مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بها أثناء تقدمها على  •

 مدى سنوات من أجل تطوير إجراءات للتحسين المستمر وتعزيز الكفاءة.

 قارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي )الم احتسابكيف تم  -٢

 تم حساب إجمالي النفقات على أساس كافة النفقات المتعلقة بـعمادة تقنية المعلومات. •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 الخارجيةالمقارنة المرجعية 

 ؟للمقارنة المرجعية الخارجيةلماذا تم اختيار هذا المصدر  -١

في ضوء الممارسة الجيدة، تم تبني معيارين محددين في جامعة أم القرى الختيار شريك القياس  •

( قابلية المقارنة في مرافق البنية التحتية المطلوبة للبرامج عبر المملكة العربية 1الخارجي. )

ز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي. ( توافر البيانات كما هو مطلوب من قبل المرك2السعودية )

وبناء على ذلك، تم اختيار جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الدمام وجامعة المجمعة. وقد حصل 

 كالهما بالفعل على االعتماد األكاديمي من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 ؟)المقارنة المرجعية الخارجية( كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي -٢

 تم استخدام البيانات من موقع الجامعات على االنترنت. •

 :الخارجيةاسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية  -٣

 .الملك عبد العزيزجامعة  •

 .جامعة الدمام •

 .وجامعة المجمعة  •

المساكن الجديدة في الحرم الجامعي الجديد. كما تم بناء العديد من المرافق الجديدة والمحّسنة بما في ذلك 

قامت الجامعة بتركيب فصول دراسية ذكية ومختبرات حاسب الي جديدة ومكتبات عن بعد ومعدات تعليم 

التدريس وجميع الموظفين  هيئة. تم تزويد أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مكاتب أعضاء جديدة إلكترونية

فحص األجهزة بانتظام ان كانت قديمة أو غير فعالة واستبدالها بمجموعات  ببرامج محدثة. يتم واإلداريين
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في حين أنها  (،86جدول ) 11: 1متزامنة جديدة عند الحاجة. وتبلغ نسبة أجهزة الكمبيوتر المتاحة لكل طالب 

 لكل هيئة تدريس وموظفين إداريين. 1: 1

أن جامعة أم القرى مهتمة بتعزيز جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات. في الواقع، حقق المؤشر  87جدول يوضح 

ور في األداء حيث تم قياس نسبة ط، كما يتبين الت5٪ من إجمالي الدرجات 71.4، وهو ما يمثل 3.57العام 

. تظهر هذه اإلحصائيات أن أهم نقاط القوة تشمل األمن والخدمات القابلة 3.44السابق بمقدار  الرضا للعام

واألمن. ومع ذلك، تمثل أنظمة الصيانة والدعم الفني  للتطبيق واتاحة تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الوصول

 ضعف الخدمات المقدمة من قبل عمادة تقنية المعلومات.

 

 (S7.2) الرئيس األداء مؤشر جدول 87جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 تقويم أصحاب المصلحة لخدمات تكنولوجيا المعلومات

 (S7.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S7.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

 مستوى األداء

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء 

 ارجيالمرجعي الخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.57 3.75 3.44 

جامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن

3.33 

3.75 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 التقدير لكفاية ما يلي: متوسط

 اتاحة تكنولوجية المعلومات. •

 التأمين •

 الصيانة •

 امكانية الوصول •

 نظم الدعم •

 البرمجيات وتحديثها •

 عمر معدات تكنولوجيا المعلومات. •

 القابلة للتطبيق المؤشرات للخدمة •

 مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي. علىوذلك 

هذا المؤشر هو ضمن القائمة المحدثة لمؤشرات األداء للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ولذلك 

-1437ار قائمة المؤشرات المحدثة من مجلس الجامعة في العام الجامعي تم قياسه على مدار عامين بعد إقر

، 5% من الدرجة اإلجمالية وهي 71.4بما يمثل نسبة تحقق  3.57والمؤشر بشكل عام حقق . هـ1438
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ورغم أن الدرجة الكلية من قياس المؤشر لم تصل إلى الدرجة ، 3.75% من المستهدف وهو 95.6ويمثل 

 .3.44ا تبين تقدما في األداء عن العام السابق الذي كان قياسه المستهدفة إال أنه

 
 نقاط القوة:

 التأمين  •

 الخدمات القابلة للتطبيق •

 إتاحة تكنولوجيا المعلومات •

 إمكانية الوصول •

 :التحسين توصيات

 الصيانة •

 نظام الدعم •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة  -١

ألنه مقارنة مؤسسية ولذا فإن المقارنة ذاتية حيث تقارن الجامعة نتائجها ومستوى التغير في أدائها  •

 .مع األداء السابق لها

0 20 40 60 80 100

IT availability

Security

Maintenance

Accessibility

Support systems

Software and up-dates

Age of hardware

Other viable indicators of service on a five-
point scale of an annual survey

Overall index

69.9

77

53.4

74.2

60.6

73

68

74.6

68.8

75

79.4

55.8

76.8

61

74.4

69.4

79.2

71.4

متوسط التقييم العام لمدى رضا أصحاب المصلحة على خدمات تكنولوجيا 

2017/18و 2016/17المعلومات خالل 

2017/18 2016/17
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 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

التدريس والطالب والموظفين على مقياس من خالل استبانات اليكترونية لفئات أعضاء هيئة  •

خماسي، وتمثل المكونات الفرعية بعض العبارات في تلك االستبانات، وقد تم حساب المتوسطات 

 .للفئات المذكورة مع مراعاة الوزن للمتوسط

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

في ضوء الممارسة الجيدة، تم تبني معيارين محددين في جامعة أم القرى الختيار شريك القياس  •

ربية ( قابلية المقارنة في مرافق البنية التحتية المطلوبة للبرامج عبر المملكة الع1الخارجي. )

 ( توافر البيانات كما هو مطلوب من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.iiالسعودية )

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 من خالل استطالع رأي الفئات المستهدفة على مقياس خماسي. •

 للمقارنة المرجعية الخارجية: اسم الجهة التي تم اختيارها -٣

 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 

تسعى جامعة أم القرى إلى توفير تكنولوجيا معلومات عالية الجودة حيث يتوفر عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر 

ل لجميع ويتوفر الدعم الفني المقبو ،ألغراض مختلفة. كما أن مرفق اإلنترنت فعال يكمل الخدمات المرتبطة به

تضمن أمن وسالمة البرامج المستخدمة وخصوصية المستخدمين. التي المستفيدين. باإلضافة إلى أنظمة األمان 

كما توفر الجامعة دورات تدريبية لمنسوبيها حول استخدام تكنولوجيا المعلومات من خالل عمادة تقنية المعلومات 

ة جامعة أم القرى وذلك لتدريب للطالب وبمشاركة أعضاء هيئة وعمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد ومكتب

 التدريس.

% من مباني 95( مشروع تطوير خدمات االنترنت، رغما عن أن نسبة التغطية حاليا G.7.34يظهر مرفق )

( يحوي الخطة التنفيذية لعمادة تقنية المعلومات والتي تحوي كذلك أجزاء عن تطوير G.7.35الجامعة. مرفق )

 خدمات االنترنت.

استخدام الحواسيب الشخصية. تتضمن هذه التعليمات في تحكم السياسة الجامعة واضحة وصارمة في إجراءات 

أو القواعد منع أي عضو هيئة تدريس أو طالب من تثبيت أي برنامج في أي كمبيوتر دون موافقة وإشراف فني 

ن أي مشكلة تقنية على الفور إلى فني تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات المعني. وكذلك بضرورة اإلبالغ ع

سياسات تكنولوجيا المعلومات واللوائح الخاصة باالمتثال  (G.7.25)المعلومات المسؤول. يوضح المرفق 

لتكنولوجيا المعلومات. للحصول على أي دعم فني، ُيطلب من أعضاء هيئة التدريس االتصال بفني تكنولوجيا 

بيوتر الذي تتوفر معلومات االتصال الخاصة به على الموقع اإللكتروني الخاص بـعمادة المعلومات المعني بالكم

عينات من بعض تقارير  (G.7.25). ويعرض المرفق https://uqu.edu.sa/it/App/Contactتقنية المعلومات: 

 المراجعة للدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.
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رى نظام حماية لحماية أمن وسالمة البرامج المستخدمة باإلضافة توفر عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم الق

إلى خصوصية المعلومات المتعلقة بالجامعة بشكل عام والمستخدمين على وجه الخصوص. كما يقدم برنامج 

مكافحة الفيروسات لحماية أجهزة الكمبيوتر من الفيروسات الخارجية. هناك لوائح تتعلق بسياسات خدمة 

 .https://uqu.edu.sa/en/it/3949تي يمكن الوصول إليها عبر االستضافة ال

تشكل األخبار واألحداث واإلعالنات المنشورة على الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للجامعة محوًرا أساسًيا 

ومنصة من خاللها يمكن للمتصفح من طالب الجامعة والزوار االطالع على المحتوى بشكل عام. كما يساهم 

م مستوى األداء والتقدم والفعالية. على هذا النحو، تم إعداد آلية لتنظيم وتحقيق النجاح لموقع الويب. تقيي

تهدف هذه اآللية إلى تنظيم المحتوى في التصميم والتحرير. وهذا بدوره يساهم في دفع موقع الويب إلى األمام. 

مجموعة اللوائح والقواعد التي تنظم تحرير . https://uqu.edu.sa/en/it/3952يتم تقديم هذه اللوائح على 

األخبار والتقارير التي يتم نشرها على موقع جامعة أم القرى على الويب معروضة على 

https://uqu.edu.sa/en/it/3953 تنبع هذه الخطوط العريضة من المبادئ الرئيسية للتحرير التي يتم تطبيقها .

يوجد توجيهات بشأن سياسات التقنية ومعايير التحكيم. كما  بشكل خاص على محتوى الويب وتشمل القواعد

 .(G.7.24)المرفق  من 10والتي يمكن الوصول إليها في الصفحة مع مشكالت أو أحداث أمن المعلومات التعامل 

التقدير العام لمدى رضا أصحاب المصلحة على نظام الخدمات اإللكترونية على شبكة متوسط  88جدول يبين 

اإلنترنت أو الموارد اإللكترونية. أشارت الدراسات االستقصائية المتعلقة بخدمات عمادة تقنية المعلومات هذه 

ات الشاملة في الجامعة كان ثالثة أضعاف إلى أن عدد المستخدمين الراضين عن خدمات تكنولوجيا المعلوم

، 5٪ من إجمالي درجة 75.2، والذي يمثل 3.77أولئك الذين لم يكونوا راضين. في الواقع، حقق المؤشر العام 

 .3.66أيضا تقدًما في األداء حيث تم قياسه في العام السابق بـ  ويظهر
 

 (S7.3) الرئيس األداء مؤشر جدول 88جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 تقويم أصحاب المصلحة لخدمات تكنولوجيا المعلومات

 (S7.3) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S7.3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

المرجعي مستوى األداء 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.77 3.90 3.66 

جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن

3.55 

3.90 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 :تقويم أصحاب المصلحة لما يلي

 مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية. •

 خدمات التعليم االلكتروني. •



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
362    

 
 

 

 المعدات والبرمجيات. •

 الوصول الي الخدمات. •

 التعلم والتدريس. •

 التقييم والتدريس. •

سبيل المثال الموقع  ىالموقع أو المصادر االلكترونية )عل علىدارة نظام البيانات التي تعتمد إ •

المؤسسي الذي يوفر مشاركة المصادر والشبكات والمعلومات ذات الصلة متضمنة التعليم 

 (.التدريسيئة االلكتروني والتعلم والتدريس التفاعلي بين الطالب وعضو ه

 .مقياس خماسي النقاط من خالل مسح سنوي علىوذلك 

 
 :القوة نقاط

 التعلم اإللكتروني •

 الى الخدماتسهولة الوصول  •

 :التحسين توصيات

 المعدات البرمجيات •

 التعلم والتدريسزيادة فاعلية التقنية في  •

a) Web sites

b) E-learning services.

c) Hardware and software.

d) Accessibility

e) Learning and Teaching

f) Assessment and service

g) Manage the data system that depends
on the site or electronic resources

Average

3.92

3.86

3.53

3.71

3.38

3.46

3.74

3.66

3.97

3.94

3.6

3.84

3.47

3.61

3.95

3.77

متوسط التقييم العام لمدى رضا أصحاب المصلحة لنظام الخدمات اإللكترونية 

2017/18و2016/17على شبكة اإلنترنت أو الموارد اإللكترونية خالل 

2017/18 2016/17
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 المقارنة المرجعية الداخلية

 للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر  -١

ألنه مقارنة مؤسسية ولذا فإن المقارنة ذاتية حيث تقارن الجامعة نتائجها ومستوى التغير في أدائها  •

 .مع األداء السابق لها

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

اء هيئة التدريس والطالب والموظفين على مقياس خماسي من خالل استبانات اليكترونية لفئات أعض •

، وتمثل المكونات الفرعية بعض العبارات في تلك االستبانات، وقد تم حساب المتوسطات للفئات 

 .المذكورة مع مراعاة الوزن للمتوسط

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 .الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية( •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

في ضوء الممارسة الجيدة، تم تبني معيارين محددين في جامعة أم القرى الختيار شريك القياس  •

العربية ( قابلية المقارنة في مرافق البنية التحتية المطلوبة للبرامج عبر المملكة 1الخارجي. )

 ( توافر البيانات كما هو مطلوب من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.iiالسعودية )

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 .من خالل استطالع رأي الفئات المستهدفة على مقياس خماسي •

 اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:اسم الجهة التي تم  -٣

 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 

في حين أن مستويات الرضا كانت محايدة تقريًبا لمدى كفاية أجهزة الكمبيوتر المتوفرة فقد كانت منخفضة 

يوتر مرتفعا جًدا لعمليات الحصول على كمبيوتر جديد. كان مستوى الرضا عن الكفاءة التشغيلية ألجهزة الكمب

 ولكن كان هناك حاجة ملحة من الجميع بضرورة زيادة النطاق الترددي.

لتظهر االتجاه االستراتيجي والبعد التشغيلي، تواصل عمادة تقنية المعلومات عمليات تطوير البنية التحتية الرقمية 

الحرم الجامعي الذكي لخدمة  بطريقة تضمن أتمتة جميع المعامالت والتخلص الكامل من المعامالت الورقية لبناء

المجتمع بشكل عام والجامعة بشكل خاص. عالوة على ذلك، تسعى العمادة إلقامة شراكات مع القطاعين العام 

والخاص للحفاظ على الفعالية في األداء وتوفير جميع أصول القيادة واالبتكار. ويتم ذلك عن طريق جذب كوادر 

تيجيات المتقدمة التي تستخدم أنظمة تكنولوجية وإدارية متقدمة تستجيب بشرية فعالة ومدربة لتنفيذ االسترا

 للمعايير الوطنية والدولية.

 ومع ذلك، فإن عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى تواجه بعض المشاكل مثل: 

 تحتاج إلى الصيانة والتجديدالتي ضعف االمتدادات وقواطع الدائرة في مركز المعلومات  •

 هناك نقص في أنظمة مراقبة ورصد الشبكة  •

  7/24عدم وجود نظام شامل للمراقبة والتفتيش  •

 سنوات.  8أكثر من  حيث أنه قد مضى على تركيبهاالمفاتيح األساسية قدم  •
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 فقد قدمت إنجازات عدة منها ما تم استعراضه في هذا التقرير.لعمادة هذه المشاكل، دى اأن ل رغم

عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى بهدف تقديم الخدمات للطلبة وألعضاء  استحداثتم 

ة ياالستراتيجهيئة التدريس وتحسين المخرجات التعليمية للجامعة والتي تندرج في إطار تحقيق أهداف الجامعة 

هـ، في محيط وطني يتسم بالتشجيع الحكومي على 1432التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد سنة نشأت عمادة 

بصفة عامة، ويـفتح كل الفرص، ويــــوفر كل الظروف في وجه التعلم  دعم وتطوير الخدمات اإللكترونية

القرى إلى إنشاء عمادة  اإللكتروني في كامل أرجاء المملكة العربية السعودية. وفي هذا اإلطار سعت جامعة أم

التعّلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد، تمشيًا مع اهتمام الدولة بتشجيع تبنــــي تقنيات التعلم اإللكتروني ونشره 

في المجتمع التعليمي، حيث تشير الخطة الوطنية لتقنية المعلومات الُمقّرة من مجلس الوزراء في أحد أهدافها 

  .تعلم اإللكتروني لتوفير التعليم لجميع مناطق المملكة، ولكل أبنائها وبناتهاإلى التوجه نحو تقنيات ال

وتسعى جامعة أم القرى من خالل عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى تقديم خدمات التعلم اإللكتروني 

التدريس على تطوير  عبر بنيــة تقنية وبيئة تعليمية متكاملتين، كما تسعى إلى دعم ومساعدة أعضاء هيئة

المقررات والوحدات التعليمية باستخدام الطرق واألساليب الحديثة في مجال التعّلم اإللكتروني واالعتماد 

األكاديمي، وتقليل الفترة الزمنية لتطوير البرامج، وتقديم خدمات وحلول متكاملة في مجال تطوير البرامج، 

، عالوة على توفير بيئة وآلية لتطوير محتوى المقررات اإللكترونية، وإتاحة المحتوى من خالل المستودع التعليمي

وتشجيع العمل الجماعي في تطوير البرامج، وضمان الجودة من خالل التقييم والتعديل المستمر للمقررات 

 .اإللكترونية

زعة في على جهاز كمبيوتر مو 364معماًل للتعلم اإللكتروني و 11هذه العمادة مسؤولة عن تنظيم واستخدام 

(. باإلضافة إلى ذلك، تعد السبورة التفاعلية (G.7.26من المرفق  22صفحة  الحرم الجامعي كما هو موضح في

-U وأجهزة االتصال المرئي والتواصل اإللكتروني وكاميرات الفيديو وأجهزة التصحيح األوتوماتيكية وأجهزة

board   التي تقدمها عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد والشاشات التفاعلية من أهم المعدات التعليمية

 .(((G.7.26من المرفق  9)انظر الصفحة 

 

هو إطالق وتنفيذ برنامج المدرب  م 2016/2017الموافق  هـ 1438-1437إن أهم ما ميز العام الدراسي 

ج هو تمثيل وتسهيل شطر الطالبات. ويعتبر الهدف الرئيسي من هذا البرنام- المعتمد في شطر الطالب وفي

عملية التواصل الفعال بين عمادة التعلم االلكتروني واعضاء هيئة التدريس والطالب بالكليات واالقسام، وااللتزام 

بأعلى درجات المهنية والمصداقية. كما يهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات للتعلم اإللكتروني بجامعة أم القرى 

لتعليم عن بعد ويحرص البرنامج على التوظيف المتنوع لعدد من االستراتيجيات ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني وا

وتطبيقات التعلم اإللكتروني لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة، والوصول إلى الجودة في مخرجات التعلم. 

حدد حيث ويحمل البرنامج في طياته فكرة التطبيق العملي لألدوات والمعارف لتطوير مشروع تعليمي رقمي م

شروط التقدم  .يصبح المتدرب قادرا على اإلدارة الجيدة جدا للجلسات التدريبية ولديه مهارات العرض والتقديم

من  13-9للحصول على مدرب معتمد ومهام المدرب والية تنفيذ هذا البرنامج ونتائجه موضحة في الصفحات 

 .(G.7.26)المرفق 
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لكتروني والتعليم عن بعد، مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية قدمت الجامعة، من خالل عمادة التعلم اإل

 العامخالل حول كيفية استخدام الكمبيوتر والبرمجيات في عمليات التعليم والتعلم فضاًل عن الشؤون اإلدارية. 

ن أعضاء هيئة م 2371دورة تدريبية واستفاد  64تم تنظيم ، م2018/ 2017 الموافق ـه 1438/1439

لى مزيد من ( للحصول عG.7.27من المرفق ) 28-25انظر الصفحات هذه الدورات )التدريس والطالب من 

 واالختبارات اإللكتروني التعلم بوابة واستخدام االفتراضية والفصول اإللكتروني التعلم أساسيات تمثل. (التفاصيل

يبية في التدر الدورات هذه تنظيم تم وقد. الدورات هذه اتطرحه التي الرئيسية الموضوعات أهم من اإللكترونية

من  91-40العديد من الكليات. ورش العمل األخرى التي تنظمها هذه العمادة وتفاصيلها توجد في الصفحات 

 .(G.7.27)المرفق 

 G.7.27من المرفق  16-15تم أهم عرض إنجازات عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد في الصفحات 

 ومن أهم هذه االنجازات ما يلي:

 .مقرر الكتروني 50بدء العمل في مشروع إنتاج  •

 (.Azure Microsofنقل بيئة أنظمة التعلم اإللكتروني إلى بيئة سحابية ) •

 اشتراك جامعة أم القرى في برنامج منصة الموارد المفتوحة )شمس(. •

جاز جميع دورات األساسيات وستة دورات استكمال االصدار األول لبرنامج المدرب المعتمد بان •

 .متخصصة ودورة لتأهيل المدربين

 (.Blackboarتنزيل مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلم اإللكتروني بجامعة أم القرى ) •

تقدم عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد نظام تعليم إلكتروني متميز حيث يبلغ العدد اإلجمالي لمستخدمي 

الموافق  هـ.1438/1439مستخدًما خالل العام الدراسي  111447نظام التعليم اإللكتروني حوالي 

كما تهدف إلى توفير البنية التحتية الالزمة ألنشطة التعلم اإللكتروني بما في ذلك مختبرات  م 2017/2018

لخصوصية والسالمة الالزمة. من االختبار اإللكترونية ذات التقنية العالية والجودة إضافة إلى تطبيق سياسة ا

خالل استخدام معامل االختبار اإللكترونية، يتم تمكين أعضاء هيئة التدريس من االستفادة من المزايا التي 

العمادة التي تسهل عمليات  معامليوفرها نظام التدريس مثل إجراء االختبارات اإللكترونية للطالب باستخدام 

الفورية للطالب باإلضافة للمعلومات اإلحصائية لجودة عناصر االختبار وربطها التحضير والتصميم والتعليقات 

الخطوات المتبعة إلجراء اختبار إلكتروني وشروط إجراء االختبارات كما تم توفير باألهداف التعليمية للدورة. 

اإللكترونية وطريقة حجز مختبرات االختبارات اإللكترونية في الموقع: 

https://uqu.edu.sa/en/elearn/Labbooking( ويوضح المرفق .G.7.33 تطور عدد مستخدمي نظام التعليم )

من  23-22الصفحات م. وتوضح 2017/2018الموافق  هـ.1438/1439اإللكتروني خالل العام الدراسي 

 .تقريرا عن أداء اإلدارة (G.7.27)المرفق 

75

تولي الجامعة اهتماما كبيرا للحفاظ على بيئة تعليمية مالئمة للطالب وتوفير السكن في الحرم الجامعي لعدد 

مقبول من الطالب لتعزيز أنشطتهم التعليمية والثقافية واالجتماعية. إن عمادة شؤون الطالب هي المسؤول الذي 

تعمل العمادة على تزويد الطالب بوسائل الراحة واالستقرار يحافظ على العالقة المباشرة مع الطالب. 

لمساعدتهم على تحقيق التميز األكاديمي والعيش في مجال األخالق اإلسالمية النبيلة وذلك تحت إشراف 

https://uqu.edu.sa/en/elearn/Labbooking
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أخصائيين مؤهلين في مختلف المجاالت. انطالقًا من االهتمام الكبير الذي أبدته قيادة جامعة أم القرى بتوفير 

تقدم خدمات خاصة للطالب فيما \و  ديمي مناسب، قامت بإنشاء عدد من العمادات المساعدة والمستقلةجو أكا

 كل ما يتعلق بشؤونه الدراسة.

بالنسبة للمرافق الموجودة حالًيا، فان إدارة سكن الطالب مسؤولة عن رعاية إعداد الوحدات السكنية وتسكين 

ناسبة للسكن وتفي بمعايير مقبولة وتوفر بيئة صحية وآمنة للطالب. الطالب في الموقع المناسب. هذه المواقع م

 (:G.7.29وفيما يلي المهام األكثر وضوحًا إلدارة شؤون سكن الطالب )المرفق 

 توفير سكن مالئم للطلبة السعوديين وغير السعوديين القادمين من خارج "مكة المكرمة" طوال فترة دراستهم.

 طالب وطالبات السكن من وإلى الجامعة.توفير وسائل مواصالت لنقل 

توفير بيئة تربوية واجتماعية مناسبة تعين الطالب والطالبات على الراحة واالستقرار لتحقيق أعلى درجات 

 التحصيل العلمي.

 تأمين كافة المستلزمات األساسية التي يحتاج إليها الطالب والطالبات طوال فترة إقامتهم في السكن.

ر على السكن الطالبي للتأكد من التزام الطالب والطالبات بأنظمة ولوائح اإلسكان الطالبي اإلشراف المباش

(، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والتأكد من سالمة السكن وتوفر الخدمات األساسية G.7.30)المرفق 

 به.

التربية والتعليم قد توسعت في إنشاء فيما يتعلق بحجم الطلب على السكن الجامعي تجدر اإلشارة إلى أن وزارة 

جامعات إقليمية مثل جامعة الطائف والباحة، باإلضافة إلى إنشاء فروع جامعية في الجمجوم والليث والقنفذة. 

وقد ساهم هذا بشكل كبير في انخفاض حجم الطلب من الطالب السعوديين لإلسكان. وفي الوقت نفسه، اتخذ 

م تخصيص سكن لخمسة بالمائة من إجمالي عدد الطالب المقبولين في الجامعة مجلس الجامعة قراًرا بأنه سيت

 للطالب من جميع أنحاء العالم اإلسالمي. ومن ناحية أخرى رفعت حجم الطلب على سكن الطالب.

قررت الجامعة توفير السكن للطالب الذين يبعد منزلهم أكثر من مائة كيلومتر عن الحرم الرئيسي. وبالتالي يتم 

 تبعاد المقيمين في مدينة جدة والطائف من توفير السكن. الوحدات السكنية هي كما يلي:اس

مباني  7هو عبارة عن مجمع سكني لطالب المنح الوافدين في الحرم الجامعي في العابدية يتكون من عدد 

االستيعابية الحالية، ة الطاقطالبا. وقد تم االستفادة من جميع  693غرفة وبطاقة استيعابية  231بإجمالي 

 ويضم هذا المجمع مرافق عامة ومسجد كبير وصالة ترفيهية تتسع لطالب السكن وأنشطتهم الترفيهية.

هو أحد المباني المخصصة بمقر الجامعة في الزاهر لتسكين طالبات المنح الوافدات. جرى مؤخرًا إخالء سكن 

زهة وتم تخصيص خدمة السكن لطالبات المنح الوافدات فقط. يتوقع أن يغطي الطالبات المستأجر في حي الن

غرفة تتسع  28هذا السكن الجديد الحاجة المتنامية لتسكين الطالبات الوافدات حاليًا حيث يحتوي المبنى على 

 طالبة. 22كل غرفة لطالبة واحدة. عدد طالبات المنح اللواتي يستفدن حاليًا من خدمة السكن 
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توفير الرعاية الصحية للطالب المقيمين مع رعاية خاصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. يتم توفير كذلك يتم 

المرافق األخرى في النزل وفًقا للوائح التي تضعها عمادة شؤون الطالب والتي تضم أيًضا صاالت رياضية مجهزة 

ناك أيضا المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المواد الغذائية بأفضل المعدات ووسائل الراحة األخرى. ه

بأسعار معقولة وتعمل تحت إشراف مناسب من أخصائي التغذية ومدير. تحرص الجامعة على توفير جميع 

الخدمات والمساحات للرعاية االجتماعية والصحية للطالب ضمن السكن. كما يوفر وينظم األنشطة الدينية 

جتماعية والرياضية لكل من الطالب والطالبات. الحافالت متاحة للنقل بين السكن والمجمعات والثقافية واال

 األكاديمية. كما يتم توفير تظليل لمواقف السيارات الخاصة بالطالب.

. في توفر إدارة النقل والحركة التابعة لعمادة شؤون الطالب جامعة أم القرى خدمات نقل مريحة وآمنة للطالب

 الواقع، لدى اإلدارة المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية:

تأمين وسائل نقل مناسبة لخدمة طالب وطالبات الجامعة وفق احتياجاتهم األكاديمية، وتتولى وحدة  •

 النقل األكاديمي تنسيق هذه المهمة.

وى الكليات، وتتولى تلبية احتياجات األنشطة الطالبية على مستوى عمادة شؤون الطالب وعلى مست •

 وحدة نقل البرامج واألنشطة الطالبية تنفيذ هذه المهمة.

 المتابعة واإلشراف على المتعهد بتأمين أعمال النقل، وتقوم وحدة اإلشراف الميداني بهذه المهمة. •

في أقرب وقت ممكن ومواصلة اعتماد البنية تسعى جامعة أم القرى جاهدة إلكمال البنية التحتية للحرم الجامعي 

التحتية المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات من أجل بناء نظام إدارة عالي المستوى. شهدت الجامعة عددا من 

المشاريع مثل توسيع القدرة االستيعابية للكليات القائمة واألقسام األكاديمية واستحداث كليات وتخصصات 

رات العالمية واحتياجات المجتمع المحلي لمكة المكرمة. تعطي الجامعة األولوية جديدة لمواكبة أحدث التطو

لنقل كليات الطالبات والكليات الجامعية التابعة لها إلى العابدية. لدى الجامعة العديد من المشاريع، اكتملت أو 

عدات والتجهيزات التعليمية شارفت على االنتهاء، بدءًا من البنية التحتية وبناء كليات جديدة، إلى توفير الم

 والتصاميم والصيانة واإلصالحات والتجديدات واإلضافات والتوسعة وتحديث شبكات المعلومات واالتصاالت.

 

 يتم تحديد قوائم المرافق والتجهيزات األساسية التي تحتاجها البرامج والموافقة عليها قبل الشراء. •

األمن والصحة والسالمة واإلجراءات الوقائية في استخدام المرافق يوجد دليل إرشادي حول متطلبات  •

 والتجهيزات.

 تتوفر أجهزة وبرامج الكمبيوتر ويمكن الوصول إليها من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب. •

 االلتزام بالسياسات المؤسسية التي تنظم استخدام الحواسيب الشخصية من قبل الطالب. •

الفني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات يتوفر الدعم  •

 واالتصاالت.
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توجد أنظمة أمنية لحماية خصوصية المعلومات الشخصية والجماعية، وللحماية من الفيروسات  •

 الخارجية.

 التابع لوزارة التعليم.جامعة أم القرى هي أول جامعة سعودية أكملت متطلبات الربط مع النظام الجامعي  •

جامعة أم القرى هي ضمن الجامعات األولى التي قامت بتحديث متطلبات مركز إحصاءات التعليم  •

 وضمن الجامعات الوطنية األولى في تقديم الخدمات على البوابة الوطنية السعودية.

مان مالءمة االحتياجات الحالية التشاور مع أعضاء هيئة التدريس قبل شراء المعدات األساسية لض •

 والمتوقعة التي قد تنشأ في المستقبل.

التأكد من االلتزام بقواعد السلوك المتعلقة باالستخدام غير المالئم للمواد على شبكة اإلنترنت العالمية  •

 )اإلنترنت(، والتعامل معها بطريقة مناسبة ضد حاالت االستخدام غير السليم المثبتة.

تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين لضمان االستخدام الفعال ألجهزة الكمبيوتر تقديم دورات  •

 والبرامج المناسبة للتدريس وتقييم الطالب والشؤون اإلدارية.

 الحاجة إلى استمرارية تقييم حول مدى كفاية وجودة المرافق والتجهيزات والخدمات المتوفرة. •

 إلجراءات الصيانة واالستبدال المناسبة. تقييم حالة التجهيزات على أساس منتظم •

 إجراء مقارنة مرجعية مع المؤسسات األخرى من حيث القاعات والمختبرات والتجهيزات. •

 في جميع مباني الجامعة. Wi-Fiزيادة عرض النطاق الترددي لشبكة  •

 ات.الحاجة إلى صيانة وتجديد تمديدات قواطع الدارات والمفاتيح األساسية في مركز المعلوم •

 تحسين نوعية سكن الطالب والتغذية. •

 زيادة المساحات الخضراء والتشجير •

 استكمال البنية التحتية في الحرم الجامعي والمستشفى الجامعي في أقرب وقت ممكن. •

 إنشاء مستشفى أم القرى للمحاكاة •

 تطوير مبنى المركز الطبي الجامعي وفتح مبنى العيادات المتخصصة •

البنية التحتية المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات من أجل بناء نظام إدارة عالي االستمرار في اعتماد  •

 المستوى وزيادة عدد الدورات اإللكترونية.

 إعداد جداول زمنية للصيانة الدورية وحماية المرافق والتجهيزات. •

 تدريب المستخدمين على إجراءات السالمة واألمن. •

 خاصة.تحديد وسائل الراحة لذوي االحتياجات ال •

 تحديد طريقة لضمان السالمة الشخصية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب. •

 تحديد اإلجراءات التنظيمية الستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية للطالب. •

 استكمال البنية التحتية في الحرم الجامعي لشطر الطالبات في المقر الرئيس بالعابدية •

 مليون ريال 290الى  100دراسات لرفع المخصص من ميزانية الصيانة من  إلعدادخطة وضع  •
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توفير مباني لعمادة تقنية المعلومات ومركز البيانات الرئيسي في مقر العابدية وتنفيذ عدد من مشاريع  •

البنية التحتية والمشاريع ذات العالقة للنهوض بمختلف الخدمات التي تقدمها العمادة لعموم الجامعة 

 سوبيهاومن

 

 

 

 اسم الدليل الترميز

G.7.0 قرار تشكيل لجنة المعيار السابع 

G.7.1  2020-2018خطة الجامعة االستراتيجية 

 G.7.2 ( 2018تقرير قسم األمن) 

 G.7.3 نموذج الستبانة لطلبة الجامعة 

G.7.4  للجامعةنموذج الستبانة أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، والقيادة العليا 

 G.7.5 ات وإجراءات المشترياتسسيا 

 G.7.6 نماذج ووثائق المشتريات 

 G.7.7 لجان المشتريات 

G.7.8 اللجنة الدائمة لألجهزة والمعامل والمختبرات 

 G.7.9 خطاب وكيل الجامعة للكليات بخصوص المعدات المطلوبة 

 G.7.10  2018المالي تقرير عن الميزانية المعتمدة للجامعة للعام 

G.7.11   تقرير عن المشاريع ومباني الجامعة 

 G.7.12 ( 2018-2016عقود التشغيل والصيانة والنظافة لألعوام المالية) 

 G.7.13 خطاب من المركز الطبي الجامعي 

 G.7.14 تقرير عن اجتماع لجنة كليات الفروع 

 G.7.15 قائمة المباني المستأجرة 

 G.7.16  وواجبات الطلبةحقوق 

G.7.17 تقرير عن اإلدارة العامة للمرافق والخدمات 

 G.7.18 الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للفروع 

 G.7.19  آليات التعامل مع الحاالت الطارئة واستدعاء الهالل األحمر والقواعد التي تحكم دخول

 المسعفين إلى داخل مقرات الطالبات

 G.7.20  (2018السالمة )تقرير قسم 

 G.7.21 عقود مع شركات معتمدة للتزويد بطفايات الحريق وصيانتها 

 G.7.22 آلية توزيع قاعات المحاضرات 

 G.7.23  2017/2018توزيع القاعات الدراسية للفصل األول 
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 G.7.24  2017/2018توزيع القاعات الدراسية للفصل الثاني 

G.7.25.  المعلومات واللوائح الخاصة باالمتثال لتكنولوجيا المعلوماتسياسات تكنولوجيا 

 G.7.26 نماذج من تقارير مراجعة من الدعم الفني 

 G.7.27  1437/1438التقرير السنوي لعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد للعام الجامعي 

 G.7.28  االلكتروني والتعليم عن بعد للعام الجامعي تحديات وطموحات: التقرير السنوي لعمادة التعلم

1437/ 1438 

 G.7.29 خدمات إدارة سكن الطالب 

 G.7.30 القواعد التنظيمية إلسكان الطلبة 

G.7.31 خارطة مباني الجامعة بالعابدية 

G.7.32 خارطة مباني الطالب بالعابدية 

G.7.33 تطور عدد مستخدمي نظام التعلم االلكتروني 

G.7.34 خطط تطوير خدمات اإلنترنت 

G.7.35 الخطة التنفيذية لعمادة تقنية المعلومات 

G.7.36 تقرير عن التقدم في إنشاد مباني الطالبات بالعابدية 

G.7.37 الخطة التطويرية لرفع قيمة العقود 

G.7.38 نموذج عقد 

G.7.39 تقرير بالغات الصيانة 

G.7.40 تطوير إدارة االستثمار 

G.7.41 فرص استثمارية 

G.7.42 لوائح اإلسكان 

G.7.43 معلومات عن قسم المستودعات 

G.7.44 وحدة إدارة المخزون 

G.7.45 تنظيمات استخدام سيارات العهدة  
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8. 

 ( " نجمة"اإلجمالية: )درجة التقويم 

التي تقدمها تكون الموارد المالية كافية للبرامج والخدمات إلى أن  تعمل جامعة أم القرى وفق خطط وآليات تهدف 

 والمسؤوليات المالية والتفويضاتاتباع نظام فعال في وضع الميزانية ذلك في  تمثل ،بكفاءة وأن تدار هذه الموارد

ات التخطيط والميزانية والمراقب المالي وإدار اإلدارة العليا مراقبة من ِقَبِلظل ال في حدود ما يسمح به وذلك في

 . وإدارة المراجعة الداخلية واإلدارة المالية

وأنها تتبع وأولوياتها، الجامعة مواكبًة ألهداف وإعداد الميزانية عمليات التخطيط المالي  التقرير التالي يوضح أن

 منهجا يضمن الجودة ويحقق استمرارها.

برئاسة سعادة وكيل الجامعة وعضوية نخبة من قياديي الجامعة وأعضاء وعضوات  معيار الثامنتم تشكيل لجنة ال

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل إلنجاز G.8.0)مرفق التشكيل ) هيئة التدريس والموظفين

مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة بتجميع األدلة 

قويم المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بعد ذلك بت

تقرير المعيار. تمت مراجعة التقرير من قبل لممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية 

فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة في ضوء المراجعة. تم بعد 

ئية لضمان اتساق طريقة العرض مع المعايير األخرى وذلك إلعداد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النها

 تقرير دراسة ذاتية متكامل. 

 وفيما يلي تقارير المعايير الفرعية.

1.8

وتوزيع  الميزانيةتتوافق ( إلى أن du.sa/bdgtadmhttps://uqu.eيسعى فريق العمل بإدارة التخطيط والميزانية )

تحديد عن طريق  التخطيط االستراتيجي لتحقيق هذه الغاياتوذلك من خالل وغاياتها  الجامعةالموارد مع رسالة 

ويتم تشكيل لجان دائمة تتعلق بجميع األمور المالية  . وتحديد الوضع المستقبلي المستهدف الوضع الحالي للجامعة

يتم إعداد الميزانية السنوية وفق ضوابط بنود الميزانية  وبناء عليه (G.8.13)توى الجامعة كما يوضح المرفق على مس

بما في ذلك توقعات الدخل واالنفاق وفق دليل خاص بإعداد الميزانية تتبعه لجنة  ،(G.8.28)الموضحة في المرفق 

https://uqu.edu.sa/bdgtadm
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ودليل  ،بما يتماشى مع تعليمات  وزارة الماليةلبنود خدمة المناقالت بين ا وكذلك يتم تطبيق ،إعداد الميزانية

(، وفي ذلك تحقيق لتوصية G.8.2,G.8.3,G.8.4)   ( كما تبين المرفقات(G.8.19)إجراءات اإلدارة المالية )المرفق 

(. كما يتم تدريب الموظفين NCAAAمن توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ) 43رقم 

تعد كذلك  (.G.8.40, G.8.38, G.8.37اآللية الجديدة المعتمدة من قبل الوزارة كما يتضح من المرفقات )على 

 ,G.8.47, G.8.48, G.8.49, G.8.50كما توضح ذلك المرفقات )عد بشكل دوري خطط وتقارير لعدة سنوات ت

G.8.51.) 

ضمن لجنة  إعداد الميزانيةمختصين في ال ويشارك بعض أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص مع الموظفين

. (G.8.26)تعمل وفق تعليمات محدده يوضحها المرفق در قرارها من صاحب الصالحية ويصالتي اعداد الميزانية 

 العتمادها من قبل المكتب االستشاري وتقديمها لمجلس الجامعةمراجعتها عداد الميزانية تتم بعد االنتهاء من او

كما أن هناك عمليات لتطوير  ((.G.8.1المرفق )) هـ دليال على ذلك1437-3-6ميزانية في ويمثل تقرير مشروع ال

 ( تكليف عمادة تقنية المعلومات بالجامعة بذلك.(G.8.41ذلك من خالل أتمتة اإلدارة المالية ويوضح المرفق 

عمٍل في حال إنشاء برامج جديدة أو القيام بأنشطة كبرى أو توفير  ةخط كما يشتمل التخطيط المالي على إعداد

. وتتضمن (G.8.11) من مراكز التكلفة كما يتضح من المرفق المسقاةبناء على المعلومات  تجهيزات أو مرافق

لتكلفة ، باإلضافة إلى تقدير لآلثار المترتبة على االمكتب االستشاريخطط العمل هذه تقديرات للتكلفة مدققة من 

 . )(G.8.9,G.8.5المرفقات ) انظر( للخدمات واألنشطة األخرى للمؤسسة

نسب اإلنفاق على المرتبات وفئات اإلنفاق األساسية من جانب آخر يؤخذ في االعتبار في إعداد الميزانية متابعة 

حيث  التكاليف المختلفة األخرى مقارنًة بحجم اإلنفاق الكلي، مع مراعاة االختالفات بين الكليات أو األقسام ذات

تعمل على ذلك لجنة ترشيد المصروفات على بنود الميزانية شكلت من صاحبة الصالحية لهذا الغرض كما هو مبين 

 (. G.8.30,G.8.9في المرفقات )

 (G.8.38)كما في المرفق تنويع مصادر الدخل و ةة لزيادة الكفاءوضع استراتيجيكذلك يشمل التخطيط المالي  

، ومن الجدير (G.8.39)وهو ميزانية المملكة كما هو موضح بالمرفق  عتماد على مصدر واحد للدخلاالل من التقليو

بالذكر أن هناك جهات أخرى بالجامعة تنفصل ميزانيتها عن الميزانية المخصصة للجامعة من وزارة المالية ومن هذه 

وهذه الجهات لها لوائحها ونظامها المالي الخاص  الجهات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر و شركة وادي مكة

ة مع رسال ويتم التخطيط المالي بشكل عام في الجامعة بما يتماشى ،(G.8.18,G.8.17)كما توضح المرفقات 

وغايات الجامعة ووفق ما هو مسموح به نظاما حسب التعليمات الصادرة من وزارة المالية، انظر التقرير المالي 

 هـ على الرابط :              1439-1438للجامعة 

      https://drive.uqu.edu.sa/_/bdgtadm/files/2017%20%20.pdf   
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وفي ضوء ما تقدم يظهر أن التخطيط المالي وإعداد الميزانية يمارس وفق معايير االعتماد وضمان الجودة. كما يعزز 

تساعد نصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية وهي م هذه الممارسات أنها تسترشد بمنصة اعتماد بوزارة المالية

إلضافة الى إدارة االعديد من الخدمات األساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بوتقدم  في التحول الرقمي

  نظر الرابط: ا المنافسات والمشتريات والحقوق المالية

https://etimad.sa 

 ،عقود والمنافسات مشكلة بقرار من معالي مدير الجامعةإلجراء اللة بجامعة أم القرى وهناك لجنة عليا دائمة مشك

بالعقود والمنافسات بالجامعة ودراستها وإصدار التوصيات بها  قوتتولى تلك اللجنة جميع ما يتعل .(G.8.24)مرفق 

 ومراجعة العمليات بشأنها وضمان االمتثال للنظم واللوائح والقوانين وتطبيق العقود على الواقع.

كما أن جامعة أم القرى تسعى إلى خفض أي هدر في اإلنفاق التشغيلي على العملية التعليمية وذلك من خالل محاولة 

 تثمار األمثل للميزانية التشغيلية وخفض تكلفة اجمالي اإلنفاق التشغيلي للطالب ويوضح المؤشر التالي ذلك:االس

 (S8.1) الرئيس األداء مؤشر جدول 89جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 جمالي اإلنفاق التشغيلي للطالب ا

 )فيما عدا مبالغ التجهيزات ومكافآت الطالب(

 (S8.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S8.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

16,600 
 ريال

15,000 
 ريال

15,000 
 ريال

 37,700 جامعة القصيم

جامعة الملك عبد 

 العزيز
75,500 

 

15,000 
 ريال

 التحليل

 قياس المؤشر: 

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 العام
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

بالريال للطالب التشغيلي االنفاق إجمالي  

 16,000 15,000 17,000 18,000 17,000 (الطالب ومكافآت السكن مبالغ عدا فيما)
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يتضح أن اإلنفاق التشغيلي للطالب المتحقق قريب من المستهدف رغم أنه أعلى بقليل من العام الماضي الذي يمثل 

القرى من المقارنة المرجعية الداخلية، كما يتضح الفرق الواضح بين إجمالي اإلنفاق التشغيلي للطالب بجامعة أم 

 جهة وجامعة القصيم وجامعة الملك عبد العزيز من جهة أخرى يكمن في اختالف الميزانيات وكذلك عدد الطالب.

 :القوة نقاط

انخفاض إجمالي معدل اإلنفاق التشغيلي للطالب وتماشيه مع المستهدف في خطة التنمية على مستوى  •

 المملكة.

نصيب الطالب من اإلنفاق المتكرر خالل سنوات خطة التنمية التاسعة في المتوسط  متوسطحيث بلغ  •

 ( ستة عشرة ألف وستمائة ريال سعودي سنويًا.ريال16600حوالي )

 :التحسين توصيات

وستعمل الجامعة خالل خطة التنمية العاشرة قدر اإلمكان على ترشيد كلفة التعليم إلى أدنى حد ممكن 

 ك من خالل:( وذلريال15.000)

 تخفيض متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب بالجامعة حتى يتخرج. •

التخلص من التكدس الظاهري للطلبة بالجامعة عن طريق خفض معدالت الرسوب إضافة إلى تقليل  •

 معدالت الهدر عن طريق خفض معدالت التسرب.

سس اقتصادية سليمة لصيانة االهتمام بشكل جدي وفعال لوضع وتنفيذ برنامج شامل وفعال على أ •

 وتشغيل المباني والمرافق الجامعية إلطالة العمر االفتراضي والمحافظة عليها.

 االستخدام األمثل للمرافق والمباني والتسهيالت المتاحة للجامعة. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة، وقد تم اختيار مستوى األداء المستهدف للمقارنة المرجعية الداخلية ألنها  •

باعتباره يمثل متوسط الكلفة للعام الجامعي السابق وهو يتماشى مع هو مستهدف حسب المخطط العاشر 

 للتنمية الصادر من وزارة التخطيط.

 اخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الد احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء الفعلي من خالل حساب مبالغ التجهيزات ومكافآت الطالب لكل سنة وطرحها  •

 من الميزانية العامة وقسمة الباقي من الميزانية على عدد الطالب.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 ا )مقارنة ذاتية(.الجامعة نفسه •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

تم اختيار جامعة القصيم وجامعة الملك عبد العزيز نظرا لتوفر البيانات وكذلك ألنهما جامعتان معتمدتان  •

 NCAAAمن 

 )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي -٢

تم احتساب األداء المرجعي الخارجي باالعتماد على اجمالي االنفاق التشغيلي للطالب )فيما عدا مبالغ  •

 التجهيزات ومكافآت الطالب(.
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .جامعة الملك عبد العزيز •

 .جامعة القصيم •

الرواتب ونسبتها من حجم الميزانية مما يدلل على الميزانية  حجم S8-s3 الفرعي المؤشر يوضح أيضاكما 

 .التشغيلية وهي القيمة المتبقية من الميزانية

 (S8-s3) الفرعي األداء مؤشر جدول 90جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 حجم الرواتب مقارنة بإجمالي الميزانية

 (S8-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

56% 60% 57% 60% 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 :ويوضح الجدول التالي التغير في حجم الرواتب مقارنة بإجمالي الميزانية

 السنة
إجمالي ميزانية 

 الجامعة

إجمالي قيمة الرواتب 

 بالجامعة

نسبة الرواتب لميزانية 

 الجامعة

1434-1435 

2013-2014 
2.690.602 1.155.128 43% 

1435-1436 

2014-2015 
2.823.110 1.287.628 46% 

1436-1437 

2015-2016 
2.902.402 1.319.628 45% 

1437-1438 

2016-2017 
2.281.972 1.302.534 57% 

1438-1439 

2017-2018 
2.525.663 1.425.680 56% 

 

تتغير نسبة الرواتب لميزانية جامعة أم القرى من سنة إلى أخرى، وهي تشهد نسق تصاعدي نظرا لتغير الميزانية 

الموظفين وكذلك عدد الموظفين. فكلما انخفضت قيمة الميزانية المرصودة لجامعة أم القرى مع ارتفاع في عدد 
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% سنة 56هـ إلى  1435% سنة 43والعمالة واعضاء هيئة التدريس ينعكس ذلك على النسبة نحو االرتفاع )من 

  .سنوات( 5% في ظرف 13هـ، يعني ارتفاع بحوالي  1439

 كما أن ذلك يعني أيضا أن الجامعة أنهت العديد من المشاريع والمرافق وتعمل على تشغيلها من خالل زيادة القوى

 البشرية

 :القوة نقاط

 .زيادة عدد القوى البشرية بالجامعة •

 :التحسين توصيات

العمل على زيادة الميزانية المخصصة للجامعة وفق حجمها المتزايد سواء في الفروع أو في القوى  •

 .البشرية

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب حجم الرواتب من الميزانية من خالل رصد اجمالي مبلغ الرواتب خالل العام وقسمته على  •

 .للحصول على النسبة المئوية 100إجمالي ميزانية الجامعة * 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

82

مسؤولية اإلدارة واإلشراف ( تحت إشراف سعادة وكيل الجامعة https://uqu.edu.sa/finaff) الماليةدارة اإلتتولى 

وفق اللوائح  المتعلقة بالصرف المالية تقوم بإنجاز كافة اإلجراءاتحيث  ،عمليات والحسابات الماليةالعلى 

واألنظمة والتعليمات والتعاميم والقرارات لصرف رواتب ومستحقات موظفي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس 

صرف استحقاقات  والدراسات العليا، وكذلك ة والطالبات للبكالوريوسواإلداريين والمتعاقدين ومكافآت الطلب

وتحصيل اإليرادات، وإثبات ذلك محاسبيًا في  وتسديد السلف وإقفال العهد الشركات والمقاولين والموردين،

لك حسب وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، وذ السنوية، وإعداد البيانات الربع دفاترها النظامية،

إنجاز المعامالت وسرعة على  كما تعملالمالية، من وزارة االعتمادات المالية بميزانية الجامعة وحسب التعليمات 

 بمهنية عالية حيث تضم اإلدارة المالية عدة أقسام متخصصة أنظر الرابط :   إيصال المستحقات إلى المستفيدين

      https://uqu.edu.sa/finaff/17756 

نسبة مشاركة  S8-s2ويوضح قياس المؤشر التالي  ،جميع الجهات المعنية في التخطيط المالي بالجامعة وتشارك

 الجهات.

https://uqu.edu.sa/finaff
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 (S8-s2) الفرعي األداء مؤشر جدول 91جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مدى مشاركة الجهات المعنية في التخطيط المالي بالجامعة

 (S8-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

100% 100% 57% 100% 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 سنواتويوضح الجدول مدى مشاركة الجهات المعنية في التخطيط المالي للجامعة على مدار الخمس 

 السنة
اجمالي عدد 

 الجهات بالجامعة

عدد الجهات التي تشارك في 

 التخطيط المالي

النسبة المئوية 

 للمشاركة

1434-1435 

2013-2014 
80 80 100% 

1435-1436 

2014-2015 
81 81 100% 

1436-1437 

2015-2016 
83 83 100% 

1437-1438 

2016-2017 
84 84 100% 

1438-1439 

2017-2018 
84 84 100% 

 

كل الجهات التابعة لجامعة أم القرى في التخطيط المالي للجامعة وذلك عبر ارسال الميزانيات  تشارك سنويًا

 التقديرية السنوية ومن ثم تجميعها ومراجعتها واعتمادها.

 :القوة نقاط

 .مشاركة جميع الجهات المعنية في التخطيط المالي للجامعة •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

الجهات  إجماليتم االحتساب من خالل حصر عدد الجهات المشاركة في التخطيط المالي وقسمته على  •

 .للحصول على النسبة المئوية للمشاركة 100 مضروبًا فيالمعنية 
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

ولتحقيق كفاءة عالية في اإلدارة المالية منحت إدارة الجامعة العديد من الصالحيات فيما يتعلق باإلنفاق وترشيد 

االنفاق بإنشاء لجنة لهذا الغرض تعمل بناء على الدليل اإلرشادي لترشيد المصروفات كما هو مبين في األدلة رقم 

G.8.9) (G.8.46,  وكذلك انشأت لجنة أخرى تعني بتوزيع الميزانية شكلت بموجب قرار صاحب الصالحية مرفق

(، وفي ذلك تنفيذ لتوصية مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد (G.8.10صور من قرارتها ومحاضرها 

لكل وكيل وعميد ة ُتحدد تفاصيل الصالحيات المالية الممنوح(. بناء على توزيع الميزانية NCAAAاألكاديمي )

(  وتتحقق إدارة التخطيط والميزانية G.8.43,G.8.44ومدير إدارة حسب الهيكل التنظيمي مبين ذلك في المرفقات )

النماذج المعدة في توزيع  واستخدام المتابعة،و ممثلة بقسم االرتباط، واإلدارة المالية من مدى مراعاة األنظمة

 (G.8.23, G.8.22, G.8.21, G.8.20)  فع كما يتضح من النماذج المرفقاتالميزانية وأوامر الصرف وأوامر الد

كما يقوم المكتب االستشاري وإدارة المراجعة الداخلية بكتابة  وتقديم التقارير المالية من خالل عمليات التدقيق

لمراقب المالي هذا ويتولى ا G.8.33) , (G.8.35رقم  المرفقاتالتقارير والمالحظات عن األداء المالي انظر 

مهمة المتابعة الدقيقة لإلنفاق وااللتزامات المالية مقارنًة بالميزانية، وتعد تقارير لكل جهة وإدارة المراجعة الداخلية 

 انظر كذلك الروابط: .الجامعة بشكل دوريمن الجهات المعنية بحسابات التكاليف في 

 comptroller/297-https://uqu.edu.sa/o 

 https://uqu.edu.sa/iau/4900 

ويشتمل  (G.8.6,G.8.8)ويتم اتباع التعليمات في إقفال الحساب الختامي وإعداده كما يتضح من المرفقات هذا  

اختالفات بين تقديرات اإلنفاق واإلنفاق الفعلي، ويتم تقويم أثر ذلك على تفسير أية تقرير الحساب الختامي للجامعة 

. كذلك يشتمل التقرير المالي السنوي للجامعة على المعتمد (G.8.15) كما يوضح المرفق توقعات الميزانية السنوية

من التقرير  61صفحة في الخطة والمعتمد في الميزانية والمنصرف الفعلي من أبواب الميزانية كما هو مبين في ال

 هـ على الرابط: 1439-1438المالي لعام 

 https://drive.uqu.edu.sa/_/bdgtadm/files/2017%20%20.pdf. 

وهناك أيضا تقرير يصدر عن وكالة الجامعة بشكل سنوي يحوي ضمن محتوياته تقريرا عن بنود الصرف للميزانية 

 (G.8.29)والمستندات الداعمة لها كما يوضح المرفق 

حيث يتولى  ،معايير المحاسبة المالية المتعارف عليها مهنًيا مع تتفقالجدير بالذكر أن النظم المحاسبية بالجامعة 

 سب قانوني عمل المراجعة والتدقيق كجهة استشارية بما يضمن المهنية وجودة النظام المحاسبي. انظر المرفقاتمحا

https://uqu.edu.sa/o-comptroller/297
https://drive.uqu.edu.sa/_/bdgtadm/files/2017%20%20.pdf
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G.8.31) G.8.27, ) كذلك  ببنود الميزانية في ما خصصت لهاألموال المخصصة  صرف بما يضمن أيضاوكذلك

ه الدائمة للمعامالت المالية وإصدار التقارير يتولى ديوان المراقبة العامة كجهة خارجية التحقق من ذلك عبر مراجعت

والمالحظات بشأنها واقتراح الخطط التنفيذية التي تكفل مهنية وسالمة اإلجراءات أسوة بالجهات والمصالح 

 www.gab.gov.sa ( للمزيد: G.8.32) الحكومية

انتظام وعدل الموقف المالي لجامعة أم القرى من خالل تقارير المراجع  S8-s1ويوضح المؤشر الفرعي التالي 

  (G.8.31)الخارجي الموضح بالمرفق 

 (S8-s1) الفرعي األداء مؤشر جدول 92جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مالحظات المراجعة المالية الخارجية

 (S8-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 منتظمة 

تظهر عدل الموقف 

 المالي للجامعة

 منتظمة 

تظهر عدل الموقف 

 المالي للجامعة

 منتظمة

تظهر عدل الموقف 

 المالي للجامعة

 منتظمة 

تظهر عدل الموقف 

 للجامعةالمالي 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 مالحظات تقارير المراجعة المالية الخارجية السنة

1433-1434 

2012-2013 
 وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي –منتظمة 

1434-1435 

2013-2014 
 وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي –منتظمة 

1435-1436 

2014-2015 
 وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي –منتظمة 

1436-1437 

2015-2016 
 وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي –منتظمة 

1437-1438 

2016-2017 
 وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي –منتظمة 

1438-1439 

2017-2018 
 وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي –منتظمة 

http://www.gab.gov.sa/
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وتظهر عدل الموقف المالي للجامعة وفقا لألساس النقدي.  –تعتبر تقارير المراجعة المالية الخارجية منتظمة 

 .وذلك في جميع األعوام السابقة

 :القوة نقاط

 .انتظام المراجعة المالية وعدل الموقف المالي للجامعة •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 .ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 .(G.8.31من خالل تقرير المراجعة الخارجية بالمرفق ) •

 الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم  -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

ولتفادي االنفاق غير المدروس تتبع اإلدارة المالية خطة مرنة تسهم بترحيل بنود الميزانية بكل مرونة وفق ضوابط 

حيث توفر منصة اعتماد التي سبق اإلشارة إليها حزمة  ،( وذلك بتطبيق تعليمات وزار الماليةG.8.4محددة )مرفق 

 من الخدمات االلكترونية التي تخص الميزانية منها ما يتعلق بمناقالت الميزانية كما هو مبين في الرابط التالي: 

 https://etimad.sa/LandingPage/displayModa . 

ال يسمح لمنسوبي الجامعة بالمشاركة بشكل   (G.8.12)ومن الجدير بالذكر أن نشير نظام المشتريات والمناقصات

في حال وجود تضارب في و مباشر أو غير مباشر في كل ما يخص عقود المنافسات والمشتريات والتأمين المباشر

يبلغ ديوان المراقبة العامة بذلك. وتقوم إدارة المشتريات والمناقصات باإلعالن عن المصالح أو عند توقع وجودها 

بما يتماشى مع  https://uqu.edu.sa/App/News/31862بشكل تفصيلي مثل ما هو موضح بالرابط  كل مناقصة

طرح المناقصات وفحص ( حيث تتيح هذه المنصة https://etimad.sa/LandingPage/monafsatمنصة اعتماد )

ال الدعوات وشراء على المناقصات واستقب االطالعالعروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص من 

توفر لدى إدارة المشتريات والمناقصات يهذا و .الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا

(https://uqu.edu.sa/purchbid  ) نماذج من كراسات الشروط كما يوضح المرفق(G.8.14)نماذج  ، كما تتوافر

بما تماشى مع ضوابط وتعليمات وزارة  لمالية مكتملة اإلجراء من االرتباط حتى الصرفمنتهية من المعامالت ا

كما يتم   (G.8.34)ويتم تدريب الموظفين بإدارة المشتريات على العمليات واإلجراءات كما يوضح المرفق ،المالية

 (G.8.42)مرفق  ،تقويم البرامج التدريبية ورأي المستفيدين منها من خالل استمارة معدة بهذا الشأن

https://uqu.edu.sa/purchbid
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 باإلضافة ةوالمساءل المالية والتفويضات الميزانية لوضع أنظمة فعَّالةوتستخدم بفعالية تتم ن إدارة الشؤون المالية إ

أمر بالغ يظل  للمخاطر الفعَّالة إدارةالعمل على إنشاء  لي، إال أنعلى أداء الما العاملرقابي ا اإلشراف وجودإلى 

 .األهمية

83

تحليًلا فعَّاًلا يتوجب على الجامعة كمؤسسة أن تقدم أنه تبين من خالل مراجعة تقييم ممارسات تقدير المخاطر  

وال يعني  العمليات المالية والتقارير مع معايير المحاسبة المعمول بهاللمخاطر وتحقًقا دقيًقا ومستقًلا لمدى توافق 

الجامعة ضمن سلسلة عمليات التخطيط هذا أنه ال يوجد في الجامعة أي تقدير للمخاطر المالية بل سعت وكالة 

حقيق ، وذلك في ت(G.8.33)المالي لعقد مجموعة من ورش العمل لتقدير المخاطر المحتملة أنظر الدليل رقم 

توجد كذلك مسودة  (.NCAAAمن توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ) 42لتوصية رقم 

 (.G.8.46الستراتيجية إدارة المخاطر في المرفق )

مالية لمواجهة المخاطر الحتياطات اال العمل على توفر استراتيجيات تقليل المخاطر،كذلك تبنت الجامعة ضمن 

ذكر سابقا وإنشاء لجنة تأسيسية  نشاء لجنة لترشيد الصرف على نحو ماحيث عملت على ا بصورة واقعيةالمقدرة 

 https://uqu.edu.sa/App/News/20795لالستثمار أنظر على سبيل المثال 

https://uqu.edu.sa/App/News/13585 كما أقامت وكالة الجامعة العديد من الدورات التدريبية على أنظمة .

حيث أن اتباع ومراعاة  ،وزارة المالية الجديدة ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية وغيرها من األنظمة المالية

 G.8.25 , G.8.27النظمة يساعد العاملين في التخطيط المالي من تقدير المخاطر.  أنظر أدلة الممارسة )هذه ا

, G.8.35 , G.8.45االستفادة من برامج التمويل الذاتي والتي تشمل تقليل المخاطر  ة(. كذلك شملت استراتيجي

ن القطاع الخاص حيث بلغت قيمة هذه البرامج العقود االستشارية والكراسي العلمية والوقفية والبحوث المدعمة م

 : على الرابط 62( ريال كما هو مدون في صفحة 7.084.362.14هـ )1439-1438المالي لعام  ربحسب التقري

 https://drive.uqu.edu.sa/_/bdgtadm/files/2017%20%20 

عمليات التدقيق المالي ( G.8.35كما في الدليل ) لجامعة وإدارة المراجعة الداخليةهذا ويتولى المراقب المالي ل

وكيل وُترفع نتائج هذه العمليات مباشرًة لمدير الجامعة أو  الداخلية دون تدخل مديري الحسابات والشؤون المالية

 أنظر كذلك:  .ويتم فيها اإلشارة الى المخاطر المحتملة أو المتوقعة الجامعة

 https://uqu.edu.sa/iau/4900 

comptroller/297-https://uqu.edu.sa/o 

 

https://uqu.edu.sa/App/News/20795%20/
https://uqu.edu.sa/App/News/13585
https://drive.uqu.edu.sa/_/bdgtadm/files/2017
https://uqu.edu.sa/iau/4900
https://uqu.edu.sa/o-comptroller/297
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على جهة حكومية مستقلة عن الجامعة كعمليات التدقيق المالي الخارجية قب المالي وفي المجال نفسه يتولى المرا

قانوني مكتب تدقيق ( كذلك تتم االستعانة بخدمات comptroller/297-https://uqu.edu.sa/o)نحو ما ذكر سابقا 

مجلس أو بأي من المسؤولين الماليين أو غيرهم من كبار المسؤولين أو أعضاء معتمد ال عالقة له بالمؤسسة و

التدقيق كل ذلك في فعالية اإلجراءات التي من شأنها أن ترفع من مستوى مهنية  ،الجامعة على نحو ما ذكر سابقا

 .  المالي وتقدير المخاطر

اعداد من خالل جودة تنفيذ الممارسات المطلوبة  العمل إلى رفع مستوى أظهر التقويم العام أن من األهمية القصوى

عداد ميزانية احتياطية أو تكميلية تعتمد على الموارد الذاتية للجامعة لمواجهة المخاطر إوكذلك خطة إلدارة المخاطر 

 كان مستواها. ايأالمالية 

 

التخطـيط الملموسـة فـي  وتوصـيات التحسـينمجموعـة مـن نقـاط القـوة ما تقدم هنـاك  وبناء على

 النحو التالي:  يمكن اإلشارة إليها علىبالجامعة واإلدارة المالية 

في عمليـات التخطـيط وإعـداد الميزانيـة وفـق خطـة الدولـة للتحـول وجود إجراءات منظمة  •

 .عتماد االلكترونيةالرقمي في العمليات المالية وذلك باالستعانة وتطبيق خدمات منصة ا

أن الـنظم نظام مراجعـة داخليـة ومراقـب مـالي وجهـة استشـارية قانونيـة بمـا يؤكـد وجود  •

 المحاسبية بالجامعة تتفق معايير المحاسبة المالية المتعارف عليها مهنًيا.

 وجود خطة مرنة في ترشيد االنفاق والمناقالت بين بنود الميزانية.  •

 

العمل على زيـادة الكفـاءة وتنويـع مصـادر الـدخل مـن خـالل التوسـع فـي مجـاالت التمويـل  •

 .الذاتي وإنشاء الجنة التأسيسية لالستثمار

بشـكل  مـع رسـالة وأهـداف الجامعـةبنـوده  جميـعفـي اتساق مشـروع الميزانيـة  العمل على •

  واضح. 

  اطر المالية واإلدارية. يمكن االسترشاد بها في تجنب المخ ر خطة إلدارة المخاطريتوف •

 نظام اليكتروني متكامل لمتابعة صرف الميزانية للجهات المختلفة بالجامعة استخدام •

 

 . خطة إلدارة ا المخاطر المقدرة بصورة واقعية إنشاء وحدة إلدارة المخاطر تقوم بإعداد  •

https://uqu.edu.sa/o-comptroller/297
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تؤخـذ فـي مؤسسـة فـي شـكل مؤشـرات ترجمة الرسالة والغايات واألهـداف االسـتراتيجية لل •

 .ة بما يتناسب مع قطاعات الجامعة المختلفةميزانيالمشروع  عند اعداد االعتبار

التابعـة للجامعـة  الجهـات متابعـة صـرف ميزانيـة مهمتـهاعداد تطبيق أو نظام حاسـب آلـي  •

 .    مركزيًا

مجـاالت التمويـل الـذاتي العمل على زيـادة الكفـاءة وتنويـع مصـادر الـدخل مـن خـالل التوسـع فـي 

 .وإنشاء الجنة التأسيسية لالستثمار

 الدليل  اسم الترميز

G.8.0 تشكيل لجنة المعيار الثامن مع تقرير متابعة 

G.8.1 مشروع إعداد الميزانية 

G.8.2 دليل اعداد مشروع الميزانية 

G.8.3  الميزانية بإعدادالمتعلقة  محاضر الجلساتعينة من 

G.8.4 تطبيق خدمة مناقالت الميزانية 

G.8.5 التقارير السنوية آلخر عامين ماليين 

G.8.6  تعليمات إعداد الحساب الختامي 

G.8.7  نموذج طلب اعتمادات مالية 

G.8.8 تعليمات إقفال الحساب الختامي 

G.8.9  قرار تشكيل اللجنة الدائمة لترشيد الصرف ونماذج لمحاضرها 

G.8.10 وقرار لجنة توزيع الميزانية محضر 

G.8.11  تقارير مراكز التكلفة 

G.8.12  نظام المشتريات والمناقصات الحكومية ولوائحها التنفيذية والخدمة االلكترونية

 المخصصة لها

G.8.13  .اللجان الدائمة المتعلقة بالماليات 

G.8.14 كراس شروط نموذجية 

G.8.15    1438-1437الحساب الختامي 

G.8.16 قرار لجنة توزيع الميزانية لميزاني 

G.8.17 النظام األساسي لشركة وادي مكة وقراراته 

G.8.18  الالئحة التنفيذية للشؤون المالية لكلية خدمة المجتمع وخطاب طلب مشاريع معهد

 البحوث

G.8.19  دليل إجراءات إدارة الشئون المالية 

G.8.20  نموذج امر الدفع 
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G.8.21  .نموذج حسابات اإليرادات والصرف لدى الجهة 

G.8.22  نموذج قرار الصرف 

G.8.23   نماذج تعبئة ميزانيات قطاعات الجامعة 

G.8.24 قرار تشكيل اللجنة العليا للعقود والمنافسات 

G.8.25 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

G.8.26  تعليمات الميزانية 

G.8.27 نظام المحاسبين القانونيين 

G.8.28 ضوابط بنود الميزانية 

G.8.29  التقرير السنوي لوكالة الجامعة يحوي بنود صرف الميزانية ومستنداتها 

G.8.30 تقرير نسبة االنفاق 

G.8.31 تقرير المحاسب الخارجي 

G.8.32 نظام ديوان المراقبة العامة 

G.8.33 على تقارير وخطابات المراجعة الداخلية ورش عمل ادارة المخاطر بناًء 

G.8.34  المشتريات إلدارةتعميم بورش عمل 

G.8.35 خطة ولوائح وأدلة المراجعة الداخلية 

G.8.36 قائمة الموظفين المنتفعين بالدورات التدريبية 

G.8.37  بالمالياتنماذج من استمارات ترشيح لدورات تدريبية للعاملين 

G.8.38  خطة جامعة أم القرى لزيادة الكفاءة وتنويع مصادر التمويل 

G.8.39   م2017ميزانية المملكة 

G.8.40 توزيع الميزانية 

G.8.41 خطاب تكليف تقنية المعلومات بأتمتة االدارة المالية 

G.8.42 استمارة تقويم برنامج تدريبي 

G.8.43 التنظيمي إلدارة التخطيط والميزانية من خالل لجنة الوضع  نجاز الهيكلإمحاضر تكليف ب

 الراهن

G.8.44 قرار تعديل واعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة أم القرى 

G.8.45  دارة التخطيط والميزانيةإلدليل االجراءات العملية 

G.8.46 استراتيجية إدارة المخاطر 

G.8.47 متابعة الخطة في سنتها الرابعة 

G.8.48 خطة التنمية 

G.8.49 اللوائح المالية للجامعات 

G.8.50 مراجعة الخطة الخمسية 

G.8.51 وثيقة توضيح الخطة 
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9. 

 نجوم( "")درجة التقويم اإلجمالية: 

 

أن يكـون لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس وغيـرهم مـن العـاملين فيهـا كافـة  علـى تحرص جامعة أم القـرى

المؤهالت والخبرات الالزمة بما يمكنهم مـن ممارسـة مسـؤولياتهم بكـل فاعليـة بمـا يحقـق رؤيـة ورسـالة 

ــة للتطــوير المهنــي تضــمن التطــوير المســتمر لخبــرات  ــع فــي ذلــك اســتراتيجيات فعال الجامعــة، وتتب

رهم مـن المـوظفين بمختلـف فئـاتهم اإلداريـة والفنيـة، كمـا تقـوم بتقـويم أداء أعضاء هيئة التدريس وغيـ

جميع األساتذة والعاملين مـع تقـدير األداء المتميـز وتقـديم الـدعم لالرتقـاء بالمسـتوى حسـب الحاجـة، 

وتقوم باتباع إجـراءات فعالـة وعادلـة وشـفافة عنـد حـل أي نـزاع يتعلـق بأعضـاء هيئـة التـدريس وبقيـة 

 في المؤسسة التعليمية. العاملين

ويشــتمل علــى  التقريـر التــالي يوضــح إجـراءات التوظيــف والتطــوير المهنـي لألســاتذة وبقيــة العـاملين،

وصٍف لطبيعة إشراك الكليات واألقسـام فـي اختيـار أعضـاء هيئـة التـدريس، ووصـٍف لسياسـة الجامعـة 

ــة ــة المقدم ــن األدل ــح م ــا يتض ــاتهم كم ــاملين وترقي ــوير الع ــات الخاصــة بتط ــل بيان ــافة لتحلي ، باإلض

 المؤشرات الرئيسة والفرعية المستخدمة لمراقبة جودة إدارة الموارد البشرية في الجامعة َكُكّل.

يي الجامعة وأعضاء وعضوات برئاسة سعادة وكيل الجامعة وعضوية نخبة من قياد معيار الثانيتم تشكيل لجنة ال

((. ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل G.9.0)مرفق التشكيل ) هيئة التدريس والموظفين

إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة 

تلفة بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مخ

تقرير المعيار. تمت لبعد ذلك بتقويم ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت نسخة مبدئية 

مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة 

في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض 

 مع المعايير األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. 

 .الفرعية للمعيارتقرير حول المعايير 

91

تمتلك جامعة أم القرى سياسـة واضـحة فـي التوظيـف للمـوظفين وألعضـاء هيئـة التـدريس وذلـك وفقـًا 

لالئحتــي التوظيــف والتعاقــد بالجامعــات الســعودية واجراءاتهــا التنفيذيــة بجامعــة أم القــرى واشــتراطات 

د تحـوي هـذه السياسـات فـي صـورة أدلـة محـددة للتوظيـف والتعاقـوزارة الخدمة المدنية، ويتم ترجمـة 

اإلجراءات واالشتراطات الواضحة المعلـن عنهـا فـي العمـر والتصـنيف والمؤهـل وغيرهـا، )انظـر الئحـة 

ــعوديين ) ــف للس ــعوديين )G.9.1التوظي ــر الس ــف لغي ــة التوظي ــوات G.9.2( و الئح ــة( والخط   اإلجرائي

ــدين ــة للمتعاق ــامالت المالي ــد )G.9.3) الخاصــة بالتع ــراءات التعاق ــل إج ــة ( G.9.5( و دلي ــل بواب و دلي
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األقســام المعينــة فــي الكليــات  ((. وتقــومG.9.6( وكــذلك بعــض إعالنــات التوظيــف )G.9.4التوظيــف )

 بدورها في انتقاء أفضل العناصر المرشحة للوظائف وفق هذه السياسات واالشتراطات األكاديمية.

كمـا هـو موضـح ولقد حددت الجامعة مؤشـرا فرعيـا لضـمان وضـوح آليـات محـددة للتعيـين والتعاقـد، 

 من الجدول التالي.

 (S9-s2) الفرعي األداء مؤشر جدول 93جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مدى وجود آليات واضحة ومتنوعة للتعيين والتعاقد

 (S9-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
األداء مستوى 

 المرجعي الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

 وجود آليات مطبقة – وجود آليات مطبقة آليات ومطبقة توجد

 التحليل

 قياس المؤشر:

 وجود آليات واضحة ومتنوعة للتعيين والتعاقديوضح الجدول التالي مدى 

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 البند
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 موجودة موجودة موجودة موجودة موجودة موجودة مدى وجود اآلليات

 

علـى موقـع أدارة شـؤون أعضـاء هيئـة التـدريس  تتوفر كافة أدلـة التعيـين والتعاقـد ورقيـا وإلكترونيـًا

والتعاقـد بجامعـة أم القـرى المتطابقـة مـع لـوائح التعيـين والتعاقـد وكذلك لوائح التعيـين . والموظفين

ــع  ــى الموق ــة عل ــائف األكاديمي ــى الوظ ــين عل ــتراطات التعي ــوفر اش ــذلك تت ــعودية ك ــات الس بالجامع

 االلكتروني للمجلس العلمي ولجنة تعيين المعيدين والمحاضرين.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 در للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المص -١

 .ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 عن طريق التحقق من وجود األدلة. •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 ذاتية(.الجامعة نفسها )مقارنة  •

 

تقوم إدارة شؤون أعضـاء هيئـة التـدريس والمـوظفين بتطبيـق اللـوائح المنظمـة لهـذا الشـأن كمـا  كذلك

ــة للسياســات والقواعــد علــى موقــع إدارة شــؤون أعضــاء هيئــة التــدريس ويتضــح مــن األدلــة االلكتر ني

ــــوظفين ) ــــة )https://uqu.edu.sa/en/dsfaculty/5912والم ــــارير المتابع ــــات تق و   G.9.7( وعين

G.9.8 ــمان ــة لض ــورة دوري ــوظفين بص ــاس أداء الم ــة األداء لقي ــق بطاق ــة بتطبي ــتم الجامع ــا ته ( . كم
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احتياجـاتهم التدريبيـة والفنيـة بمـا يتماشـى مـع آليـة تقـويم األداء الحـديث المقـر  تطورهم المهني وتلبية

عـة مـن اللـوائح التـي يـتم من وزارة الخدمة المدنية ، كمـا تهـتم  الجامعـة أشـد االهتمـام بتطبيـق مجمو

من خاللهـا متابعـة وقيـاس سـير عمليـات التوظيـف وضـمان التقـدم والتطـوير والترقيـة لمنسـوبيها مـن 

المــوظفين وأعضــاء هيئــة التــدريس وفقــًا لمهــامهم الوظيفيــة الــواردة بالتوصــيف الــوظيفي حســب وزارة 

قيـة العلميـة كمـا يتضـح مـن تطبيـق الخدمة المدنية والئحتي التوظيف والتعاقـد وسياسـة وإجـراءات التر

ــدين ) ــع المعي ــين وض ــراءات تحس ــل إج ــة مث ــوائح المختلف ــة  (G.9.10الل ــات العلمي ــراءات الترقي و إج

ــي ) ــس العلم ــع المجل ــى موق ــة عل ــع  https://uqu.edu.sa/en/scientific_councilالمعلن ــتم رف ( ، وي

(.   وقـد وضـعت G.9.8و   G.9.7عـة )تقارير متابعة بهـذا الشـأن كمـا يتضـح مـن عينـات تقـارير المتاب

ــة ــغل المناصــب اإلداري ــحة لش ــتراتيجيات واض ــة اس ــرات  الجامع ــاءات والخب ــار الكف ــي اختي ــل ف تتمث

المناســبة للمنصــب عــن طريــق االطــالع علــى الســير الذاتيــة للمرشــحين وقــد تشــمل المقــابالت. وتــم 

علميـة وبمـا يشـمل العدالـة بـين أعضـاء كذلك وضع آلية محددة لتوزيع االنصبة التدريسـية تبعـا للرتبـة ال

( تعميمـا مـن وكيـل الشـؤون التعليميـة G.9.13هيئة التدريس داخل كل قسـم أكـاديمي، ويظهـر المرفـق )

 ( نموذجا من توزيع األنصبة الدراسية.G.9.14بخصوص األنصبة، كما يوضح المرفق )

للشـؤون التعليميـة بنـاء علـى  يتم تحديد االحتيـاج مـن أعضـاء هيئـة التـدريس مـن قبـل وكيـل الجامعـة

(. ويــتم حاليــا تطــوير G.9.41احتياجــات الكليــات واألقســام، مراكــز التكلفــة واإلحصــاءات المتــوفرة )

 أسلوب أكثر شمولية للتوظيف كجزء من الخطة االستراتيجية.

وقد حددت الجامعة مؤشرا فرعيـا لقيـاس مـدى وجـود آليـات لحصـر العجـز طبقـا لألنشـطة وسـاعات 

 س المطلوبة، كما يحدد ذلك الجدول التالي.التدري

 (S9-s3) الفرعي األداء مؤشر جدول 94جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

مدى وجود آليات لحصر العجز طبقا لألنشطة وساعات التدريس المطلوبة بالبرامج التعليمية 

 المختلفة

 (S9-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

موجودة وتم تطويرها 

 آليا )أتمتة(
 تطوير دائم لآللية – تطوير دائم لآللية

 التحليل

 قياس المؤشر:

 قياس المؤشروجود آليات يوضح الجدول التالي مدى 

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 البند
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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مدى 

وجود 

 اآلليات

موجودة وتطبق 

 يدوياً 

 

عن  تحسب يدويًا

طريق رئيس 

وترفع من ، القسم

مجلس  خالل

القسم وفق التدرج 

 االداري

موجودة وتطبق 

 يدوياً 

 

تحسب يدويًا عن 

طريق رئيس 

القسم، وترفع من 

خالل مجلس القسم 

 وفق التدرج االداري

موجودة وتطبق 

 يدوياً 

 

عن  تحسب يدويًا

طريق رئيس 

وترفع من ، القسم

مجلس  خالل

القسم وفق التدرج 

 االداري

موجودة وتطبق 

 يدوياً 

 

تحسب يدويًا عن 

طريق رئيس 

القسم، وترفع من 

خالل مجلس 

لتدرج القسم وفق ا

 االداري

موجودة وتطبق 

من خالل  آليًا

برنامج المتابعة 

 التعليمية

موجودة وتطبق 

آليًا من خالل 

برنامج المتابعة 

 التعليمية

تم استبدال االحتساب اليدوي للعجز في ساعات التدريس بالبرامج المختلفة عن طريق رئيس القسم ثم ترفع 

وذلك بنظام حديث وآلي )برنامج المتابعة التعليمية( وتوجد من خالل مجلس القسم وفق التدرج االداري، 

 كافة التفاصيل ضمن بيانات الدراسة الذاتية للمعيار الرابع.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

 ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة. •

 األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ مستوى احتسابكيف تم  -٢

 عن طريق التحقق من مدى وجود اآلليات. •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

إدارة الجامعـة،  المعنية بتسـليم التقـارير السـنوية التـي ُتظهـر هـذا العمـل ومضـمونه إلـىوتعمل الجهات 

 .من هذه التقارير ( عيناتG.9.19( و )G.9.18وتوضح المرفقات )

تحويـل إدارة شـؤون أعضـاء هيئـة التـدريس والمـوظفين إلـى عمـادة مسـتقلة مرتبطـة بمـدير هذا وقـد 

 الجامعة على أن تكون مهامها: 

 االكاديمية واإلدارية.التوظيف بما يتماشى مع الخطة السنوية للجامعة واحتياج االقسام  •

استحداث مناصـب إداريـة أو اكاديميـة وإنشـاء وحـدات جديـدة بنـاء علـى معطيـات المسـتجدة  •

 تطلبها طبيعة العمل.توالتي 

تحليل قوة العمل الحاليـة وتقـدير االحتيـاج الفعلـي مـن الوظـائف علـى السـلم العـام، أو الكـادر  •

 الفني أو األكاديمي.

ــى الصــحف االعــالن عــن الوظــائف الشــاغر • ــة أو نشــره عل ــف االلكتروني ــة التوظي ــى بواب ة عل

المحليــة يتضــمن شــروط شــغل الوظيفــة ونبــذة عــن الوصــف الــوظيفي، المســتندات الواجــب 

 تقديمها والمكان والزمان كما يتضح على سبيل المثال من الرابط التالي: 

https://uqu.edu.sa/en/dsfaculty/50104  
نشر السياسات والقواعـد التـي تحكـم عمليـة التوظيـف، علـى البوابـة االلكترونيـة إلدارة شـؤون  •

أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمـا يتماشـى مـع نظـام الخدمـة المدنيـة يشـمل ذلـك الرواتـب 

أنظــر وتطــوير االداء ، االجــازات، تقــويم ةالتأديبيــوالمزايــا، الواجبــات الوظيفيــة، االجــراءات 

 على سبيل المثال الروابط التالية:

https://uqu.edu.sa/en/dsfaculty/50104


 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
390    

 
 

 

www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/EmploymentRights/Pages/SalariesLadders.aspx 
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/EmploymentRights/Documents/employee_rules

_1438.pdf 

 القيادية بالجامعة المناصب توفر آلية متعارف عليها لشغل •

ومراقبة العجـز الـوظيفي فـي الجانـب األكـاديمي والوظـائف الفنيـة واإلداريـة المسـاعدة تحديد  •

توزيـع أعبـاء أعضـاء الهيئـة التعليميـة ومـن فـي حكمهـم بمـا يتناسـب مـع المجـاالت بناء على 

 التعليمية المتنوعة

ترقيـة أعضـاء هيئـة التـدريس وفـق الالئحـة سياسات واضحة ومطبقة بفعاليـة فـي مجـال اتباع  •

لمنظمة لشؤون أعضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات السـعودية ومـن فـي حكمهـم يمكـن االطـالع ا

 عليها من خالل الرابط التالي:

https://drive.uqu.edu.sa/_/scientific_council/files/layha.pdf 
 ويتولى المجلس العلمي مراجعة سياسة وإجراءات الترقية بشكل مستمر انظر الرابط:                 

https://drive.uqu.edu.sa/_/scientific_council/files/500.pdf 

ــويض • ــراء تف ــة إج ــع الجامع ــ تتب ــة الحياتالص ــات المتعلق ــوظفين  بعملي ــوظيفي للم األداء ال

المهنــي كمــا هــو مبــين فــي عينــة مــن  التطــوير وفــرص المتميــز، األداء ومكافــآت وترقيــاتهم،

 (G.9.17قرارات التفويض الصادرة من معالي الجامعة )

ــديهاأن بــوعلــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول  سياســات متبعــة للوظــائف والتوظيــف فــي  الجامعــة ل

ــي  ــة ف ــفات المطلوب ــا للص ــات نماذًج ــذه السياس ــمن ه ــة تتض ــة واإلداري ــة والفني ــاالت األكاديمي المج

ــذكر أن  ــن ال ــي ع ــن الغن ــاءة، وم ــؤولياتهم بكف ــام بمس ــة للقي ــرات الالزم ــؤهالت والخب ــوظفين الم الم

اء لـذا مـن األهميـة مراجعـة هـذه الجامعة تسعى فـي تقـديم الـدعم بهـدف تحسـين وضـمان جـودة األد

 .السياسات وتطويرها بشكل دائم

بــين الوضــع الحــالي والتصــور المــأمول،  تــم وفــي إطــار هــذا التطــوير، وإلجــراء المقارنــات الالزمــة 

تحديـد عــدد مـن مؤشــرات األداء لقيـاس مــدى جـودة وفعاليــات السياسـات المختلفــة للتوظيـف، منهــا 

ــة ال ــار )المؤشــرات الرئيســية والفرعي ــذا المعي ــي ه  S9-s3و S9-s2و S9-s1و S9.2و S9.1مســتخدمة ف

عــن نســبة  S4.1(، وكــذلك بعــض المؤشــرات المســتخدمة فــي معــايير أخــرى، مثــل المؤشــر S9-s4و

أعضـاء هيئـة التـدريس الحاصـلين علـى  عـن نسـبة S4.3عدد الطلبة إلى عدد أعضاء هيئـة التـدريس و 

 إلى الكادر اإلداري وغيرها. عن نسبة الطالب  S5.1شر المؤشهادات دكتوراه مصادق عليها وكذلك 

الـذي  S9.1المؤشـر وكان أحد المؤشرات الرئيسـية التـي اعتمـدتها جامعـة أم القـرى فـي هـذا المجـال 

وهـو يمثـل اسـتجابة  يقيس نسبة أعضاء هيئـة التـدريس الـذين غـادرو الجامعـة ألسـباب غيـر التقاعـد،

 (،NCAAAلمركــز الــوطني للتقــويم واالعتمــاد األكــاديمي )مــن توصــيات مراجعــي ا 51لتوصــية رقــم 

 .قياس هذا المؤشر الجدول التالي ويوضح

 (S9.1) الرئيس األداء مؤشر جدول 95جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا الجامعة خالل العام السابق ألسباب أخرى غير التقاعد

 (S9.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/EmploymentRights/Pages/SalariesLadders.aspx
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/EmploymentRights/Documents/employee_rules_1438.pdf
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/EmploymentRights/Documents/employee_rules_1438.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/scientific_council/files/layha.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/scientific_council/files/500.pdf
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 (S9.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

2.3% 2.5% 2.6% 

الملك فهد جامعة 

 للبترول والمعادن
0.6% 

اإلمام عبد جامعة 

 الرحمن بن فيصل
0.2% 

 

2.0% 

 التحليل

 قياس المؤشر:

العام 

 الدراسي

 عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد أعضاء هيئة التدريس 

 المغادرين
 النسبة المئوية للمغادرين

 اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

1434-1435 2404 1492 3896 151 75 226 6.28% 5.03% 5.80% 
2013-2014 
1435-1436 3017 2093 5110 149 48 197 4.5% 1% 3.86% 
2014-2015 
1436-1437 2949 2132 5081 133 44 177 3.92% 2.06% 3.48% 
2015-2016 
1437-1438 2937 2138 5075 79 53 132 2.69% 2.48% 2.60% 
2016-2017 
1438-1439 2909 2184 5093 79 38 117 2.71% 1.74% 2.30% 
2017-2018 

 :القوة نقاط

االنخفاض المتزايد والمستمر سنويا في أعداد أعضاء هيئة التدريس المغادرين ألسباب أخرى غير  •

 التقاعد على مدار السنوات الخمس الماضية.

 :التحسين توصيات

العمل على تقليل نسبة أعضاء هيئة التدريس المغادرين ألسباب أخرى غير التقاعد إلى مستوى األداء  •

 .% فقط2المستهدف الجديد وهو 

 عدم رغبة تجديد على معرفة اسباب طلب أعضاء هيئة التدريس االستقالة او التقاعد المبكر او العمل •

مل التي قد تعود إلى الجامعة أو أحد الجهات التعاقد وذلك لتالفي عوامل عدم االستمرار في الع

 الممثلة لها.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة مرجعية ذاتية ألداء الجامعة وتم اختيار قيمة المقارنة الداخلية وذلك ألنها أفضل نتيجة  •

 .هـ1438-1437لهذا المؤشر وكانت بالعام الجامعي حققتها الجامعة 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتساب مستوى األداء المرجعي الداخلي من خالل قسمة عدد المغادرين على العدد الكلي  •

% للعام 2.60للحصول على النسبة المئوية وكان أفضل نتيجة هو  100ألعضاء هيئة التدريس *
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م( حيث أنها أقل نسبة للتاركين للجامعة خالل األعوام  2016/2017هـ )1438-1437الجامعي 

 السابقة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

 .، وكذلك لتوافر بيانات قياس المؤشرNCAAAألنهما جامعتان معتمدتان من  •

 احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف تم  -٢

من حساب عدد المغادرين ألسباب أخرى غير التقاعد وقسمته على العدد الكلي ألعضاء هيئة  •

 .الستخراج النسبة المئوية 100التدريس والهيئة المعاونة *

 ية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارج -٣

 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل )الدمام سابقًا(. •

وجـود بـرامج ترفيهيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس،  ( لقيـاس مـدىS9-S4فرعـي )وكذلك تم تحديد مؤشر 

 وتمثل البيانات التالية قياس المؤشر: حيث أن لذلك دورا في تحسين الجو العام للعمل

 

 (S9-s4) الفرعي األداء مؤشر جدول 96جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مدى وجود برامج اجتماعية وترفيهية ألعضاء هيئة التدريس

 (S9-s4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

0.69 

 1.5 1.28 1.5 ضعيفة

 التحليل

 قياس المؤشر:

 البند
1436-1435 1437-1436 1438-1437 1439-1438 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 119 119 119 119 عدد األقسام

عدد البرامج الترفيهية 

التي تمت باألقسام 

 والكليات

95 126 152 82 
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المتوسط بالنسبة لعدد 

 األقسام

0.8 

 ضعيفة

1.06 

 قليلة

1.28 

 قليلة

0.69 

 ضعيفة

 

توفر بعض برامج الخدمات لمنسوبي الجامعة مثل برنامج وفير من على الرغم 

(https://uqu.edu.sa/en/dsfaculty/24229)  إال أن مستوى األداء الفعلي ضعيف والبد من وجود برامج

ألعضاء هيئة التدريس فعالة ومستمرة ومتنوعة للوصول لمستوى األداء المستهدف وهو اجتماعية وترفيهية 

1.5. 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

هـ 1438-1437هو أفضل نتيجة وكانت عام  1.28ألنها مقارنة ذاتية ورقم المقارنة المرجعية وهو •

 .م( 2016/2017)

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

ويكون ا قل من ، من خالل قسمة عدد البرامج بجميع األقسام وقسمتها على اجمالي عدد األقسام •

 .فأكثر جيدة 3متوسطة،  2قليلة،  1.9حتى  1ضعيفة،  1

 للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها  -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

مـدى الرضـا الـوظيفي للعـاملين بالمؤسسـة،  ( محـدد لقيـاسS9-s5آخـر )فرعـي  مؤشـروهناك كذلك 

 وفيما يلي بياناته.

 (S9-s5) الفرعي األداء مؤشر جدول 97جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 إداريين( –الوظيفي للعاملين )أعضاء هيئة تدريس مدى الرضا 

 (S9-s5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

3.84 3.75 3.66 3.90 
 التحليل

 قياس المؤشر:

 البند
1437-1436 1438-1437 1439-1438 

2016-2015 2017-2016 2018-2017 

 الكل أنثى ذكر الكل أنثى ذكر الكل أنثى ذكر

أعضاء هيئة 

 تدريس
4.01 3.7 3.86 3.89 3.67 3.78 3.95 3.89 3.83 

 3.84 3.59 3.35 3.54 3.56 3.52 3.4 3.62 3.18 موظفين

  3.74 3.66  3.62 3.71  3.66 3.6 الكل
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 3.84 3.66 3.63 عام

 :القوة نقاط

 .يوضح قياس المؤشر أن هناك رضى وظيفي نسبي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين •

 :التحسين توصيات

 العمل على التحسين الدائم لبيئة العمل بالجامعة. •

 زيادة تفعيل آليات التحفيز. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 المرجعية الداخلية؟ لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة -١

 ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة. •

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

الرضا الوظيفي لكل من أعضاء هيئة  الستباناتتم احتساب المؤشر من خالل النتائج اإلحصائية  •

 .التدريس والموظفين وحساب المتوسطات اإلجمالية

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

92 

 لجميع المناسبة المؤهالت ذوي والموظفين التدريس هيئة كفاءات من أعضاءتحرص جامعة أم القرى على توفير 

والفنية وذلك من حيث خبراتهم والسمات الشخصية والعلمية المناسبة  والمهام اإلدارية التدريسية الوظائف

للوظيفة المعلن عنها، حيث يتم مصادقة لجان التوظيف داخل الكليات عبر المجالس المختصة على ذلك قبل 

تبعا للوائح ين في عملها بتنفيذ إجراءات التعاقد أو التعيين بدء إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظف

 .والسياسات المعتمدة

عليها وفقًا  وشروط التعيين الوظيفة مواصفات عن كاملة ببيانات للتوظيف المرشحين بتزويد وتهتم الجامعةهذا 

من نماذج إعالنات الوظائف لمتطلبات رؤيتها ورسالتها ومؤشرات األداء التي تسعى لإلنجاز من خاللها كما يتضح 

 الرابط التالي مواصفات التعيين على وظيفة معيد كنموذج لتلك المواصفات. (. ويوضحG.9.6المرفقة )

https://drive.uqu.edu.sa/_/gssr/files/pctal/maeer.pdf 
 العلمي ولجنة تعيين المحاضرين والمعيدين بالمراجعة الالزمة للمستندات ومدى مصداقيةويقوم المجلس 

عليها  االطالعللوظائف األكاديمية من خالل اتباع إجراءات معينة وفق نماذج محددة يمكن  المتقدمين مؤهالت

 في الروابط ادناه:

https://uqu.edu.sa/en/scientific_council/Forms 

https://uqu.edu.sa/en/gssr/3435   
لة ألعضاء هيئة التدريس الجدد لضمان من جانب آخر تقوم عمادة التطوير والجودة النوعية برامج تعريفية فعَّا

 ذلك. ( أمثلة علىG.9.24المرفق )اطالعهم على المؤسسة وخدماتها وبرامجها، ويوضح 

في المعيار   S4.1ويوجد في الجامعة توازن جيد في نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، كما ورد في المؤشر

وهو يعتبر مستوى مرض إلى حد ما مقارنة بمتطلبات  21.12:1مقداره الرابع، حيث حققت الجامعة متوسطا 

https://drive.uqu.edu.sa/_/gssr/files/pctal/maeer.pdf
https://uqu.edu.sa/en/scientific_council/Forms
https://uqu.edu.sa/en/gssr/3435
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من توصيات مراجعي المركز  44، وهذا يمثل تنفيذا للتوصية رقم وزارة التعليم و مستويات المقارنة المرجعية

وفي هذا السياق يمكن االطالع على اإلحصائيات المتوفرة  (.NCAAAالوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي )

ية المعلومات حول الكادر التدريسي ونسبة الطالب ألعضاء هيئة التدريس في البرامج المختلفة لدى عمادة تقن

(( وجود خبرات G.9.22(. كما توضح السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس )مرفق نماذج )G.9.25)مرفق )

لسوق العمل إلى عملية جيدة لدى عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وذلك لضمان نقل الخبرات الالزمة 

الطلبة. ويقوم أعضاء هيئة التدريس بتقديم بعض الدورات التدريبية لتهيئة الطالب لسوق العمل كما يتضح في 

 (.G.9.23المرفق )

وفيما يتعلق بمجال التوظيف والتعيين على الكادر اإلداري والفني تتولى إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس 

كاديمية عبر البوابة االلكترونية وذلك األئف غير راءات اإلعالن والتوظيف للوظاإج )العمادة حاليا( والموظفين

وفق لوائح وقوانين وزارة الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال من خالل لجان متخصصة بإشراف صاحب 

وأنظمة وزارة الصالحية معالي مدير الجامعة أو من يفوضه باإلشراف والمتابعة. إذ تلتزم الجامعة بتطبيق لوائح 

الخدمة المدنية وتراعي ما يستجد من قواعد وتوجهات في هذا الشأن منها على سبيل المثال أن يراعى عند 

 التعيين:

 اسر شهداء الواجب الوطني. لذوي( من الوظائف الشاغرة %5منح نسبة ) •

 االحتياجات الخاصة. لذوي( من الوظائف الشاغرة %5منح نسبة ) •

لمسـتجد وتشـمل اطالعـه علـى سـلم الرواتـب ومدونـة قواعـد السـلوك خطة لتهيئـة الموظـف ا •

يتعلـق  الوظيفي وأخالقيـات الوظيفـة العامـة وإجـراءات الترقيـات واإلجـازات الوظيفيـة وكـل مـا

 بتطوير األداء وتقييمه.

ما تم  وعند النقل أو الترقية تتناسب مواصفات ومؤهالت الجهة والوحدة المطلوب التعين عليها، ومن أمثلة ذلك

المعينين في العمادات المسندة إلى األقسام األكاديمية التي تناسب تخصصاتهم التدريس من نقل أعضاء هيئة 

( وكذلك قرار نقل قسم علم المعلومات من كلية العلوم االجتماعية G.9.20) المرفقفي العلمية )انظر قرار النقل 

ابط التالية اإلجراءات المتبعة في توظيف وترقية الكادر وضح الروتكذلك  ((. G.9.21إلى كلية الحاسب اآللي )

 األكاديمي:

https://drive.uqu.edu.sa/_/scientific_council/files/600.pdf 
https://uqu.edu.sa/en/gssr/3433 

 لجان الموظفين ومحاضر ترقياتهم. ( نماذج من تشكيلG.9.16( و )G.9.15المرفقات )وتوضح 

وبناء على ما تقدم تتبع الجامعة إجراءات محددة في التوظيف تتماشى مع لوائح نظام الجامعات ونظام الخدمة 

 المدنية وتطبق هذه اإلجراءات بكل شفافية ووضوح

وفي سياق التوظيف، حددت جامعة أم القرى معيارا فرعيا يقيس مدى تنوع خلفية أعضاء هيئة التدريس، كما 

 .100جدول و 99جدول و 98جدول هو موضح في 

 هر هذا التنوع في:ظي

 هو مبين في الجدول التالي: توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسيات كما .1

 جنسيلت أعضاء هيئة التدريس  98جدول 

 العدد الجنسية العدد الجنسية العدد الجنسية العدد الجنسية

https://drive.uqu.edu.sa/_/scientific_council/files/600.pdf
https://uqu.edu.sa/en/gssr/3433
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 129 تونسي 133 سوداني 671 مصري 3566 سعودي

 23 كندي 45 هندي 74 باكستاني 99 اردني

 13 مغربي 13 امريكي 20 بريطاني 21 يمني

 4 عراقي 5 فرنسي 9 جزائري 11 سوري

 2 هولندي 2 الماني 2 سيياندون 3 لبناني

 1 كيني 2 فلسطيني 2 ماليزي 2 موريتاني

 1 مالي 1 افغاني 1 جنوب افريقي 1 قرعيزي

  1 الديشيغبن 1 تركي 1 استرالي

 * المصدر: إحصاءات إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

 

 هو موضح في الجدول أدناه: توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب بلد الحصول على الشهادة كما .2

 دول الحصول على شهادة أعضاء هيئة التدريس  99جدول 

 العدد بلد المؤهل
بلد 

 المؤهل
 العدد بلد المؤهل العدد

بلد 

 المؤهل
 العدد بلد المؤهل العدد

المملكة العربية 

 السعودية
 457 بريطانيا 618 مصر 2464

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

 114 كندا 347

 84 االردن 88 باكستان 89 تونس 109 استراليا 113 السودان

 17 اليابان 33 ماليزيا 37 المانيا 43 فرنسا 57 الهند

 8 المغرب 10 الجزائر 10 اسكتلندا 12 روسيا 12 ايرلندا

 5 اليمن 6 كوريا 6 العراق 6 ايطاليا 7 سوريا

 2 الصين 3 اسبانيا 4 هولندا 4 نيوزلندا 5 السويد

 1 البانيا 1 اذربيجان 2 كولومبيا 2 بولندا 2 اوكرانيا

 1 النرويج 1 المكسيك 1 الكويت 1 الصومال 1 البحرين

 1 غينيا 1 سلوفينيا 1 التشيك 1 تركيا 1 بلجيكا

 258 غير محدد 1 لبنان 1 كازاخستان 1 سيرالنكا 1 جنوب افريقيا

 المعلومات* المصدر: عمادة تقنية 

 

 (S9-s1) الفرعي األداء مؤشر جدول 100جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

تنوع خلفية أعضاء هيئة التدريس من حيث البلد التي تم الحصول منها على أعلى شهادة ومن حيث 

 اإلثنية )الجنس، أو العرق(

 (S9-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي
 المستهدف األداء مستوى

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد
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 متنوع

% من البرامج 97

 بها تنوع

ال يقل مجموع عدد 

عدد جهات  الجنسيات +

الحصول على المؤهل 

 بكل برنامج 5عن 

 متنوع

 % من البرامج94

 متنوع

 % من البرامج 95

 +ال يقل مجموع عدد الجنسيات 

على  عدد جهات الحصول

 بكل برنامج 5المؤهل عن 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 البند
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 %97 %94 %91.2 %90 %89 %87.32 نسبة البرامج التي بها تنوع

 متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع مدى التنوع

 :القوة نقاط

وجود تنوع في جنسية أعضاء هيئة التدريس والدول الحاصلين منها على شهادة الدكتوراه بنسبة  •

 % خالل العام األخير97

 :التحسين توصيات

حسب الجنسيات في كل برنامج وقائمة ضرورة توفير حصر واضح بتوزيع أعضاء هيئة التدريس  •

بتوزيع أعضاء هيئة التدريس حسب بلد الحصول على الشهادة ومتابعة تحديثات ذلك الحصر لضما 

استمرار هذه النسبة المتميزة من التنوع ولزيادة الوعي بأهمية التنوع الثقافي واألكاديمي بين اعضاء 

 هيئة التدريس بكل برنامج.

 الداخليةالمقارنة المرجعية 

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية حيث أن المؤشر فرعي خاص بالجامعة وقيمة المقارنة المرجعية الداخلية وذلك  •

هـ 1438-1437ألنها أفضل نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 .م( 2016/2017)

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 100بحساب عدد البرامج التي ليتحقق بها التنوع وقسمته على العدد الكلي لبرامج الجامعة * •

لحساب النسبة المئوية )ويعني التنوع تنوع خلفية أعضاء هيئة التدريس من حيث البلد التي تم 

حقق البرنامج مجموع  وإذا، لى أعلى شهادة ومن حيث اإلثنية )الجنس، أو العرق(ع الحصول منها

 فأكثر يكون متنوعا. 5

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

93 
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األداء الـوظيفي للمـوظفين علـى سـلم وزارة الخدمـة المدنيـة تقوم جامعة أم القرى بتطبيـق بطاقـة تقيـيم 

هـو موضـح فـي  وقد قامت بتعريف المنسـوبين بآليـة التقيـيم ومـا يتـرب علـى ذلـك مـن إجـراءات كمـا

( ونمــوذج تقيــيم أداء G.9.26التــدريس المتعاقــدين )النمــاذج المرفقــة )نمــوذج تقيــيم أداء أعضــاء هيئــة 

 الرابط: (( وفيG.9.9الموظفين )

https://uqu.edu.sa/en/dsfaculty/28665  
ــدريس  ــة الت ــيم أعضــاء هيئ ــراءات واضــحة لتقي ــايير وإج ــة مع ــدد الجامع ــاديمي تح ــب األك ــي الجان ف

ريس المتعاقــدين غيــر الســعوديين، فــي حــين ال يــتم حتــى اآلن تقيــيم أداء مــنظم ألعضــاء هيئــة التــد

السعوديين. وفي جميـع الحـاالت تـم عمليـة التقيـيم وإجراءاتهـا بكـل سـرية. وترفـع نتـائج التقيـيم وفـق 

الهيكل االداري التسلسلي عبر البوابـة االلكترونيـة الـى الجهـات المعنيـة، كمـا تشـمل تقـارير األداء علـى 

ظفين وأعضـاء هيئـة والقـوة وتوصـيات التحسـين المالئمـة لكـل موظـف. ويتـاح للمـو توصيات التحسـين

 . التدريس االطالع على تقييمهم بعد مصادقته النهائية من المشرف المباشر

(، فــي حــين أن G.9.42كمــا أنــه تــم تجهيــز نمــوذج مقتــرح لتقــويم أعضــاء هيئــة التــدريس الســعوديين )

أعضاء هيئـة التـدريس غيـر السـعوديين والمـوظفين يـتم تقيـيمهم بشـكل سـنوي. وتوجـد هنـاك خطـط 

 ير دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين ذوي التقويم المنخفض.لتوف

ــى تقــديم التقــدير والتحف  ــة عل ــكمــا تحــرص الجامع ــا ي ــي وتطــوير األداء بم ــم لإلنجــاز المهن ز المالئ

يــتم تكــريم ذوي األداء األكــاديمي واإلداري المتميــز كمــا يتناسـب مــع اهــداف الجامعــة وتطلعاتهــا حيـث 

مــن  46، وفــي ذلــك تحقيــق للتوصــية رقــم (G.9.27ذج أخبــار التكــريم فــي المرفــق )تظهــر ذلــك نمــا

وبنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء،  (.NCAAAتوصيات المركز الـوطني للتقـويم واالعتمـاد األكـاديمي )

تحدد وكالة الجامعة لدراسات العليا والبحث العلمـي ضـوابط صـرف بـدل التميـز، كمـا هـو موضـح فـي 

(G.9.43.) 

وفر الجامعـة مـن خـالل إداراتهـا وعماداتهـا المعنيـة فرصـة متسـاوية لتطـوير األداء المهنـي لـدى كما تـ

ــة )) ــدورات المقدم ــن ال ــاذج م ــن نم ــح م ــا يتض ــوظفين كم ــدريس والم ــة الت ــاء هيئ ( و G.9.11أعض

(G.9.12و ) (G.9.28) ( وG.9.29( و )G.9.30( و )G.9.31( و )G.9.32( و )G.9.33 وكـــــــــذلك ،)

أدنـاه والتـي تعـرض إعالنـات عـن بعـض فـرص التـدريب المتاحـة ألعضـاء هيئـة التـدريس من الروابط 

 والموظفين:

https://uqu.edu.sa/en/App/News/23802 

https://uqu.edu.sa/en/App/News/11820 
https://uqu.edu.sa/en/App/News/30800 
https://uqu.edu.sa/en/dsr/43748  

الجــودة النوعيـة وإدارة شـؤون أعضـاء هيئــة وتحـرص أيضـا الجامعـة ممثــل بعمـادة التطـوير الجـامعي و

التدريس والموظفين علـى إقامـة الملتقيـات التعريفيـة للمـوظفين واألعضـاء الجـدد وذلـك لتمكيـنهم مـن 

. تعمــل الجامعــة االطـالع علــى سياسـات الجامعــة والعمــل فيهـا. ويــتم تـوفير الفــرص للقــادة الواعـدين

قــد تــم تشــكيل لجنــة لدراســة الترشــيحات اإلداريــة لتحديــد القــادة المحتملــين، ولحاليــا علــى نظــام 

(G.9.44.)  ــة ــرص تدريبي ــوفر ف ــين تت ــدراء اإلدارات ح ــداء وم ــيحات العم ــذ ترش ــتم أخ ــث ي ــب حي تتطل

، وذلـك فـي خطـوة لتحقيـق التوصـيتين مهارات معينة وتكسب المتـدرب مهـارات جديـدة تؤهلـه للقيـادة

https://uqu.edu.sa/en/dsfaculty/28665
https://uqu.edu.sa/en/App/News/23802
https://uqu.edu.sa/en/App/News/11820
https://uqu.edu.sa/en/App/News/30800
https://uqu.edu.sa/en/dsr/43748
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ــم  ــ 48و 47رق ــوطني للتق ــز ال ــي المرك ــيات مراجع ــن توص ــاديمي )م ــاد األك  (.NCAAAويم واالعتم

ــي  ــى المشــاركة ف ــارات الكــوادر البشــرية وتشــجعهم عل ــة مه ــة لتنمي ــة الفــرص التدريبي ــوفر الجامع وت

األنشطة والفعاليات لتحقيـق خدمـة الجامعـة والمجتمـع وذلـك داخـل رحابهـا وأيضـا خارجهـا، ويوضـح 

 عن تكريم المشاركين فب المؤتمرات التخصصية. ( نماذجG.9.34المرفق )

إجــراءات التطــوير الشخصــي والــوظيفي التــي تتبعهــا الجامعــة مصــممة  إنوبشــكل عــام يمكــن القــول 

ــة. ــة واإلداري ــة والفني ــرية األكاديمي ــوادر البش ــة الك ــين األداء لكاف ــجيع وتحس ــذه  لتش ــون ه ــي تك ولك

العمــل علــى تطــوير منظومــة تقيــيم أعضــاء هيئــة اإلجــراءات أكثــر فعاليــة فإنــه مــن األهميــة بمكــان 

 التدريس السعوديين.

التـالي تفصــيلها أعــداد الـدورات التدريبيــة وعــدد المسـتفيدين منهــا مــن  S9.2بيانــات المؤشــر وتمثـل 

يوضـح بيانـات الـدورات التدريبيـة التـي تقـدمها الجهـات الرئيسـة  101جـدول ، أعضاء هيئة التـدريس

المســئولة عــن التــدريب وهــي عمــادة التطــوير الجــامعي والجــودة النوعيــة وعمــادة الــتعلم االليكترونــي 

وعمـادة البحـث العلمـي، ويمكـن االطـالع علـى مزيــد مـن التفاصـيل وموضـوعات الـدورات مـن خــالل 

 (G.9.31)ق المرف

 بيانات الدورات التدريبية  101جدول 

 البيان

 

 

 العام

 الجامعي

عمادة التطوير 

الجامعي والجودة 

 النوعية

عمادة التعلم 

 االليكتروني
 االجمالي عمادة البحث العلمي

عدد 

 الدورات

عدد 

 المستفيدين

عدد 

 الدورات

عدد 

 المستفيدين

عدد 

 الدورات

عدد 

 المستفيدين

عدد 

 الدورات

عدد 

 المستفيدين

1433-
1434 

49 1682 69 541 - - 118 2223 2012-
2013 

1434-1435 
30 967 67 892 - - 97 1859 2013-2014 

1435-1436 
86 2795 47 608 - - 133 3403 2014-2015 

1436-1437 
41 991 67 1604 23 531 131 3126 2015-2016 

1437-1438 
3 74 23 665 16 491 42 1230 2016-2017 

1438-1439 
33 1787 58 841 45 1699 136 4327 2017-2018 

 

 (S9.2) الرئيس األداء مؤشر جدول 102جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 في أنشطة التطوير المهني خالل السنة الماضيةنسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين 

 (S9.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S9.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم
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 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

المستهدف 

 الجديد

85% 50% 67% 

 %89 جامعة القصيم
 %75 سعود جامعة الملك
عبد  جامعة الملك

 %29.6 العزيز

جامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن
71% 

 

80% 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 البند
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

اجمالي أعضاء هيئة 

 التدريس
4294 3896 5110 5081 5075 5093 

عدد المستفيدين من 

 الدورات
2223 1859 3403 3126 1230 4327 

 %84.96 %24.24 %61.52 %66.59 %47.72 %51.77 عام

هيئـة التـدريس مرتفعـة خـالل االعـوام السـابقة، يمكن مالحظـة أن نسـب التطـوير المهنـي ألعضـاء 

% النخفـاض ميزانيـة الجامعـة فـي ذلـك العـام ممـا أثـر علـى ميزانيـة 24عدا العام الماضـي كانـت 

% متجــاوزة التوقعــات والمســتهدف وتعتبــر 85التــدريب ولكــن تــم ارتفاعهــا مــرة أخــرى لتصــل الــى 

بالجامعـات األخـرى فـي المقارنـة المرجعيـة نسبة متميزة فـي ضـوء المقارنـة الداخليـة أو بمقارنتهـا 

 الخارجية.

 :القوة نقاط

% 24ارتفاع نسـبة أعضـاء هيئـة التـدريس المشـاركين فـي أنشـطة التطـوير المهنـي مـن حـوالي  •

% خــالل العــام األخيــر يوضــح مــدى اهتمــام الجامعــة بتــوفير بأنشــطة التطــوير المهنــي 85لــىإ

 .التدريس بهاوعودة االرتفاع في مشاركة أعضاء هيئة 

 تعدد الجهات المنوطة بالتدريب وتنوع مجاالت التدريب. •

 :التحسين توصيات

ضرورة تثبيت نسبة مشاركة أعضاء هيئـة التـدريس فـي أنشـطة التطـوير المهنـي عنـد حـد أدنـى  •

بحيث ال يسمح بعودة التذبذب الحاد في هـذه النسـبة بـين المشـاركة بنسـبة تفـوق نصـف أعضـاء 

 .هيئة التدريس

 تحفيز المشاركة في أنشطة التطوير المهني بمجموعة من المحفزات المالية والمعنوية. •

 إدراج أنشطة التطوير المهني ضمن بنود تقويم عضو هيئة التدريس. •

 المقارنة المرجعية الداخلية
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 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها  الجامعة على المستوى المؤسسي، وتم تحديد القيمة ألنها مقارنة مرجعية ذاتية ألداء •

 .هـ1436-1435أفضل نتيجة حققتها الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

وقسمتهم على اجمالي أعضاء هيئة بحساب عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على تدريب  •

% هي أفضل نتيجة 67للحصول على النسبة المئوية وقيمة المقارنة الداخلية وهي 100التدريس*

 .حققتها الجامعة في ذلك المؤشر خالل األعوام السابقة

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

تم اختيار تلك الجامعات ألنها حاصلة على االعتماد األكاديمي كما أنها تتشابه رساالتها ومجال  •

 عملها مع جامعة أم القرى، فضال عن إتاحة البيانات.

 المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف تم احتساب مستوى األداء  -٢

بحساب عدد المشاركين في أنشطة التطوير المهني وقسمتهم على العدد الكلي ألعضاء هيئة  •

 .وهي نفس الطريقة التي تم حسابها في جامعة أم القرى 100التدريس *

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .صيمجامعة الق •

 .جامعة الملك سعود •

 .العزيز جامعة الملك عبد •

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. •

94

مـن ضـد أو  الـتظلم أو الشـكاوى التعامـل مـع إجـراءات واضـحة تحـدد تتبع جامعـة أم القـرى سياسـات

وترجمـت ذلـك فـي شـكل لـوائح وأدلـة بـإجراءات وقنـوات محـددة  ،والمـوظفين التـدريس هيئـة أعضاء

ومعلنة، كمـا شـكلت لجنـة لفـض المنازعـات والنظـر فـي الشـكاوى المقدمـة كمـا يتضـح مـن المرفـق 

(G.9.39) مــن توصــيات مراجعــي المركــز الــوطني للتقــويم  51، وذلــك كخطــوة لتنفيــذ التوصــية رقــم

جامعــة مجموعــة مــن اإلجــراءات المتخــذة فــي حالــة كمــا حــددت ال (.NCAAAواالعتمــاد األكــاديمي )

 1-9اإلهمال وعدم االلتـزام بالمهـام الوظيفيـة كمـا يتضـح مـن اللـوائح المـذكورة فـي المعيـار الفرعـي 

( عينـات مــن تكـوين لجـان التحقيـق ومحاضــر G.9.40ويوضـح المرفـق )  (.(G.9.2( و )G.9.1)انظـر )

الت طـي قيـد لـبعض المـوظفين. وهنـاك اسـتراتيجيات ( معـامG.9.37لجان التأديـب، ويـورد المرفـق )

او المـوظفين الـى الجهـات المعنيـة  واضحة ومتبعة فـي اليـات الرفـع بـالتظلم مـن الطـالب او األعضـاء

دخل اإلدارات والكليات بالجامعـة، حيـث تحـرص الجامعـة علـى أن ينفـذ هـذه اإلجـراءات مجموعـة مـن 

المشـهودة فـي عـدة إدارات مـن أهمهـا علـى سـبيل المثـال فـي االكفاء والمسؤولين ذوي الخبرة اإلداريـة 
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ــب  ــاديمي الجان ــن حجــب  الصــالحياتاألك ــتظلم م ــات ال ــي طلب ــي للنظــر ف ــس العلم الممنوحــة للمجل

ـــــا ـــــات كم ـــــم ) الترقي ـــــوذج رق ـــــي النم ـــــين ف ـــــو مب ـــــرابط: 9ه ـــــى ال ( عل

(https://uqu.edu.sa/en/scientific_council/Forms( ــــورد المرفــــق ــــن ( G.9.36(. وي بعضــــا م

معامالت التظلمـات. وفـي سـياق متصـل، وضـح دليـل نظـام حاضـر آليـة احتسـاب البصـمة للمـوظفين 

وآليات احتسـاب التـأخير واالسـتئذان، وذلـك لضـمان الشـفافية وليشـكل مرجعـا عنـد حـدوث تقصـير 

 ((.G.9.35من الموظف أو ورود شكوى منه أو تظلم بهذا الخصوص )مرفق )

النظـر فـي اإلجـراءات التأديبيـة، وتسـوية الشـكاوى، وحـل ة تتـولى عـدة إدارات أما من الناحيـة اإلداريـ

 النزاعات وهي:

 

ــة )إدارة  • ــةhttps://uqu.edu.sa/en/followالمتابع ــوم بالمتابع ــي  (: تق ــى اإلدارات ف ـــراف عل وإلشـ

لــى العـمـــليات واإلجــراءات اإلداريـــة، ومتابعـة الجامعة، ومــا يتبـع ذلــك مـن رقـــابــة ع

تطبيق األنظمـة واللـوائح والتعليمـات اإلداريـة، وإعـداد التقـارير والتوصـيات فـي مجــــال العمـل، 

كمــا تتــولى إدارة المتابعــة فحــص الشــكاوى التــي تحــال إليهــا وفقــًا للصــالحيات حــول المخالفــات 

وم إدارة المتابعـة بـإجراء التحقيقـات األوليـة أو االشـتراك كـذلك تقـ .اإلدارية وغيرها من المخالفـات

في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابـة، وفيمـا يحـال إليهـا مـن رئـيس الجهـاز، أو مـا تتلقـاه مـن 

 من الجمهور بعد ثبوت جديتها. شكاوى

ــة )اإلدارة  • ــلhttps://uqu.edu.sa/en/legaldالقانوني ــل  (: تعم ــة العم ــي بيئ ــام ف ــيخ النظ ــى ترس عل

ــة، ــل األنظم ــن خــالل تفعي ــة ومنســوبيها م ــوق للجامع ــظ الحق ــق حف ــا يحق ــة بم ــديم  الجامعي وتق

 المشورة القانونية بأعلى درجات المهنية.

ــز  • ــال )مرك ــز :(u.edu.sa/en/callcenterhttps://uqاالتص ــل المرك ــتجابة  يعم ــرعة االس ــى س عل

الترابطيـة والتبادليـة بـين الجمهـور والجامعـة مـن  دور العالقـةلتلبية حاجات المستفيدين مـن خـالل 

طـالب( وجهـات الجامعـة مـن ناحيـة  –مـوظفين  -ناحية وبـين المنسـوبين )اعضـاء هيئـة تـدريس

الجمهـور والمسـتفيدين عبـر  وشـكاوىعلـى استفسـارات أخرى، ويقـدم هـذا المركـز خدمـة الـرد 

ــــــــة ــــــــدمات اإللكتروني ــــــــن الخ ــــــــة م ــــــــرابط:   .مجموع ــــــــر ال انظ

https://uqu.edu.sa/en/callcenter/App/Forms/Show/2065( ــــــق ــــــح المرف ( G.9.38. ويوض

 خاص بمركز االتصال.نموذج طلب المساعدة ال

ومن األهمية أن نشير هنا إلـى أنـه علـى الـرغم مـن تـوفر لـوائح تنظيميـة تحـدد إجـراءات التعامـل مـع 

الشكاوى ضـد أعضـاء هيئـة التـدريس والمـوظفين، أو الشـكاوى الصـادرة عـنهم، وُتحـدد كـذلك طـرق 

 التعامـل مـع أن إجـراءاتحل النزاعات وفـق لـوائح الخدمـة المدنيـة وغيرهـا مـن األنظمـة المرعيـة إال 

والمـوظفين تحتـاج إلـى تطـوير السياسـات واإلجـراءات بمـا  التـدريس هيئـة أعضـاء من أو ضـد الشكاوى

 يضمن الشفافية والوضوح في اإلجراء وهذا ما سيعمل عليه فريق العمل في المستقبل القريب.

https://uqu.edu.sa/en/follow
https://uqu.edu.sa/en/legald
https://uqu.edu.sa/en/callcenter
https://uqu.edu.sa/en/callcenter/App/Forms/Show/2065
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المعيـار التاسـع فـي االعتمـاد المؤسسـي والمعنـي بتـوفير الكـوادر من منطلق ما سبق نجد أن ممارسـات 

 كمـا حرصـت بجـدارة،تطبـق  للقيـام بالمسـؤوليات المناطـة إلـيهم الالزمـة المؤهالت والخبـرات التعليمية

وخبـراتهم وذلـك بنـاًء علـى  أدائهـم فـي المسـتمر التحسـن التطوير المهنيـة لضـمان على سياسات الجامعة

كمـا وجـد لـدى الجامعـة  لـديهم. أولويـات التنفيـذوالقـوة و توصيات التحسـيني تعكس مقاييس األداء الت

 المـوظفين مـن التـدريس وغيـرهم بهيئـة المتعلقـة والمنازعـات الخصـومات سياسة واضحة وشفافة في حـل

الملموسـة فـي  توصـيات التحسـينلالمؤسسـة. وبنـاء علـى ذلـك تظهـر مجموعـة مـن نقـاط القـوة وا في

 والمؤسسي بالجامعة وهي على النحو التالي: النظام اإلداري

وجود إجـراءات إداريـة منظمـة ومعلـن عنهـا وشـفافة للتعـين والنقـل والتوظيـف للمـوظفين وأعضـاء  •

 هيئة التدريس.

 وجود إجراءات إدارية منظمة وشفافة للترقية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس. •

ــرامج  • ــة وب ــطة إداري ــود أنش ــدريس وج ــة الت ــاء هيئ ــوظفين وأعض ــن أداء الم ــوير م ــة للتط تدريبي

الملتحقين حديثا وممن هم علـى رأس العمـل واليـة واضـحة لتطـوير اداهـم وتسـهيل مشـاركتهم فـي 

 البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات داخل الجامعة وخارجها.

 وجود برامج تهيئة مالئمة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس الجدد. •

 جود استراتيجيات ولجان لفض المنازعات واليات واضحة لحل المشكالت وإجراءات التظلم.و •

 معيار لتقييم أعضاء هيئة التدريس السعوديين وغياب ألية التقييم. إيجاد •

المــوظفين وأعضــاء هيئــة التــدريس بــاإلجراءات المتبعــة فــي فــض النــزاع وحــل المشــكالت  توعيــة •

 م.والتظل

 .البرامج الترفيهية واالجتماعية لمنسوبي الجامعة رفع مستوى •

 .دراسة تحليلية ألسباب ترك الجامعة قبل سن التقاعد إجراء •

 .نسبة أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات رفع •

ع أعضـاء هيئـة االستمرار في التوظيف بالنسـبة للكـادر السـعودي والعمـل علـى زيـادة التعاقـدات مـ •

سعوديين وتسهيل إجراءات نقـل ونـدب الكفـاءات المؤهلـة إلـى الجامعـة لزيـادة نسـبة الالتدريس غير 

 أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب.

ــتظلم  • ــة لل ــة المتبع ــة اإلداري ــوظفين باألنظم ــدريس والم ــة الت ــدى أعضــاء هيئ ــوعي ل ــع درجــة ال رف

 والشكوى وحل المشكالت.

مــع رســالة الجامعــة توافــق تقيــيم ثابتــه ألعضــاء هيئــة التــدريس بمــا يالعمــل علــى وضــع معــايير  •

 وأهدافها.

 العمل على توفير معلومات عن اسباب ترك العمل قبل سن التقاعد النظامي. •
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التوسع في تقـديم حزمـة مـن البـرامج االجتماعيـة الترفيهيـة للمنسـوبين مـن الكـادر اإلداري والفنـي  •

 والتعليمي.

 الدليل اسم الترميز

G.9.0 تشكيل لجنة المعيار التاسع 

G.9.1 الئحة التوظيف للسعوديين 

G.9.2 الئحة توظيف غير السعوديين 

G.9.3 الخطوات اإلجرائية للتعامالت المالية للمتعاقدين 

G.9.4 دليل بوابة التوظيف 

G.9.5 دليل إجراءات التعاقد 

G.9.6  والفنية واإلدارية متضمنه شروط التعينإعالنات التوظيف للوظائف األكاديمية 

G.9.7 عينات من المتابعة التعليمية لألقسام األكاديمية 

G.9.8 عينات من تقارير إدارة المتابعة المختلفة 

G.9.9 نموذج تقويم اإلداء الجديد 

G.9.10 إجراءات تحسين وضع المعيدين إلى محاضرين 

G.9.11  ياالستراتيجأخبار من الموقع عن دورة التخطيط 

G.9.12 دورة القيادة الفعالة وأعداد المشاركين 

G.9.13  محضر اجتماع اللجنة الدائمة للنظر في كافة المعامالت الخاصة بطلب التكليف

 بالمحاضرات اإلضافية أو االستعانة بأعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة

G.9.14  الدرجات العلمية والمناصب اإلدارية باختالفنماذج من جداول أعضاء هيئة التدريس 

G.9.15  والفننيننماذج من محاضر ترقيات الموظفين اإلداريين 

G.9.16 )قرار تشكيل لجان الترقيات )الموظفين 

G.9.17 قرارات التفويض الصادرة من معالي مدير الجامعة 

G.9.18  أخر عامين -لوكالة الجامعة الشامل التوظيف التقرير السنوي 

G.9.19  سنوات 4بأخر  -أعضاء هيئة التدريس والموظفين  السنوية لشؤونالتقارير 

G.9.20  قرار مجلس الجامعة نقل أعضاء هيئة التدريس من العمادات المساندة إلى األقسام

 األكاديمية

G.9.21  العلوم االجتماعية إلى كلية الحاسب اآلليقرار نقل قسم علم المعلومات من كلية 

G.9.22 نماذج من السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بكليات مختلفة 

G.9.23 )الدورات المقدمة للطالب لهيئتهم لسوق العمل )األندية الطالبية 

G.9.24 البرنامج التعريفي ألعضاء هيئة التدريس الجدد شاماًل والنشرات التعريفية 
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G.9.25  احصائيات عمادة تقنية المعلومات حول الكادر التدريسي ونسبة الطالب ألعضاء هيئة

 التدريس

G.9.26 معامالت( + تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين )نموذج 

G.9.27  واإلداريين وكذلك أخبار من تكريم  ناألكاديمييأخبار من تكريم معالي المدير للمتميزين من

 اء للمتميزين من اإلداريينالعمد

G.9.28 )دورات الموظفين )معهد اإلدارة العامة 

G.9.29 إعالنات الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين 

G.9.30 نماذج دورات عمادة التطوير 

G.9.31 المهني حصر برامج التطوير 

G.9.32 صورة من دورات وزارة المالية بالجامعة 

G.9.33 دورات المنسوبين الداخلية والخارجية 

G.9.34  اخبار من سفريات ومؤتمرات الكليات في مجال التخصص وتكريم المشاركين بها من

 أعضاء هيئة التدريس من كل الكليات

G.9.35 الدليل اإلرشادي لبرنامج حاضر 

G.9.36 معامالت تظلمات 

G.9.37 معامالت طي قيد 

G.9.38  مساعدةنماذج من طلب 

G.9.39 تشكيل لجنة فض المنازعات 

G.9.40 )عينة من محضر لجنة التحقيق )التأديب 

G.9.41 دراسة الحتياجات الجامعة ألعضاء هيئة التدريس 

G.9.42 مقترح نموذج تقييم أعضاء هيئة التدريس 

G.9.43 بدل التميز 

G.9.44 لجنة المناصب القيادية  
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10. 

 (ومنج ": ")درجة التقويم اإلجمالية

 العلمي والمرجع الخبرة بيت المملكة، وبوصفها في العالي التعليم صروح أهم أحد بوصفها القرى أم جامعة إن

أكبر  به تضاهي جديد مستقبل مشارف على اآلن تقف المقدسة؛ المكرمة والمشاعر مكة بيئة لتطوير الرسمي

 مرحلة إلى أكاديمية أبحاث وإنتاج بالخريجين العمل سوق إمداد مرحلة من تنتقل حيث العالم في الجامعات

 وهو السعودية العربية المملكة بها تتميز التي المجاالت أهم واستثمارها في المعرفة تطوير إلى تهدف جديدة

 .عامة بصفة واالقتصاد خاصة بصفة الحج والعمرة مجال

القرى من  أم جامعة م( و تبنت1981هـ )1401الحج  عام مين الشريفين ألبحاث فقد أنشئ معهد خادم الحر

 األعمال تنمي وفرص تطبيقات واالبتكار إليجاد اإلبداع فكر ودعم واستثمارها تطوير المعرفة نحو التوجه خالله

وقد أنشأ المعهد  ،واستثمارها الرحمن وتوطينها خدمة ضيوف منظومة تطوير في وتساهم والعمرة المتعلقة بالحج

ويساهم في تقديم الدراسات والبحوث  ،فرعًا له بالمدينة المنورة، لتغطية الجانب البحثي واالستشاري هناك

عن الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف في موسمي العمرة والحج وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة المعهد 

يا وصل للعام السابع عشر في إعداده و تنظيمه و يتنوع مكان يقيم المعهد ملتقى بحثيا سنو)في مكة المكرمة 

إقامته بين مدينة مكة و المدينة عاما بعد عام، يشارك في الملتقى أكثر من مئة باحث من جميع الجهات 

 األكاديمية و القطاعات ذات العالقة بالحج و العمرة

ـ )9/4/1406   عام وفي  الموافقة الكريمة على إنشاء أول معهد بحثي يهتم باألبحاث  م( صدرت21/12/1985ه

 االرتقاءالتخصصية في مختلف المجاالت باسم:  معهد البحوث العلمية و إحياء التراث اإلسالمي ليحمل مهمة 

بالبحث العلمي في الجامعة و يحافظ على أهم مميزات هذه المؤسسة العريقة و هو التراث اإلسالمي ومنذ ذلك 

ريخ  بدأ العمل في المعهد للنهوض بالبحث العلمي ليكون في مصاف المستويات العالمية، وبما يضمن تحقيق التا

وتشجيع البحث العلمي في مختلف ميادينه مع التركيز على  ،رسالة الجامعة وخدمة المجتمع المعرفي والبحثي

الي العناية بالتراث اإلسالمي جمعًا وفهرسة  باإلضافة ،األوليات البحثية لمواجهة المشكالت المجتمعية والتنموية

وتحقيقًا، وربط الجامعة بالمجتمع في إطار القيم اإلسالمية. وذلك من خالل عشرة مراكز بحثية، وهي على 

 النحو التالي:

 مركز بحوث إحياء التراث اإلسالمي. .1

 مركز بحوث الدراسات اإلسالمية. .2

 مركز بحوث التعليم اإلسالمي. .3

 العلوم التربوية والنفسية.مركز بحوث  .4

 مركز بحوث العلوم االجتماعية. .5

 مركز بحوث اللغة العربية. .6

 مركز بحوث العلوم التطبيقية. .7

 مركز بحوث العلوم الهندسية. .8
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 مركز بحوث الطب والعلوم الطبية. .9

 مركز بحوث العلوم الصيدلية. .10

ة فروع المعارف والعلوم المختلفة، الجامعة بإصدار المجالت العلمية شامل م( بدأت1988هـ )1409عام وفي 

كالدراسات اإلسالمية، والدراسات العربية، والعلوم االجتماعية، والعلوم التطبيقية، والعلوم التربوية. وقد صدر 

 ًا بواقع عددين في العام.( مجلد11منها )

 :المجلة إلى ثالث مجالت علمية على النحو التالي تم تقسيم م(1998هـ )1419عام وفي 

 .جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهام .1

 .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية والنفسية .2

 .مجلة جامعة أم القرى للعلوم والطب والهندسة .3

م(، باستثناء مجلة الجامعة لعلوم الشريعة 2008هـ )1429العام لكل مجلة حتى عام واستمر إصدار عددين في 

 م(.1999هـ )1420اللغة العربية وآدابها، حيث بدأت تصدر أربع أعداد في العام منذ عام و

مدير الجامعة بتعديل مسميات المجالت العلمية  م( صدر قرار معالي2008هـ )1429عام وفي 

 :وكذلك إصدار أربعة مجالت علمية جديدة على النحو التالي الثالث،

 .الشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة جامعة أم القرى لعلوم  .1

 .مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها .2

 .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية .3

 .مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية .4

 .مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة .5

 .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التطبيقية .6

 .الطبيةمجلة جامعة أم القرى  .7

محكمة تهدف الى نشر األبحاث األصيلة، والمراجعات العلمية مجالت علمية  7لتصبح مجالت جامعة أم القرى 

لألبحاث والتقارير العلمية باللغة العربية أو االنجليزية التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر لدى جهات أخرى، 

 قبل المختصين.بعد مراجعتها من قبل هيئة التحرير، وتحكيمها من 

صدر قرار معالي مدير الجامعة بإنشاء عمادة للبحث العلمي وإعادة هيكلة ( م 2013هـ ) 1435عام وفي 

كما هو موضح في المرفق  -قبل قرار تغيير مسمى وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال -المنافذ البحثية 

(G.10.73.) 

مي في جامعة أم القرى إال أن هذا التأخر جعلها تستفيد من من تأخر تأسيس عمادة البحث العل الرغم وعلى

البحث العلمي في الجامعات السعودية من حيث األهداف واالستراتيجيات وتكوين رؤية خاصة  عماداتتجارب 

من رؤية جامعة أم القرى التي ترتكز على أهمية الريادة في البحث العلمي بجانب الريادة في التعليم  منطلقةلها 

)أن تكون جامعة أم القرى مرجعا بحثيا موثوقا في العلوم ومحركا أساسيا في  مة المجتمع فكانت الرؤيةوخد

إدارة وريادة اقتصاد ومجتمع المعرفة وركيزة أساسية في دعم اتخاذ القرار العلمي في المملكة العربية السعودية(. 

خاصة أن العمادة اعتمدت في بناء اسسها الرؤية في المجتمع المعرفي أمرا ليس يسيرا  تحقيق يعدهذا و

االستراتيجية مجموعة من القيم اإلسالمية التي تؤطر جميع انشطتها البحثية وهي: األمانة، النزاهة، االحترام، 

المسؤولية المشتركة، الشفافية، األصالة، الصدق، الجودة والتميز. لذلك كان لزاما أن تكون الرؤية واضحة 
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التنفيذية بدون االخالل بالقيم االسالمية الثابتة وإن تطلب األمر جهدا  وخططهارها المعالم تستقي مصاد

 مضاعفا وفترة زمنية أطول من المأمول.

في الجامعة  )أستاذ، أستاذ  المجتمع المعرفياهتمت العمادة في أولى مراحل الدعم للباحثين بجميع فئات 

فكانت برامج الدعم البحثي ،(سطالب بكالوريو ،مشارك، أستاذ مساعد/ محاضر، معيد، طالب دراسات عليا

بلوائح و قواعد -الخارجية )برنامج معرفة، برنامج منح سابك، برنامج منح كاكست( وبرامج الدعم الداخلي 

تستهدف اشراك جميع فئات هذا المجتمع لزيادة فرصة باحث، واعدة، مترجم(  ،)رائد-منظمة متجددة 

كما  ،الحصول على الدعم والرفع بمستوى المجتمع المعرفي بتوازن يتناسب مع أهداف العمادة االستراتيجية

ركزت العمادة على استكمال منظومة الدعم الفردي )برنامج دارس لطلبة الدراسات العليا، برنامج سفراء لطلبة 

، وبرنامج مترجم لتحفيز االتجاه للبحث العلمي المتنوع بلوائح وانظمة  سيا وطلبة البكالوريوالدراسات العل

الكترونية تكفل الجودة العالية للمقترح البحثي المقدم للعمادة من حيث التقديم، التحكيم، اتخاذ القرار. وتقديم 

 المساندة من خالل الوحدات البحثية:

 التدقيق اللغوي لملخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة العربيةبية: وحدة تحرير البحوث باللغة العر .1

التدقيق اللغوي لملخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة وحدة تحرير البحوث باللغة اإلنجليزية:  .2

 اإلنجليزية

 البيانات احصائيااالستشارة في التحليل اإلحصائي وطلب ورشة عمل لتحليل وحدة التحليل اإلحصائي:  .3

تحديد موعد للمساعدة للتسجيل في المحركات البحثية وطلب ورشة عمل وحدة المحركات البحثية:  .4

 لطريقة التسجيل

 طلب فحص األوراق العلمية ومقترحات المشاريع البحثيةوحدة الكشف عن االستالل:  .5

 لمشاريع البحثيةتقديم خدمة الدعم الفني التقني عند التقديم على اوحدة الدعم الفني:  .6

 

لدى الباحث كان هو الداعم لالنتقال للمرحلة األصعب في الدعم  نجازاإلإن بناء القدرات البحثية وتأسيس ملف 

وتـأسيس مراكز االبتكار او طلب تأسيس كرسي بحثي  ،ومنح المراكز البحثية ،كبرنامج المجموعات البحثية

 ،لكية الفكرية وبراءات االختراع الناجمة عن هذه األبحاثمتخصص مما يؤتي ثماره في عدة أشكال أهمها الم

 التي يمكن تلمس ثمارها في أرض الواقع عن طريق وجود منتجات معرفية عامة أو صناعية خاصة.

للقدرات البحثية يظهر بشكل واضح في االقتصاد المعرفي اي استثمار القدرات  المعرفي التحول أصبح وبذلك

مثل بيوت الخبرة، حاضنات التقنية واألعمال، مسرعات األعمال مما يمكن ان يؤثر  انتاجية منافذالبحثية في 

 المعرفي. لالقتصادتأسيس شركات ناشئة تساهم في الرقي المجتمعي وتلبي االحتياجات الوطنية ايجابيا في 

 الهرمي لتمويل المشاريع البحثية بجامعة أم القرى. ( التسلسلG.10.62ويوضح المرفق )

 

قطع البحث العلمي في جامعة ام القرى شوطا كبيرا في تحقيق ما يمكن تحقيقه من هذه الرؤى المشتركة 

في تحديد المستويات المستهدفة والعمل على جمع البيانات االحصائية لهذه المستويات  خطة آفاقفاستفاد من 

ة أم القرى. كما ركز البحث العلمي في على المستوى البحثي من اجل توطين مستقبل التقنية واالبتكار في جامع

 للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميالجامعة على أهم ركائز تقييم أفضل الممارسات في البحث العلمي 

على المستوى المؤسسي فوفرت عمادة البحث العلمي الدعم للمنح البحثية بما يتناسب مع الميزانية العامة من 
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ة في البحث العلمي مع الحرص على التقييم المستمر لألنشطة والخدمات البحثية وتظل دورات وبرامج تدريبي

تعمل العمادة على تخطي مشكلة معرفة معدل النشر واالستشهاد خاصة لألبحاث المنشورة باللغة العربية. أما 

قة لوضع خطط تنفيذية فقد كانت جامعة أم القرى من الجامعات السبا الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

 لقياس مؤشرات األداء البحثية التي تضمن جودة االجراءات المتبعة في المشاريع البحثية ومخرجاتها.

الرؤية هذا وقد حرص البحث العلمي في جامعة أم القرى ان تتسق توجهاته مع توجهات منطقة مكة المكرمة في 

لرفع مساهمة المنشآت في الناتج  2030رؤية لبنة أساسية في لتكون مكة نموذجا مشرفا وملهما عالميا والتنموية 

 العلمي وخفض نسبة البطالة عامة باالستثمار البحثي للوصول إلى االقتصاد المعرفي.

وقد حظى البحث العلمي في جامعة أم القرى بدعم لمبادرة في تطوير القدرات والموارد البشرية في البحث 

في الوزارة لتسرع عجلة البحث العلمي في الجامعة وتستطيع أن ترتقي العلمي )من مكتب تحقيق الرؤية 

تتلخص المبادرة في تطوير بمخرجاتها البحثية لتحقق مرتبة أعلى في التصنيف الدولي للجامعات السعودية.  

العلمي بما يساعد على زيادة االنتاج مهارات أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في مجال البحث 

حرص  ، معImpact factorالعلمي الرصين، مع انتقاء أوعية النشر المرموقة التي تضمن ارتفاع معامل التأثير 

المبادرة على تسجيل أعضاء هيئة التدريس في محركات البحث اإللكترونية الشهيرة، والتي ترتكز عليها تصنيف 

ساعة تدريبية في العام لنشر ثقافة البحث العلمي ألعضاء  120 دف المبادرة تنفيذتستهالعالمية. الجامعات 

ازدياد عدد المسجلين من أعضاء هيئة التدريس في محركات البحث و هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا

عدد الباحثين  ازديادو % سنويا20ازدياد عدد المسجلين في التطوع البحثية بنسبة و % سنويا20العالمية بنسبة 

مشاريع تطوعية بحثية في  5 عددمع دعم % سنويا 20المسجلين في قاعدة البيانات والمحدثة بياناتهم بنسبة 

 الواحد. العام  

 

وعلى صعيد القطاع الخاص فقد اهتمت الجامعة بدعم الكراسي البحثية واستقطاب رجال األعمال والشخصيات 

سب مع القوة البحثية في الجامعة واألولويات البحثية لجامعة أم القرى التي االعتبارية إلنشاء كراسي بحثية تتنا

، وقد انتقلت الكراسي البحثية من إدارة معهد البحوث والدراسات االستشارية الى عمادة المنطقةتلبي احتياجات 

ة وللتحول من كونها البحث العلمي وقامت العمادة بتحديث الئحتها للتوافق مع القواعد التنظيمية للمنح البحثي

 كراسي علمية إلى كراسي بحثية متخصصة ومن أهم الكراسي البحثية المستمرة في دعمها وتألقها:

 كرسي يحي ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم .1

 كرسي المعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال .2

 العزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة المكرمة كرسي الملك سلمان بن عبد .3

 كرسي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكريم .4

 كرسي الهدايات القرآنية .5

 الزمني للكراسي البحثية. ( البرنامجG.10.63ويوضح المرفق )

 

بالكامل  تمتلكها قابضة استثمارية للتقنية كشركة مكة وادي كما أسست جامعة أم القرى على الصعيد الخاص شركة

 التي العلمية واالبتكارات األبحاث من والتقني والمعرفي العلمي الناتج في االستثماري الذراع وتشكل القرى أم جامعة
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 القائمة للشركات الصناعية البحوث مراكز مع المشتركة األبحاث من الناتجة وبالجامعة، أالمعرفي  الحراك ينتجها

 ". للتقنية مكة وادي"في 

 القرى من خالل تلك المنظومة الي تحقيق االهداف االستراتيجية التالية: أم وتهدف جامعة

 تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات المجتمع. .1

 تطوير آفاق البحث العلمي وبرامجه وفق معايير علمية معتمدة. .2

 المشكالت المجتمعية والتنموية.وضع أولويات للبحوث االكاديمية والعلمية لمواجهة  .3

 تنشيط حركة التكامل العلمي بين التخصصات المختلفة. علىاستحداث انظمة بينية تساعد  .4

 تشكيل مجموعات بحثية قوية تكون نواة لمركز التميز. .5

التخصصات النادرة في مجاالت علمية وبحثية غير  علىتحقيق ميزه تنافسية للجامعة من خالل التركيز  .6

 .تقليدية

 البحث العلمي ليتناسب مع المعايير الدولية. علىزيادة االنفاق  .7

 البحث العلمي والتطوير التقني. علىتشجيع مشاركة القطاع الخاص في االنفاق  .8

 .المعرفة اقتصاد لخدمة الجدوى االقتصادية ذات األبحاث إلجراء المناسبة البيئة توفير .9

 فيها. واالستثمار المعرفةوحدائق  األعمال وحاضنات الخبرة بيوت تأسيس .10

 .ألصحابها الفكرية الملكية حقوق حفظ واستثمارها ودعم الصناعية النماذج وابتكار االختراع تحفيز .11

 .التدريس هيئة والتطوير ألعضاء العلمي البحث في االستثمار فرص توفير .12

عدد من وعضوية  للدراسات العليا والبحث العلمي برئاسة سعادة وكيل الجامعة معيار العاشرتشكيل لجنة التم 

)مرفق التشكيل  وأعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين وكالء عمادة البحث العلمي وعمادة الدراسات العليا

(G.10.0ولقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل إلنجاز .))  مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين

أعضاء الفريق بطريقة تضمن فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة 

بشأن األدلة التي تدخل ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بعد ذلك بتقويم ممارسات المعيار في ضوء 

تقرير المعيار. تمت مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير لخة مبدئية المؤشرات واألدلة، وأعدت نس

الجامعي والجودة النوعية، وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة 

عداد تقرير التقرير من قبل فريق الصياغة النهائية لضمان اتساق طريقة العرض مع المعايير األخرى وذلك إل

 دراسة ذاتية متكامل. 

 المعايير الفرعية للمعيار العاشر.تقارير وفيما يلي 

101

وضعت الجامعة سياسات تحدد ما ُيعترف به كبحث علمي بشكل يتوافق مع المعايير العالمية. ويشمل ذلك 

ن عمادة البحث العلمي، على أن تتسم هذه البحوث باألصالة واألنشطة البحثية المدعومة مالبحوث الذاتية 

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم  52، وذلك في خطوة لتحقيق التوصية رقم (G.10.1)واالبتكار 

الجامعة بوابة الكترونية للتقديم على المنح حيث ترتبط البوابة  (.  وقد أسستNCAAAواالعتماد األكاديمي )
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بيانات عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين. و مع قاعدة بيانات عمادة الدراسات العليا و مع قاعدة 

واهتمت الجامعة أن تخدم عن طريق المنح البحثية كافة التخصصات العلمية و النظرية عمادة القبول و التسجيل 

 فتح بغرض المعرفية المجاالت كافة على الضوء لتسليط ( وذلكG.10.2فأسست شجرة للتخصصات البحثية )

 الوطنية، القضايا لمعالجة البحثية أنشطتهم ممارسة للباحثين يتيح بما البحثي الحراك لدعم جديدة آفاق

 السعودية العربية المملكة في المستدامة التنمية تحقيق على محصلتها في إيجاًبا تنعكس التي الهامة واالقتصادية

واهتمت باإلبداع و االبتكار   (G.10.3)خاصة العمرة ووضعت لها استراتيجية  فاهتمت الجامعة بأبحاث الحج و

(G.10.4)   و االستثمار المعرفي من خالل شركة وادي مكة للتقنية(G.10.5)  (G.10.6) 

، (G.10.7)، ومساءلتها كما تتوفر لدى الجامعة سياسات محددة تختص بإنشاء معاهد أو مراكز للبحوث

إضافة إلى إجراءات المراجعة الدورية لهذه المعاهد أو المراكز.  (G.10.8)إلنشاء المجموعات البحثية  وسياسات

 (G.10.10) ( واعداد قواعد منظمة ألخالقيات البحث العلمي(G.10.9وقامت بتحديث الئحة الكراسي البحثية 

وفيما يتعلق باألبحاث على البشر   رئيسية وفرعية للرفع بقضايا النزاهة البحثية لها ومناقشتها. ولجان

(. وبالنسبة للحد األدنى من G.10.84مختصة بذلك، وتم إرفاق اللوائح المتبعة في )والحيوانات، فإن هناك لجنة 

اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس، فإنه يتم االلتزام باللوائح الرسمية، وتحوي لوائح اإلشراف العلمي بعض 

 (.G.10.86المتطلبات )

مجموعة من المنح تستهدف األعضاء والعضوات  إطالقكافة إجراءات المنح وتم  ةألتمتكما أنشأت نظام الكتروني 

كما اهتمت الجامعة بوضع رؤية ورسالة وأهداف للمراكز البحثية  سوطالب الدراسات العليا وطالب البكالوريو

منح تخدم  -منح المراكز البحثية االستراتيجية على ثالث اتجاهات: منح تخدم استراتيجية المراكز واطالق

 منح تخدم الحاجات الطارئة. -األولويات الوطنية

 داقامت كل جهة من الجهات البحثية خطتها االستراتيجية بما يحقق أهداف المنشأة للتحول نحو االقتصا

 مرجعية لتحديد المستهدف واتخذت من البحث العلمي في جامعة الملك عبدالمعرفي. واهتمت بالمقارنة ال

الجامعة  ( هتمت(G.10.11) )G.10.12) )G.10.13إقليمية العزيز مرجعية محلية وجامعة اإلمارات مرجعية 

 .في الجامعة هواألنظمة التي تضبط البحث العلمي وإجراءات حباللوائ

وضعت الجامعة مؤشرات خاصة تهتم بمؤشرات جميع مرافق وخدمات ولضمان سير خطة تنمية البحث العلمي 

( كما أنشأت بوابة الكترونية للتقديم على المنح والخدمات البحثية G.10.15) (G.10.14)عمادة البحث العلمي 

(G.10.16). 

ستالل في ( لتحديد نسبة االiThenticateة إمكانية الربط اإللكتروني مع البرامج العالمية كـ )بوفرت البوا

على تخصص ًء المقترح المقدم وامكانية تحكيم المقترح البحثي عن طريق إرسال المقترح لمحكم أو أكثر بنا

. ويتيح النظام للمحكم (G.10.18) (G.10.17)المحكم ومالئمته للتخصص العام والدقيق للمقترح البحثي 

تعديل المقترح البحثي. واألهم من ذلك كله أن إمكانية تقييم المقترح بشكل آلي والتوصية بقبول أو رفض أو 

النظام يسهل الحصول على اإلحصائيات ومؤشرات األداء التي تساعد عميد ووكالء عمادة البحث العلمي واإلدارة 

العليا في الجامعة من االطالع على نشاط البحث والمنح العلمية في الجامعة واستخراج البيانات الالزمة لدعم 

 القرار.

ت الجامعة عبر هذه البوابة جميع أنواع المنح والخدمات محددة حد أقصى لميزانية كل منحة كما هو أطلق

 (.G.10.64موضح في المرفق )
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( (G.10.19الجامعة تقارير سنوية حول أدائها في مجال البحث العلمي ويتضح ذلك من المرفقات تنشر 

، ويوضح ((G.10.26( و(G.10.25و ((G.10.24( و(G.10.23( و(G.10.22و ((G.10.21( و(G.10.20و

تقوم بتعريف المجتمع  كما ( الخطة التنفيذية لعمادة البحث العلمي بناء على تلك التقارير.G.10.77المرفق )

( (G.10.27الكترونية صدر منها ستة أعداد  األكاديمي بمستجدات البحث العلمي عن طريق نشرات نصف سنوية

يتم االحتفاظ بتقارير حول  (، كماG.10.28مرفق )نوان منارة البحث العلمي، قناة في التليجرام بع وأنشأت

( وذلك ضمن التقارير السنوية التي يقدمها اعضاء هيئة (G.10.29واألقسام والكليات، األنشطة البحثية لألفراد 

بالخطط البحثية واالحصائيات  رعلى ربط هذه التقاري التدريس في تقارير الكليات وتعمل عمادة البحث العلمي

 عن طريق انشاء بوابة الكترونية لضمان جودة سير الخطط البحثية.

كما اهتمت الجامعة بإقامة شراكات بحثية  شمل ذلك: المشروعات البحثية المشتركة، واالستخدام المشترك  

 (G.10.30)الخارجي، مرفق وقد وضعت اليات للتعاون  ،للمعدات واألجهزة، واالستراتيجيات التعاونية للتطوير

وقد وقعت الجامعة العديد من المشاريع البحثية الممولة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة سابك 

 (، وذلك باإلضافة الي  تأسيس شركة(G.10.34( و(G.10.33و ((G.10.32( و(G.10.31كما توضح المرفقات 

 الناتج في االستثماري الذراع وتشكل القرى أم بالكامل جامعة تمتلكها ضةقاب استثمارية للتقنية كشركة مكة وادي

 الناتجة ،أو المعرفي بالجامعة الحراك ينتجها التي العلمية االبتكارات و األبحاث من والتقني والمعرفي العلمي

 .(G.10.35)مرفق   -القائمة  للشركات الصناعية البحوث مراكز مع المشتركة األبحاث من

مشروع  44تقدمت الجامعة لبرنامج التعاون الدولي المقدم من البحث والتطوير بوزارة التعليم، وتم قبول لقد 

 (.G.10.91قبوال مبدئيا )

تخطط الجامعة الي استقطاب الباحثين المتميزين وابتعاث المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات و هذ

ضعف المشاركة والتعاون مع الجامعات وشبكات ومراكز البحث  علىلب إلى الجامعات البحثية العالمية وذلك للتغ

مع وضع آليات لدعم المشاركة والتعاون مع الجامعات وشبكات البحث العلمي على  ،العلمي على مستوى العالم

المستوي العالمي عن طريق التعاقد او ادراجهم  علىمستوى العالم كي تستفيد الجامعة من العلماء البارزين 

 كمستشارين علمين علي البحوث الممولة من الجامعة.

 لمكافأةتخصص الجامعة ميزانية لتساعد على دعم الباحثين واالرتقاء بمخرجات البحث العلمي وأنشأت جائزة 

 مرفق –كما أقرت الئحة للجوائز البحثية  (G.10.36)مرفق  -الكليات المسجلة في المحركات البحثية 

(G.10.37 وذلك في ،) من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم  54و 53خطوة لتنفيذ التوصيات رقم

تفعيلها لدعم البحث العلمي للباحثين و الباحثات ومن  (.  وتعمل على آلياتNCAAAواالعتماد األكاديمي )

كبة النمو % من ميزانية الجامعة وذلك لموا1البحث العلمي بنسبة ال تقل عن  زيادة مخصصات ميزانيةالمأمول 

معامل مركزية تقوم  وانشاء ،(G.10.39و  (G.10.38المرفقاتكما توضحه  –السريع في االنشطة البحثية 

 .(G.10.40)مرفق  -بخدمة الباحثين من داخل وخارج الجامعة 

 هذا وقد تم قياس عدد من المؤشرات في سياق هذا المعيار الفرعي.

 (S10-s1مؤشر األداء الفرعي )جدول  103جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد المعاهد العلمية
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 (S10-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 5 متزايد 6

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 
 معاهد 6 معاهد 5 معاهد3 عدد المعاهد العلمية

 :القوة نقاط

 االهتمام بالمعاهد المتخصصة والتي تخدم المنطقة وسوق العمل. •

 اعتماد الدبلومات في المعاهد بمجاالت تعلم واضحة ومحددة. •

 المعاهد وتقديم الخدمات المتنوعة للمجتمع.تزايد اإلقبال على  •

 :التحسين توصيات

 ازدياد عدد المعاهد وتوصيف مقرراتها وفقا للبناء المعرفي والمهاري في اإلطار الوطني للمؤهالت. •

 تركيز وظيفة المعاهد بما يتناسب مع المؤهالت المطلوبة في سوق العمل.  •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا تم  -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 م(. 2016هـ )1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة  احتسابكيف تم  -٢

تم احتسابه عن طريق تتبع تاريخ نشأة المعاهد ومقرراتها ومواصفات مخرجها التعليمي باإلضافة  •

 الى سمعتها األكاديمية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 
 (S10-s5مؤشر األداء الفرعي ) جدول 104جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد الكراسي البحثية

 (S10-s5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 7 ناقصمت 5
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 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 
 كراسي علمية 5 كراسي علمية 7 كراسي علمية 7 عدد الكراسي العلمية

 :القوة نقاط

تعتبر الكراسي العلمية في جامعة أم القرى هي كراسي بحثية وذلك بعد تجديد الئحتها وإعادة هيكلة  •

 للكراسي.مؤشرات األداء 

ي مجال الكرسي له سجل انجازي علمي مرموق كرسي بحثي وجود باحث متخصص فيتطلب إنشاء  •

 في التخصص.

 أتمتة جميع إجراءات الكراسي البحثية. •

 :التحسين توصيات

إعادة هيكلة الكراسي البحثية كي تصبح مرتبطة بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فهي  •

 .وماديًا مستقل إداريًاكيان يكاد يكون 

فتح بوابة التقديم لكراسي بحثية جديدة عن طريق البوابة االلكترونية لمن تتوفر فيهم الصفات ومن  •

 ثم يتم البحث عن داعم للكرسي.

االهتمام بالتعاون البحثي بين الكراسي البحثي الموجودة في الجامعات السعودية األخرى او التي  •

 تخدم مجاالت متقاربة.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء  احتسابكيف تم  -٢

تم رصد عدد الكراسي البحثية في الجامعة وتتبع حالة الكراسي مثل التي انتهي دعمها أو التي  •

 توقفت لتوقف العمل فيها.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S10-s6جدول مؤشر األداء الفرعي ) 105جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 انشاء ودعم مراكز بحثية

 (S10-s6) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد
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 متزايد 9 متزايد 9

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 

 إنشاء ودعم مراكز بحثية

مركز االبتكار التقني 

مليون  100بدعم 

 ريال

 ةمراكز بحثي9 مراكز بحثية 9

 :القوة نقاط

 إعادة هيكلة المراكز البحثية  •

وجود دعم متخصص للمشاريع البحثية المدعومة من المراكز على ثالث اتجاهات )مشاريع تخدم  •

مشاريع تخدم االحتياجات الطارئة في  -مشاريع تخدم استراتيجيات الجامعة -االحتياجات الوطنية

 المجتمع( 

 وجود الئحة جديدة للمراكز البحثية وطريقة انشاءها. •

 :التحسين توصيات

 متخصصة إلدارة شؤون المراكز البحثية.إنشاء إدارة  •

 االهتمام بإنشاء مراكز بحثية متخصصة وليست مراكز تتبع في مسمياتها الكليات واألقسام. •

 اهتمام المراكز باالتفاقيات والتعاون الخارجي وخدمة المجتمع. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 الداخلية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية  -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

المدعومة داخليا وليست مراكز التميز البحثي التي كانت مدعومة من تم احتساب المراكز البحثية  •

 الوزارة لفترة محددة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S10-s7جدول مؤشر األداء الفرعي ) 106جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 إنشاء شركات تقنية

 (S10-s7) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد
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 متزايد 2 متزايد 3

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 

 الشركات التقنية

شركة وادي مكة 

برأس مال 

 مليون ريال100

شركة وادي مكة وشركة 

تابعة )شركة احتضان 

 وتسريع األعمال(

شركة وادي مكة وشركتين 

تابعة )شركة احتضان وتسريع 

 األعمال وشركة تالل النماء(

 :القوة نقاط

التابعة لها بزيادة االستثمار المعرفي من خالل فتح بوابة الكترونية تهتم شركة وادي مكة والشركات  •

 للتقديم على البرامج والخدمات التي تقدمها.

تخدم الشركة شرائح المجتمع المختلفة بدءا من األطفال وتشجيعهم على االهتمام بالمجاالت التقنية  •

 الى فئة الشباب أصحاب الشركات الناشئة.

العديد من االتفاقيات الخارجية التي تقدم الدعم للشباب وتساعد على عقدت شركة وادي مكة  •

 االتقاء بمهارتهم مثل شركة شل.

 :التحسين توصيات

الدورات  وإقامةبربط مخرجات البحث العلمي بمنتجات قابلة للتسويق عن كريق التوعية  االهتمام •

 .وورش العمل المهارية

 وتقديممن الموارد البشرية المتميزة في الجامعة لخدمة القطاعات االستثمارية الرائدة  االستفادة •

 .االستشارات في المجاالت المتخصصة

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم الرجوع الى تقارير شركة وادي مكة واهتمامها بالشركات الناشئة ووجود شركتين تابعة لها وهي  •

 حتضان وتسريع األعمال وشركة تالل النماء والتي تهتم بالجانب العقاري.شكر ا

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

102

الطالب )طالب الدراسات العليا وطالب أقرت السياسات المؤسسية في جامعة أم القرى ضرورة مشاركة 

وتعزيز  (G.10.41)للبحث العلمي ( في األبحاث واهتمت بإقامة الملتقيات العلمية مثل الملتقى األول وسالبكالوري
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( يوجد برنامج متخصص لدعم G.10.79، ويشارك الطالب في الملتقيات العلمية )ثقافة النشر العلمي المتميز

 (.G.10.80اركة في المؤتمرات وهو برنامج سفير )مشاركة الطلبة في المش

عدت قاعدة بيانات للنتاج البحثية أوقد اهتمت الجامعة بجمع النتاج العلمي المنشور ألعضاء هيئة التدريس و

 .(G.10.42)مرتبطة بالسيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس 

ي األنشطة البحثية والعلمية وفقا للمجاالت هذا وقد تم تحديد التوقعات المتعلقة بإسهامات هيئة التدريس ف

وضع استراتيجيات لالستفادة منها  ( بوضوح، وجاريG.10.43الجامعة )البحثية البارزة في مراكز البحوث في 

وفيما يختص باحتساب النشاط البحثي ضمن العبء التدريسي، فلقد تم اعداد  لتوفير عائدات مالية للجامعة.

 (.G.10.87مقترح بذلك الخصوص )

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  56فيذ التوصية رقم نفي خطوة لت

(NCAAA تقدم الجامعة الدعم لهيئة التدريس الجدد  لمساعدتهم في تطوير برامجهم البحثية من خالل ،)

التدريس المتمرسين، وإشراكهم في آليات متنوعة مثل توفير التوجيه الشخصي لهم عن طريق زمالئهم من هيئة 

( ومساعدتهم في تطوير مشروعاتهم البحثية،  وتقديم G.1044الفرق البحثية،  وتقديم الدورات التدريبية لهم )

(، إضافة إلى وجود منحة مختصة (G.10.45الدعم المالي في منحة متخصصة للباحثين الجدد )برنامج رائد( 

( وذلك لالستفادة (G.10.47وتقديم دورات تدريبية مخصصة للمنسوبات   (G.10.46) (بشطر الطالبات )واعدة

من هذه الفئات في رفع ودفع عجلة البحث العلمي. عالوة على ذلك يتم االهتمام والمساواة فيما يتم عمله حيال 

اسي دعم وإرساء قواعد تشجيع البحث العلمي بين شطر الطالب وشطر الطالبات، ويتم إيجاد المزيد من الكر

العلمية البحثية الفاعلة لدعم مسيرة البحث العلم. وكذلك يتم إشراك طلبة الدراسات العليا في المشاريع البحثيـة 

بشكل مع االعتراف  (G.10.48)من داخل الجامعة وخارجها وفقا للقواعد الحاكمة للمنح والمشاريع البحثية 

وعات البحثية المشتركة، وتذكر أسماؤهم في التقارير كامل بإسهامات طلبة الدراسات العليا في المشرمناسب و

وتبعا لنسبة مشاركتهم يكون واألعمال المنشورة ضمن أسماء المؤلفين في حالة وجود إسهامات واضحة لهم 

ترتيبهم ضمن الناشرين.  هذا ويعتبر عدد طالب الدراسات العليا في الجامعة أمرا ينبغي االهتمام به وبمخرجاته 

أو الخارجية  (G.10.49)سواء في البرامج البحثية الداخلية  2030الجامعة للمالئمة بينها وبين رؤية التي تسعى 

(G.10.50). 

كما تحرص الجامعة على توعية المنسوبين بضرورة تسجيل أبحاثهم في محركات البحث االلكترونية وعملت على 

ليتم رصد مساهمات أعضاء هيئة التدريس   (G.10.51)البحثيةية للتسجيل في المحركات اعداد أدلة باللغة العرب

( احصائية لنشر G.10.74اليا من المحركات البحثية التي تعتمد عليها أنظمة التصنيف العالمية يوضح المرفق )

 ISI web ofفي تمثل نوعية المنشور  وإحصائية 2018-5-10المنسوبين المسجلين في قاعدة سكوبس بتاريخ 

Science  2018-5-11بتاريخ. 

هذا و تعمل الجامعة منذ عام  على إنشاء قاعدة بيانات للباحثين وذلك حرصا منها على متابعة وضع النشر 

العلمي باللغة العربية و الذي ال يتم احصاؤه في المحركات البحثية، و في طور االستعداد و جمع البيانات أشرفت 

نفة الكليات إلى أربعة أقسام وفقا لمقاربة التخصصات عمادة البحث العلمي على جمع البيانات من الكليات مص

والتي تحمل اسم جامعة أم القرى في معرف  2018الى عام  2013عام و االقتصار على األبحاث المنشورة من 

باحث وعدد األبحاث المسجلة تقريبا   500النشر الخاص بها وكان اجمالي عدد الباحثين المشاركين تقريبا 
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( بيانات أنشطة G.7.78يوضح مرفق ) .(G.10.52)ع على تفاصيل البيانات في التقرير بحث لالطال 2350

 الباحثين والباحثات في المقرات المختلفة.

ـُقدم المساعدة لهيئة التدريس للقيام باتفاقيات أبحاث مشتركة مع زمالئهم في مؤسسات تعليمية أخرى محلية  ت

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم واالعتماد  55رقم ، وذلك في خطوة لتنفيذ التوصية أو دولية

(. ويوجد عدد من االتفاقيات البحثية المشتركة ألعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، NCAAAاألكاديمي )

كما أشارت اليها تقارير الدراسة الذاتية في معيار البحث  والعلوم الطبية، والهندسة، والعلوم، والحاسب االلي

وتمت التوصية للتحسين وتطوير هذا الموضوع بإعداد وتطبيق آليات واضحة ومعلنة ومشجعة مي في الكليات العل

 لكيفية القيام باألبحاث المشتركة محليا ودوليا مع زيادة وتسهيل عقد االتفاقات البحثية المشتركة.

 ي هذا اإلطار، تم قياس المؤشرات التالية.وف

 

 (S10.1جدول مؤشر األداء الرئيس ) 107جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

عدد المطبوعات المحكمة في العام الماضي لكل عضو هيئة تدريس يعمل بدوام كامل أو ما يعادله 

 )المطبوعات المعتمدة على صيغة الئحة المجلس األعلى من غير عروض المؤتمرات(

 (S10.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S10.1-1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

0.36 0.35 0.28 

 0.81 الملك سعودجامعة 

جامعة الملك عبد 

 العزيز
0.20 

 

0.40 

 التحليل

 قياس المؤشر:

-1434 البند

1435 
1435-

1436 
1436-

1437 
1437-

1438 
 2466 2420 2471 1955 عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه

 894 681 594 422 عدد المطبوعات المحكمة في العام الماضياجمالي 

 0.36 0.28 0.24 0.22 العدد لكل عضو

قياس المؤشر على مدار السنوات السابقة، ورغم أنه قد تم تحقيق المستهدف إال أن  يمكن مالحظة تزايد

جامعة أم القرى تسعى إلى زيادة عدد األبحاث المنشورة للجامعة، والنسبة الموجودة أعلى من جامعة مماثلة 

 .وهي جامعة الملك عبد العزيز، ولكنها أقل من جامعة الملك سعود

 :التحسين توصيات

 الوعي بأهمية النشر العلمي المتميز والتوعية بالكيف وليس بالكم في النشر العلمي.رفع  •

 المقارنة المرجعية الداخلية
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 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية للجامعة نفسها، وقد تم مقارنة النشر في األعوام الخمس الماضية يمثل  •

معدل النشر في األبحاث غير المدعومة أما األبحاث المدعومة الداخلية والخارجية فتخضع لنسب 

 .مختلفة ال تشمل جميع الفئات األكاديمية

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

فوق وعدم ادراج المعيدين والمحاضرين ما لباحثين على مرتبة أستاذ مساعد ومقارنة النشر العلمي ل •

والمبتعثين ضمن اإلحصائية. وقد اعتمدت البيانات اإلحصائية على األبحاث المنشورة باسم جامعة 

أم القرى في محركات البحث العالمية أو المنشورة في أوعية نشر مرموقة تتوفر فيها معايير الهيئة 

 .الوطنية

 قارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للم -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

األنشطة سي، ولمقاربة الهيكلة اإلدارية وألنهما جامعتان حاصلتان على االعتماد األكاديمي المؤس •

 .وإتاحة البيانات البحثيةالبحثية )برامج الدعم( 

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 .حساب نسبة النشر العلمي مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة الملك عبد العزيز •

 الملك سعودجامعة  •

 

 (S10.3جدول مؤشر األداء الرئيس ) 108جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل ونشروا مطبوع واحد على األقل خالل 

 العام الماضي

 (S10.3) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S10.3-2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

13.5% 20.0% 14.0% 
40.0% 

 %20.0 العزيز جامعة الملك عبد

 التحليل

 قياس المؤشر:
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 1437-1438 1436-1437 1435-1436 1434-1435 البند

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين 

 على الدكتوراه
1955 2471 2420 2466 

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين 

 نشروا مطبوع واحد على األقل
230 290 337 334 

 %13.54 %13.93 %11.98 %11.76 النسبة%

المنشورة باسم جامعة أم القرى في محركات البحث العالمية أو اعتمدت البيانات اإلحصائية على األبحاث 

 .المنشورة في أوعية نشر مرموقة تتوفر فيها معايير الهيئة الوطنية

 :التحسين توصيات

 رفع الوعي بأهمية النشر العلمي المتميز والتوعية بالكيف وليس بالكم في النشر العلمي. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟لماذا  -١

ألنها مقارنة ذاتية للجامعة، ومقارنة النشر في األعوام الخمس الماضية يمثل معدل النشر في  •

األبحاث غير المدعومة أما األبحاث المدعومة الداخلية والخارجية فتخضع لنسب مختلفة ال تشمل 

 .جميع الفئات األكاديمية

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

مقارنة النشر العلمي للباحثين على مرتبة أستاذ مساعد وما فوق وعدم ادراج المعيدين والمحاضرين  •

 .والمبتعثين ضمن اإلحصائية

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 قارنة ذاتية(.الجامعة نفسها )م •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

 .لمقاربة الهيكلة اإلدارية واألنشطة البحثية )برامج الدعم( وإتاحة البيانات البحثية •

 الخارجية(؟كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية  -٢

 .حساب نسبة النشر العلمي مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .جامعة الملك عبد العزيز •

 

 (S10.4جدول مؤشر األداء الرئيس ) 109جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

أو التقارير المعروضة في مؤتمرات أكاديمية خالل العام الماضي ألعضاء هيئة عدد البحوث 

 التدريس الذين يعملون بدوام كامل أو ما يعادله

 (S10.4) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
421    

 
 

 

 (S10.4-3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

225 500 300 
1000 

 500 العزيز جامعة الملك عبد

 التحليل

 قياس المؤشر:

-1431 البند

1432 
1432-

1433 
1433-

1434 
1434-

1435 
1435-

1436 
1436-

1437 
1437-

1438 

عدد أعضاء هيئة 

الحاصلين على التدريس 

 الدكتوراه

1350 1480 1750 1955 2471 2420 2466 

عدد البحوث أو التقارير 

 المعروضة في مؤتمرات
59 55 62 148 244 255 225 

 0.09 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.04 العدد لكل عضو

لمعايير ينبغي  يتم طلب المشاركة في مؤتمرات علمية من قبل أعضاء هيئة التدريس ويخضع طلب المشاركة

ان تتوفر في المؤتمرات أولها تخصصية المؤتمر وعالقته بتخصص الباحث ويتم الموافقة على المؤتمرات 

الراقية غير الربحية ولكن منذ ثالثة أعوام توقف الدعم المالي للمشاركين في المؤتمرات ونوصي بإعادته 

 لزيادة عدد المشاركين خاصة على الصعيد الدولي.

 :لتحسينا توصيات

 إعادة الدعم المالي للمشاركة في المؤتمرات.  •

 تيسير إجراءات حضور المؤتمرات. •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

الخمس ألنها مقارنة مؤسسية ذاتية وقد تم مقارنة البيانات للباحثين المشاركين في المؤتمرات خالل  •

 سنوات الماضية.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 .مقارنة أرقام المشاركين خالل السنوات الماضية •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 الخارجيةالمقارنة المرجعية 

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

 .لمقاربة الهيكلة اإلدارية واألنشطة البحثية )برامج الدعم( وإتاحة البيانات البحثية •

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢
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 .بعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعةحساب نسبة النشر العلمي مقارنة  •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .جامعة الملك عبد العزيز •

 

 (S10-s9جدول مؤشر األداء الفرعي ) 110جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 التدريس في مجال البحث العلميعدد البرامج التدريبية التي تنمي مهارات أعضاء هيئة 

 (S10-s9) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 3 متزايد 10

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 
عدد البرامج التدريبية التي تنمي 

مهارات أعضاء هيئة التدريس في 

 مجال البحث العلمي

 برامج 10 برامج 3 ال يوجد

 :القوة نقاط

الموارد  ويرطت بعنوان لمبادرة الوطنية الرؤية تحقيق مكتب من دعم على العلمي البحث عمادة حصول •

 م.2017عام والقدرات البشرية في البحث العلمي 

 .الكفاءات للتدريب في مجال البحث العلمي وجود •

 التسجيل فيها.نسبة المسجلين في المحركات البحثية بعد التدريب المكثف على  ارتفاع •

 .نظام الكتروني إلدارة التدريب في البحث العلمي موجود على البوابة االلكترونية وجود •

 :التحسين توصيات

 .التدريب عن بعد في البحث العلمي ليشمل التدريب تطوير •

 .مدربين من خلفيات علمية وبحثية مختلفة إلثراء التدريب استقطاب •

 .على التدريب العملي التركيز •

 .من مدة عامين( الدكتوراهبفئة الباحثين الجدد )الحاصلين على  االهتمام •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة  احتسابكيف تم  -٢
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نالحظ الزيادة في عدد البرامج ألكثر من النصف نظرا لوجود الدعم المالي وتوجه الجامعة الى  •

 .االتقاء بمخرجات البحث العلمي

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S10-s10جدول مؤشر األداء الفرعي ) 111جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد البرامج التدريبية التي تنمي مهارات طالب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي

 (S10-s10) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 2 متزايد 3

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 

عدد البرامج التدريبية الفصلية 

 التي تنمي مهارات طالب

الدراسات العليا في مجال البحث 

 العلمي

 برامج 3 برنامج 2 ال يوجد

 :القوة نقاط

 .دعم مالي للتدريب من خالل مبادرة عمادة البحث العلمي وجود •

 .نظام الكتروني في عمادة البحث العلمي إلدارة الدورات التدريبية في البحث العلمي وجود •

في مجال  والتدريبمنح بحثية مخصصة لطالب الدراسات العليا مما يزيد الرغبة على التأهيل  وجود •

 .البحث العلمي

 .العليا الدراسات عمادة مع بالشراكة التدريبية البرامج دعق •

 التدريس هيئة ألعضاء وإنجليزي عربي وتحقيق استالل كشف من المساندة الخدمات جميع تاحةإ •

 .العليا الدراسات وطالب

 :التحسين توصيات

 .فرص الدعم للتدريب لطالب الدراسات العليا خارجيا زيادة •

 .بنشر ثقافة النشر العلمي المتميز االهتمام •

 .جوائز بحثية لطالب الدراسات العليا إيجاد •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١
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وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

االقبال تم  تم البدء في تدريب طالبات الدراسات العليا في شطر الطالبات وبنجاح التدريب و شدة •

التوسع في التدريب ليشمل الطالب و الطالبات و زيادة عدد البرامج وفقا لتوفر القاعات المناسبة 

 لألعداد الكبيرة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

103

الذراع  للتقنية أن تكون مكة وادي لشركة األساسي ويعد الهدف في البحث العلمي،يتم تشجيع االستثمار التجاري 

االستثماري والتشغيلي لجامعة أم القرى. تعمل الشركة على االستثمار في اإلنسان والمكان واإلنتاج المعرفي من 

 أجل تفعيل دورها في المساهمة في تطوير اقتصاد ومجتمع المعرفة

 القطاعات بين الشراكة عبر المعرفة على القائم المساهمة في استثمار و تطوير  االقتصادتعمل الشركة على 

األعمال في  ومجتمع التعليمية )الكليات و البرامج األكاديمية(  والبحثية )الجهات البحثية في جامعة أم القرى( 

ارية طويلة عدة خدمات استثمالقطاع الحكومي و الخاص )سواء لألفراد أو المؤسسات( وذلك عن طريق تقديم 

: صقل الخبرات للطالب و المبدعين و الباحثين بالتدريب خالل فترة الصيف لتكون بداية أو فصيرة المدى ومنها

اإلنتاجية البحثية كما تقدم الشركة فرص )الحاضنة و المسرع( ألصحاب المشاريع و األفكار الرائدة نشر ثقافة 

ة أو االجتماعية كما تساعد الشركة على دعم الشركات الناشئة و تقديم في مختلف المجاالت سواء التقني

. (G.10.53)مرفق  -.المساعدة في إقامة العالقات التجارية المناسبة مع ضمان حقوق الملكية أو براءات االختراع

ن جهة وجامعة أم القرى من جهة والسوق م ( العالقة بين شركة وادي مكة للتقنيةG.10.65ويوضح المرفق )

 أخرى.

على صعيد أخر اتخذت الجامعة خطوة إجرائية في دعم األبحاث في المنح الداخلية وأقرت في الدورة الثانية 

للمنح أن تكون أولوية الدعم للمشاريع البحثية المنتهية بمنتج، وعملت اللجنة العلمية في عمادة البحث العلمي 

ل اإلجراءات مرحلة الفحص المبدئي ومن ثم التحكيم الخارجي، لسرعة اتخاذ القرار. وتشم تأتمتة اإلجراءاعلى 

وبعد ذلك يتم عرض المقترحات على اللجنة العلمية وأخيرا على مجلس عمادة البحث العلمي. يوضح المرفق 

(G.10.66الية ) فرز المقترحات وخطوات إقرار المقترحات المقبولة للدعم. 

الخارجية، كما توجد هناك اتفاقيات مع جهات خارجية مثل  هناك خطط إلشراك الصناعات وجهات التمويل

الشركة السعودية للكهرباء إضافة إلى كراس بحثية ذات تمويل خارجي. يوجد اهتمام بالصناعات في المعيار 

( إحصاءات عن G.10.82و يوضح المرفق ) (.G.10.83ولقد تقدمت الجامعة لمبادرة نقل التقنية ) (G.10.81العاشر )

( G.10.89نسبة التمويل الخارجي. وكذلك أعدت عمادة البحث العلمي خطة عمل لزيادة التعاون البحثي ) زيادة

 (.G.10.83وتم التقدم إلنشاء مكتب لنقل التقنية )

وتتضافر الجهود في جامعة أم القرى لدعم االستثمار في البحث العلمي عن طريق االهتمام بمكاتب الخبرة 

G.10.54)يقوم معهد اإلبداع وريادة األعمال في جامعة أم القرى بالمساهمة  كار االبتكارية إذاألف ( وأصحاب
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في دعم فكر اإلبداع واالبتكار وتنميته عملياً من خالل قطاعاته المختلفة والمساهمة في تأسيس و إدارة الشركات 

مالهم، وتعزيز قدراتهم ر أعوتزويد أصحاب األعمال من الشباب بالخبرات والمهارات والمعلومات لتحسين وتطوي

، وبناء شبكة اتصال بين األفكار واالستثمار، بين العرض والطلب، بين الفرص والمبادرين. كما يهتم التنافسية

المعهد بتهيئة البيئة المثلى لالبتكارات واالنتقال بها إلى منتج ذو قيمة عائدة على المجتمع من خالل التعاون 

 .(G.10.55يوضح المرفق )ي مجال ريادة األعمال كما الفعال وإقامة المسابقات ف

مثل: المشروعات البحثية المشتركة واالستخدام  يشجع المعهد التعاونَ مع القطاع الصناعي وهيئات البحث العلمي

يتوفر لدى المعهد سياسات تحكم الملكية ، كما للمعدات واألجهزة واالستراتيجيات التعاونية للتطويرالمشترك 

محددة لالستثمار التجاري لألفكار التي طورتها هيئة التدريس  وتوجد إجراءات .((G.10.56مرفق  الفكرية،

والطلبة. وتحدد هذه السياسات المقدار المناسب للمشاركة العادلة في العائدات لكل من المخترعين 

 .G.10.57)) مرفق، والمستفيدين

 وفي هذا السياق، تم قياس المؤشرات التالية.

 (S10-s2جدول مؤشر األداء الفرعي ) 112جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد طلبات تسجيل براءات االختراع

 (S10-s2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 1150 متزايد 1150

 التحليل

 قياس المؤشر:

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 األعوام

عدد طلبات 

التسجيل لبراءات 

 االختراع في العام

76 172 273 607 22 0 0 

اجمالي عدد 

طلبات تسجيل 

براءة االختراع 

 لجميع األعوام

76 248 521 1128 1150 1150 1150 

هناك طفرة في عدد طلبات التسجيل لبراءات االختراع خالل الخمس سنوات الماضية ويالحظ أن أكبر عدد 

% من اجمالي عدد طلبات 50حيث أن عدد طلبات التسجيل في ذلك العام تقارب  2015كان في العام 

ولم يتم التقدم  2016عام تسجيل براءات االختراع، إال أن طلبات التسجيل انخفضت بدرجة كبيرة في 

 ( بالمرفق.G.10.61بطلبات خالل العامين األخيرين ويمكن االطالع على التفاصيل )

 :القوة نقاط
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 عدد طلبات براءات االختراع جيد. •

 :التحسين توصيات

زيادة تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم بطلبات تسجيل براءات االختراع مع تقديم الحوافز  •

 هم.المناسبة ل

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 .2016الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام 

 المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء  احتسابكيف تم  -٢

من خالل احتساب عدد طلبات التسجيل لبراءات االختراع المقدمة لمكتب الملكية الفكرية بالجامعة  •

 خالل جميع األعوام.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S10-s8جدول مؤشر األداء الفرعي ) 113جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 رائد( –واعدة  -معدل النجاح في الحصول على المنح البحثية )باحث

 (S10-s8) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 % باحث15

 % رائد8

 % واعدة4

 متزايد

 % باحث20

 % رائد10

 % واعدة5

 متزايد

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 
معدل النجاح في الحصول على 

واعدة  – المنح البحثية )باحث

 رائد( –

 يوجدال 

 % باحث15

 % رائد8

 % واعدة4

 %باحث20

 %رائد10

 % واعدة5

 :القوة نقاط

 .نظام الكتروني إلدارة المنح البحثية وجود •

 .الدعم على األبحاث اإلنتاجية القابلة للتسويق اقتصار •
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 .الحصول على الدرجة وزمنالمنح البحثية وفقا للجنس  تنوع •

 :التحسين توصيات

 .المخصصات المالية لدعم المنح البحثية الداخلية زيادة •

 .لوائح جديدة تدعم النشر العلمي المتميز إضافة •

 .جوائز بحثية تدعم االرتقاء بمخرجات البحث العلمي استحداث •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها وذلك ألنها مقارنة  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

وعدد المدعوم فعليا في خالل تم مقارنة نسبة الدعم مقارنة بعدد المتقدم وعدد الموافق عليه  •

 الدورتين الماضية وجاري العمل على الدورة الثالثة.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 عدد المدعومين عدد المقبولين بعد التحكيم الدورة البحثية

 بحث 47 بحث 134 1437-1436الدورة األولى 

 بحث 28 بحث 100 1438-1437الدورة الثانية 

  مازال تحت التحكيم 1439-1438الدورة الثالثة 

 

 (S10-s3جدول مؤشر األداء الفرعي ) 114جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد براءات االختراع المسجلة

 (S10-s3) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 65 متزايد 70

 التحليل

 قياس المؤشر:

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 األعوام

عدد براءات االختراع 

 المسجلة خالل العام
3 7 16 23 16 5 
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اجمالي عدد براءة 

 االختراع للجامعة
3 10 26 49 65 70 

 :القوة نقاط

 الزيادة المستمرة في براءات االختراع المسجلة لمنسوبي الجامعة. •

 :التحسين توصيات

مساعدة أعضاء هيئة التدريس على تسجيل براءات اختراعهم وزيادة فاعلية متابعة طلبات تسجيل  •

 براءات االختراع.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية العدد اإلجمالي لبراءات  •

 .االختراعات المسجلة خالل األعوام السابقة لعام قياس المؤشر

 المقارنة المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي ) احتسابكيف تم  -٢

 .من خالل احتساب مجموع عدد براءات االختراع المسجلة خالل األعوام السابقة لعام القياس •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 

 (S10-s11الفرعي )جدول مؤشر األداء  115جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 وترجمة( –عدد الكتب الممولة ألعضاء هيئة التدريس )تأليفا 

 (S10-s11) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد 15 متزايد 7

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 
ب الممولة ألعضاء هيئة عدد الكت

 وترجمة( – تأليفًاالتدريس )

كتب للكراسي  10

 البحثية

كتاب للكراسي  15

 البحثية

كتب للكراسي  7

 البحثية

 :القوة نقاط

 .من مؤشرات نجاح الكراسي البحثية ودعمهاالكتب  نشر •

 .برنامج منح بعنوان )مترجم( لدعم حركة الترجمة بجميع اللغات وجود •

 :التحسين توصيات

 .بنشر الكتب المتصلة بمجال الكراسي البحثية االهتمام •
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 .من الكتب في زيادة المخصصات المالية للكراسي البحثية االستفادة •

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 المرجعية الداخلية(؟مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة  احتسابكيف تم  -٢

كراسي بحثية فقط ومع تغير الئحة دعم  5يالحظ أن عدد الكراسي البحثية تتناقص وأصبح عددها  •

الكراسي البحثية والتركيز على مؤشرات األداء المتصلة بالبحث العلمي وقلة الدعم المالي قل أيضا 

تطلب موافقة المجلس العلمي عدد األبحاث المدعومة للنشر مع مالحظة أن الموافقة على النشر ت

 .بتوصية من عمادة البحث العلمي

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

104

تخصصات الجامعة، مجاالت والعلمي في بعض والتجهيزات المناسبة الي حد ما لمتطلبات البحث  المرافقتتوافر 

وتمثل المعامل البحثية الموجودة بالكليات  وهي متاحة كي يستخدمها هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

العلمية كالطب والعلوم الطبية والعلوم التطبيقية والهندسية البنية االساسية للنشاط البحثي بالجامعة كما ان 

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وقطعت أشواطا جيدة فيها وذلك هناك خطوات حثيثة اتخذتها وكالة 

 :من خالل مشروع انشاء مراكز بحثية جديدة وهي

 مركز االبحاث الطبية •

 مركز أبحاث العلوم والتقنية •

 مركز االبحاث الهندسية •

 مركز ابحاث الحاسب االلي •

ـّر العدد الكافي من المكتبات وأنظمة المعلومات البحثية لهيئة التدريس  ةوالمصادر لدعم األنشط كما يتواف

والطلبة في كل المجاالت والبرامج التي تقدمها الجامعة. تقدم الجامعة الدعم الضروري لتوفير المرافق واألجهزة 

لقد تم تقييم المرافق البحثية في مقرات الجامعة   الضرورية للبحث العلمي في كل األقسام األكاديمية بالجامعة.

 تم حديثا افتتاحكما   (.G.10.90(، وتوجد لجنة للمعامل والتجهيزات )G.10.88ختلفة، كما يوضح المرفق )الم

 (.https://uqu.edu.sa/App/News/41016مشتركة للطالب والطالبات) بحثية معامل

الخطة الوطنية للعلوم والتقنية بمدينة الملك عبد  باإلضافة الي دعم البنية التحتية في المشاريع الممولة من 

بتكوين مجموعات تهتم الوحدة العزيز للعلوم والتقنية وذلك عن طريق وحدة العلوم والتقنية في جامعة أم القرى.  

، تتعاون فيما بينها لتكون مراكز بحثية ت عليامساعدي باحثين وطلبة دراسابحثية متخصصة من باحثين و

 المميزينوطلبة الدراسات العليا الباحثين  ومساعدياستقطاب بعض الباحثين  تمفقد متخصصة ومنافسة عالمياً 

كما في التقرير السنوي لوحدة  المشاريع هذه إنجاح في يساهموا حتى المختلفة البحثية المشاريع على وتوزيعهم

 العلوم والتقنية

https://uqu.edu.sa/App/News/41016
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وتعد وحدة العلوم والتقنية مسئولة عن إدارة برامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار الستة وهي: 

 برنامج منح الزيارات البحثية ألساتذة ،برنامج مراكز االبتكار التقني ،برنامج التقنيات االستراتيجية المتقدمة

برنامج منح الزيارات و ،برنامج التجهيزات والمعامل المركزية ،برنامج المشاريع التشغيلية ،الجامعات السعودية

عن القيام بالحمالت التعريفية والتشجيعية داخل  أيضاً تعد الوحدة مسئولة  كماالبحثية لطلبة الدراسات العليا. 

تسهم وحدة العلوم والتقنية في جامعة أم ووالتقنية واالبتكار. الجامعة بشأن برامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم 

ة تعينهم على يعن طريق دورات تدريب ؛القرى على تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية التقديم للمنح البحثية

 كتابة مقترحات ناجحة.

طة الوطنية الشاملة للعلوم للتقرير الذي صدر عن الجمعية األميركية لتقدم العلوم بعنوان "تحليل الخ وطبقًا

" تم تصنيف وحدة العلوم والتقنية بجامعة أم القرى في المرتبة الرابعة م2012والتقنية واالبتكار لشهر سبتمبر 

وذلك الزدياد نسبة  .-وهلل الحمد- العربية السعودية وحدة تقنية في جميع أنحاء المملكة( 54) من إجمالي

 .حدةالمشاريع الممولة منذ تأسيس الو

 

 احصائيات التمويل السنوي لمشاريع التقنيات االستراتيجية  116جدول 

 برنامج التقنيات االستراتيجية البرنامج

 م2013وحتى  2008السنوي لمشاريع التقنيات االستراتيجية للفترة من  احصائيات التمويل التقرير

 ترتيب سنوي الترتيب

 م2013إلى  2008من  المدة الزمنية

 النسبة التمويل السنوي الممولة المشاريععدد  السنة

 %3 4.000.000 2 م2008

 %1 2.000.000 1 م2009

 %7 9.826.567 5 م2010

 %33 44.261.373 26 م2011

 %28 38.827.677 22 م2012

 %28 40،253،165 24 م 2013

 %100 140،653،782 80 اإلجمالي

   

 احصاءات التمويل 117 جدول

 البرنامج برنامج التقنيات االستراتيجية

 التقرير احصاءات التمويل

 المدة الزمنية م 2015مارس –م 2014

 حالة المشاريع عدد المشاريع إجمالي الميزانية

 ما تم تمويله 30 سعوديريال  54،920،003

 ما تم رفضه 83 سعوديريال  148،301،306
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 اإلجمالي 113 سعوديريال  203،221،309

 

التمويل المالي  ونتيجةالتقنيات وتأسيس المعامل  بتوطين واالبتكارالخطة الوطنية للعلوم والتقنية  اهتمت •

عدة معامل متخصصة كما تم تطوير بعض المعامل األخرى  تأسست االستراتيجيةلمشاريع التقنيات 

طور اإلنشاء. من المعامل المتخصصة: معمل ألبحاث الوراثة البشرية والزالت بعض المعامل الجديدة في 

ومعمل ألبحاث تطبيقات المدن الذكية. ومعمل  والطب الجزيئي ومعمل ألبحاث الحوسبة المنتشرة،

ألبحاث النانو بوليمرات والمحفزات الضوئية. ومعمل ألبحاث الميكروبات الطبية ومعمل ألبحاث صحة 

ث الطفيليات الطبية ونواقل األمراض ومعمل ألبحاث استكشاف األدوية السرطانية البيئة ومعمل ألبحا

ومعمل ألبحاث المواد ذات النشاط السطحي النانوية ومعمل التعرف التلقائي على المخطوطات اليدوية 

العربية التالفة في الوثائق التاريخية ومعمل إلجراء دراسة رياضية لبداية واستمرارية واستقرار 

هالوكالين )التدرج الملحي( في البرك الشمسية: بناء بركة شمسية تجريبية كتطبيق عملي. ومعمل ال

انتاج المستحضرات البكتيرية )التيوبركلين( بنوعيه من ميكروبات السل واستخالص وفصل البروتينات 

 ألبحاث الليزر وهشاشة العظام ومعمل ألبحاث الوراثة. ، ومعملHPLCو اجهزة ال،على 

والطالب فيها مع  هي عبارة عن منشآت متخصصة، يعمل الباحثونوا أنشأت الجامعة مراكز لالبتكار التقني كم

لمراكز االبتكار التقني هي تقليص فأحد المهام الرئيسة ابتكارية، لتطوير منتجات وخدمات  الصناعة؛قطاع 

مليون ( 50) مقدراهالحصول على تمويل فاز فريق بحثي في الفجوة بين القطاع األكاديمي وقطاع الصناعة. وقد 

ضمن  نشاء مركز ابتكار تقني في نظم المعلومات الجغرافية في الدورة الثانيةإل لمدة خمس سنواتسعودي؛  ريال

-TICتقني في نظم المعلومات الجغرافية )ال االبتكاريعد مركز و. ( مقترحًا تم تقديمها80منافسة ألكثر من )

GIS)  القرى،تقني في جامعة أم  ابتكارأول مركز 

وحفاظا على هذه المراكز والمرافق والتجهيزات البحثية فقد أسست الجامعة ونظمت من خالل العقود البحثية 

واللوائح التنظيمية الملكية المشتركة للتجهيزات الكبيرة سواء بين الوحدات داخل المؤسسة التعليمية أو مع جهات 

سياسات واضحة تحدد ملكية المرافق والتجهيزات المتخصصة وصيانتها يوجد أخرى داخل وخارج المملكة. كما 

أو اتفاقيات التعاون مع الجهات الصناعية. وذلك  (G.10.58)التي يتم الحصول عليها من خالل المنح البحثية 

 .(G.10.59)في لوائح المنح والقواعد الحاكمة لها مثل لوائح الكراسي البحثية 

كفل سالمة الباحثين وأنشطتهم البحثية، من وسائل امن المعلومات وتامين للشبكات توجد أنظمة أمنية ت

اإللكترونية الدولية والمحلية وكذلك وسائل االمان المادية للباحثين ولآلخرين داخل مجتمع الجامعة حيث تزود 

لألمن والسالمة  ووضع اشتراطاتإطفاء. المعامل بكافة وسائل االمان من اسعافات اولية عاجلة وتجهيزات 

االستعداد وضع خطط  وتدريب الباحثين على االمن والسالمة ليقوموا بدورهم في المساعدة العاجلة لزمالئهم.

 .(G.10.60) لحاالت الطوارئ واالخالء ووضع خطة سالمة

التي توجد لدى الجامعة سياسات أو قواعد عامة تحدد بوضوح ملكية المرافق والتجهيزات ومسؤولية صيانتها، 

تم الحصول عليها عن طريق المنح البحثية ألعضاء هيئة التدريس، أو عن طريق األبحاث التي كلفتهم بها جهات 

أخرى، أو عن طريق مشروعات تعاونية مع القطاع الصناعي أو المجتمع الخارجي. ويتم تقديم ميزانية ومرافق 

 كافية ومناسبة إلجراء األبحاث في معظم أقسام الجامعة.

 هذا السياق، تم قياس المؤشرات التالية. وفي
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 (S10.5جدول مؤشر األداء الرئيس ) 118جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 دخل البحث العلمي من المصادر الخارجية في العام الماضي كنسبة الي عدد أعضاء هيئة

 (S10.5) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S10.5-4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء 

 ارجيالمرجعي الخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

203,221,309 250,000,000 200,000,000 
الدعم الخارجي من 

 مدة خمس سنوات

400,000,000 
جامعة الملك عبد 

 العزيز

300,000,000 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 

ذلك يدل على تطوير و عدد المشاريع التي يتم رفض دعمها في الخطة الوطنية في تناقص من عام إلى عام

حرص العاملين بها على التدقيق الشديد قبل قبول أي مشروع وأن وحدة العلوم والتقنية في جامعة أم القرى و

مع  بالمشاريع المرفوضة من خاللهم وصلت لصفر في بعض فترات التقديم أما ميزانية الدعم فهي تتناس

 المقبولة.عدد المشاريع المقدمة و

 البند
1

4
3

1
-1

4
3

2
 1

4
3

2
-1

4
3

3
 1

4
3

3
-1

4
3

4
 1

4
3

4
-1

4
3

5
 1

4
3

5
-1

4
3

6
 1

4
3

6
-1

4
3

7
 1

4
3

7
-1

4
3

8
 

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
3326 3701 3896 3896 5110 5081 5075 

الحاصلين على 

 الدكتوراه
1350 1480 1750 1955 2471 2420 2466 

البحث العلمي  دخل

 من مصادر خارجية

 بالريال السعودي

9841480 38827677 29338881 21076465 17622813 15190615 19678270 

 7979.83 6277.11 7131.85 10780.8 7530.51 10491.13 2958.95 المتوسط لكل عضو

 المرجعية الداخليةالمقارنة 

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

تعتبر وحدة العلو والتقنية وفقًا للتقرير الذي صدر عن الجمعية األميركية لتقدم العلوم بعنوان "تحليل  •

الرابعة من م" في المرتبة 2014الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار لشهر سبتمبر 

. لذلك اختيارها -وهلل الحمد-( وحدة تقنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 54إجمالي )

 جهة للمقارنة الداخلية يحقق ارقام واحصائيات واقعية.
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 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

 المرفوضة خالل السنوات الماضية وكمية الدعم المالي.مقارنة عدد األبحاث الممولة و •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

 .الخطة الوطنية لكونها جهة اعتبارية في الدعم من •

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 .مقارنة الدعم المالي للجهتين خالل السنوات الماضية •

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 .العزيز عبدعمادة البحث العلمي في جامعة الملك وحدة العلوم والتقنية و •

 

 (S10.6جدول مؤشر األداء الرئيس ) 119جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 نسبة أجمالي الميزانية التشغيلية السنوية المخصصة للبحث العلمي

 (S10.6) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S10.6-5) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 الفعلي األداء مستوى
 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء 

المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

0.025% 2.00% 0.22% 
 ميزانية الصرف خالل

 خمس سنوات

25% 
جامعة الملك عبد 

 العزيز

1.00% 

 التحليل

 قياس المؤشر:

وإحياء التراث ه كانت مصروفة على األبحاث الممولة من معهد البحوث 1435ميزانية تمويل األبحاث منذ عام 

ه وكانت  1437بداية عام ه و 1436ة من العمادة أواخر عام اإلسالمي وقد تم الصرف على األبحاث الممول

-1431 البند

1432 
1432-

1433 
1433-

1434 
1434-

1435 
1435-

1436 
1436-

1437 
1437-

1438 

الميزانية 

التشغيلية 

المخصصة 

 للبحث العلمي 

4657206 6500000 7000000 6.000.000 6,000,000 5,000,000 5,500,000 
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الميزانية ال تغطي دعم كافة األبحاث المجازة من المحكمين ومن توصيات التحسين رفع معدل الصرف على 

 دعم المنح البحثية. 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية وتعتبر عمادة البحث العلمي هي الجهة الممولة الوحيدة داخليا للمنح  •

 البحثية.

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

المنح البحثية خالل الثالث سنوات مقارنة بمعدل الصرف على منح تم احتساب معدل الصرف على  •

 .البحوث واحياء التراث اإلسالمي قبل تأسيس العمادة

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 للمقارنة المرجعية الخارجية؟لماذا تم اختيار هذا المصدر  -١

لتوفر المعلومات ومقاربة مصارف المنح البحثية وبرامجها من عمادة البحث العلمي في جامعة أم  •

 القرى.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

 مقارنة الدعم المالي للجهتين خالل السنوات الماضية. •

 الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:اسم  -٣

 .زعمادة البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزي •

 

 (S10-s4جدول مؤشر األداء الفرعي ) 120جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 مخصصات أبحاث الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

 (S10-s4) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

 متزايد مليون ريال 212  متزايد ألف ريال 177 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 1435-1434 األعوام

2013-2014 
1435-1436 

2014-2015 
1436-1437 

2015-2016 
مخصصات أبحاث الخطة الوطنية 

 للعلوم والتقنية
 ألف ريال 177 مليون 212 مليون 180
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 :القوة نقاط

تعتبر وحدة العلوم والتقنية رابع أفضل وحدة على مستوى الجامعات السعودية لفوزها بالدعم المستمر  •

لمسارات الدعم في وتحقيقها درجات تحكيم مرتفعة في مشاريعها البحثية وتنوع الدعم فيها وفقا 

 الخطة الوطنية.

وجود هيكلة إدارية وتنفيذية للوحدة وتنظيم العمل الستخراج مؤشرات األداء عن طريق أنظمة  •

 الكترونية.

 :التحسين توصيات

( يالحظ تدني 2لتوقف دعم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للخطة الوطنية )معرفة  نظرًا •

الدعم والذي اقتصر على دعم طالب الدراسات العليا في المشاريع الصغيرة في العلوم األساسية 

 وقد حاز تخصص الكيمياء على أعلى نسبة في الدعم خالل السنة األخيرة

هتمام بمجال العلوم والتقنية في الدعم الداخلي وإفراد منح خاصة تخدم من توصيات التحسين اال •

 هذا المجال لحين عودة الدعم الخارجي حتى ال يفقد الباحثون رغبتهم في اإلنتاج البحثي المرموق.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها وذلك ألنها  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

ة من الخطة الوطنية في مختلف المسارات تم احتساب قيمة الدعم السنوي للمشاريع البحثية المدعوم •

 والمثبتة في التقارير السنوية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

ال شك فيه أن البحث العلمي يمثل اهتمت جامعة أم القرى برقع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية، ومما 

 نسبة غير بسيطة في احتساب الترتيب في التصنيف باختالف أنواع التصنيفات العالمية كما هو موضح أدناه

 

 العالمية التصنيفات في الجامعة تصنيف  121جدول 

مقدار  التصنيف

الثقل 

 البحثي

ترتيب جامعة 

 2018أم القرى 

 دوليًا

ترتيب جامعة أم 

 2018 القرى

 عربيًا

ترتيب جامعة أم 

 2018 القرى

 سعوديًا

جامعة شنغهاي للترتيب األكاديمي ظام ن

 Ranking of World للجامعات

Universities. Academic 2003 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 40%
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 لترتيب الجامعات QS -نظام 

2004 (THE – QS World University) 

20% 551-600 18 5 

 تصنيف التايمز

2010 Times Higher Education 

Supplement 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 60%

 تصنيف الويبو ماتركس

Webometrics 

2004 

15% 1455 13 5 

 US Newsتصنيف 

1983 

 11 57 ال يوجد 75%

وكانت  2106منذ عام وقد اتخذت الجامعة عدة خطوات تحفيزية لزيادة عدد المسجلين في المحركات البحثية 

 على النحو التالي:

التدريس للتسجيل في محركات البحث اإللكترونية إعداد شرائح الكترونية لمساعدة أعضاء هيئة  .1

(Scopus- google scholars- research gate- academia- ORCID- research idوإرسالها ) 

 االجتماعي التواصل مواقع وفي التدريسلجميع أعضاء هيئة 

، تعتمد ه(30/3/1438يوم الخميس الموافق  انتهت)أشهر  ٣ لمدةوهي مبادرة  3000مبادرة اإلعالن عن  .2

مواقع عالمية لقواعد بيانات  ٣أعضاء هيئة تدريس في جامعة أم القرى للتسجيل في  ٣دعوة على 

أعضاء آخرين. والهدف أن نصل إلى  ٣الباحثين والتأكد من قيامهم بذلك. وأن يقوم كل منهم بدعوة 

معروفة في محركات البحث مواقع ال ٣في ال أشهر مسجلين  ٣عضو هيئة تدريس خالل  ٣٠٠٠

(Scopus- google scholars- research gate.) 

ه 1/1/1438اإلعالن عن مبادرة "إشادة" وهي مبادرة أطلقتها عمادة البحث العلمي في يوم األحد الموافق  .3

لمدة ثالثة أشهر، حيث تسعى المبادرة أسبوعيًا الختيار عشوائي ألحد أعضاء هيئة التدريس المسجلين 

ى لإلشادة به عن طريق في مجموعات الواتس أب ومواقع التواصل االجتماعي المرتبطة بجامعة أم القر

 Scopus- googleبطاقة شكر إلكترونية تعرف به وبمساهمته البحثية في محركات البحث المشهورة 

scholars- research gate).) ( ويوضح المرفقG.10.67.نموذجا لشهادة الشكر المستخدمة ) 

البحث اإللكترونية،  اإلعالن عن جائزة بحثية من ثالثة فروع: أفضل خمس كليات مسجلة في محركات .4

باحثين من حيث عدد األبحاث المنشورة، أفضل خمس أبحاث من حيث عدد االستشهادات  ةخمسأفضل 

 في محركات البحث اإللكترونية. 

هدف دعم حركة بأقامت جامعة أم القرى الملتقى األول للبحث العلمي الذي نظمته عمادة البحث العلمي  .5

 م، إيماناً 2030الوطنية رها، والنهوض بها تحقيقًا لرؤية التحول البحث العلمي في الجامعة، وتطوي

 منها بأن الوعي هو أول خطوة في سبيل التغيير والتقدم، وإدراكًا من المسؤولين في العمادة ألهمية

شارك في الملتقى عدد ثالثين ورقة عمل في ستة محاور متنوعة  .البحث العلمي في مجتمع المعرفة

أكثر من ثالثين جهة أكاديمية وعدد سبعمائة وأربعين ملصق علمي وقد خرجت وشارك في المعرض 

لجان الملتقى والجلسات العلمية والمعرض المصاحب بتوصيات تمت موائمتها مع اهداف عمادة البحث 



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
437    

 
 

 

وتمثل  العلمي لتحسين منهجية تحقيق األهداف وربطها بخطة العمادة ومؤشراتها في األعوام القادمة

لتقى جوانب أولويات التحسين التي ستعمل الجامعة على تحقيقها وتم إرفاق ملخص لها في توصيات الم

(G.10.68.) 

 احصائيات المنح البحثية.  .6

في العام مع المحافظة على سبل قدمت العمادة الدعم للباحثين و الباحثات عن طريق فتح بوابة التقديم مرتين 

قبول  وعدد  iThinticateالمقدمة عن طريق برنامج االستالل النزاهة البحثية و فحص المقترحات البحثية 

و (. G.10.85، ويتم هذا عن طريق وحدة االستالل )% 10عن المقترحات التي تجاوزت نسبته االستالل فيها 

 .نتائج التحكيم في الدورتين السابقة كما هو موضح أدناه كانت

 
 المدعومة من عمادة البحث العلميملخص المشاريع  30شكل 

 

( إحصاءات تفصيلية لعدد المشاريع الممولة ونسبتها للبرامج G.10.70( و )G.10.69المرفقات )وتوضح 

 .هـ1438/1439و 1436/1437والكليات في العامين الجامعيين 

العزيز للعلوم  الملك عبدوعلى صعيد الدعم الخارجي فتعتبر وحدة العلوم والتقنية هي الجهة الوسيطة بين مدينة 

ومع تدني  ،والتقنية واالبتكار وبين الباحثين في البرامج األساسية من أعضاء هيئة تدريس وطالب دراسات عليا

 (G.10.75ويورد المرفق ). المشاريع البحثيةفهناك اقبال على  األعوام الثالث الماضي الدعم المالي خالل

 .المنشورة وعدد براءات االختراع للتقنية وعدد األوراق العلمية على الخطة الوطنية لإلقبالاحصائيات 

واألرقام لنشاط  ( االحصائياتG.10.72( و )G.10.71المرفقات )توضح وعلى صعيد القطاع الخاص تمثل 

 ضت مع اهم برامج الوادي الحالية.شركة وادي مكة خالل خمس أعوام م

يرد تفصيلها في وأولوياتها بناء على القوة البحثية والمقارنات المرجعية وكما حددت الجامعة مجاالتها البحثية 

 (.G.10.76المرفق )
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من خالل العرض السابق على تقييم المعيار والمعايير الفرعية المتصلة به يتضح جليا أن هيكلة المنافذ البحثية 

ل مختلف المجاالت من مجاالت أكاديمية أو مجاالت في ريادة األعمال أو الحج والعمرة أو استشارية متنوعة وتشم

وبالرغم من هذا التنوع إال أن الميزانية المصروفة على البحث العلمي تكاد ال تتناسب مع األنشطة البحثية 

جاالت مختلف المستويات وغير المخطط لها في الخطط االستراتيجية للجهات ، كما ان الدعم المتوفر للم

متناسب ، مما أدى الى عدم تنفيذ بعض المبادرات التطويرية في مجال البحث العلمي ، إال أن نشر الوعي 

بثقافة أهمية البحث العلمي واالرتقاء باختيار األوعية المرموقة للنشر قد أحدث أثرا إيجابيا في الوجود البحثي 

لبحثية ، واستنادا إلى األدلة و البراهين فجامعة أم القرى تسعى الى أن تكون لجامعة أم القرى في المحركات ا

في مصاف الخمس جامعات السعودية المعترف بها عالميا ، وقد نجحت الجامعة في عقد العديد من االتفاقيات 

ستثمار في و الشراكات البحثية مع جهات في القطاع الحكومي والخاص ومع الجهات غير الربحية كما يمثل اال

البحث العلمي أحد الجوانب التي تمزيت بها جامعة أم القرى إذ تتوجه برامجها للرفع من أثر البحث العلمي في 

 الصناعة والمجتمع والبيئة المحلية وزيادة المشاركة في االقتصاد المعرفي و تعظيم المحتوى المحلي.

 .بحث العلمي والحرص على االرتقاء به وبمخرجاتهلل العمل على زيادة الدعم الداخلي والخارجي •

 .تنوع المجاالت البحثية ووجود الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم االستشارات البحثية •

 .البحث العلمي ومنها االهتمام بالتطوع وإعداد المتطوعين في 2030رؤية االهتمام بالتوجه لتحقيق  •

وإدارة الدورات في مجال البحث العلمي وقاعدة بيانات للباحثين االهتمام بأتمتة نظام إدارة المنح البحثية  •

 .والمتطوعين في البحث العلمي

 .فتح باب التقديم الكترونيا لتأهيل الطالب والباحثين في مجال حاضنات األعمال ومسرعات األعمال •

 .وجود االتفاقيات والشراكات البحثية مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي •

 

 تطوير آلية الصرف على البحث العلمي من باحثين ومحكمين وتجهيزات لتحقيق أعلى عائد للمصروفات. •

 .ضرورة تشجيع الباحثين عن طريق تفعيل الجوائز البحثية لمختلف فئات المجتمع األكاديمي •

البحثية في الشطرين وتوفير تحسين البنية التحتية للبحث العلمي عن طريق الرفع من كفاءة التجهيزات  •

 .معامل مركزية

 .تخصيص ميزانية تتناسب مع النشاطات البحثية وفقا للجهات البحثية المتنوعة •

 .والبرامجيعلى المستوى المؤسسي  تفعيل لجان أخالقيات البحث العلمي •

مية بناء ضرورة تحديد األولويات البحثية والقوة البحثية في الجامعة في مختلف التخصصات األكادي •

 .في االقتصاد والمجتمع وتقدم العلوم أثرهاعلى 

أتمته نظام إدارة المجالت العلمية لضمان جودة األداء وتسهيل الحصول على المؤشرات، تمهيدا  •

 .ISI & Scopusالعالمية مثل إلدراجها في محركات البحث 

على مستوى المراكز النظيرة إقليميا  إعادة هيكلة المراكز البحثية واالهتمام بتحقيق دور المراكز البحثية •

 وعالميا، ومحورة اعمالها على المخرجات وليس التخصصات.
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 زيادة دعم البحث العلمي وتحفيز الباحثين. •

 تأسيس التجهيزات المركزية للبحث العلمي. •

 تحديث اللوائح واألنظمة الداخلية في مجال البحث العلمي. •
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11. 

 " نجوم(: "درجة التقويم اإلجمالية)

الدور إن جامعة أم القرى بحكم موقعها االستراتيجي لها العديد من األدوار لخدمة المجتمع، ولقد انعكس هذا 

والتي تحدد بوضوح خدمة المجتمع كأحد المحاور االستراتيجية. تتنوع أنشطة  على رسالتها المطورة االستراتيجي

 الكليات.تقوم بها خدمة المجتمع، وتشمل أنشطة تقوم بها الجامعة وأنشطة أخرى 

وعضوية نخبة عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر برئاسة سعادة  معيار الحادي عشرتم تشكيل لجنة ال

((. ولقد عقدت اللجنة G.11.0)مرفق التشكيل ) من قياديي الجامعة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين

عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل إلنجاز مهام المعيار. وتم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق بطريقة تضمن 

فعالية وسرعة اإلنجاز. قامت اللجنة بتجميع األدلة المتوفرة ومخاطبة جهات مختلفة بشأن األدلة التي تدخل 

ذلك بتقويم ممارسات المعيار في ضوء المؤشرات واألدلة، وأعدت ضمن نطاق عمل تلك الجهات. وقامت بعد 

تقرير المعيار. تمت مراجعة التقرير من قبل فريق عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، لنسخة مبدئية 

 وقامت لجنة المعيار بالتعديالت الالزمة في ضوء المراجعة. تم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل فريق الصياغة

 النهائية لضمان اتساق طريقة العرض مع المعايير األخرى وذلك إلعداد تقرير دراسة ذاتية متكامل. 

111

هـ 1433-1431الجامعة االستراتيجية  ةخدمة المجتمع إحدى ركائز عمل جامعة أم القرى انطالقاً من خطتمثل 

، وأخيرًا الخطة ((G.11.2)ق مرف)هـ 1438-1436لخطة االستراتيجية للعام ، وا((G.11.1) مرفق)

، حيث تنص رؤية جامعة أم القرى فيها على "التميز ((G.11.3)مرفق )هـ 1441-1439االستراتيجية للجامعة 

د المحاور خدمة المجتمع تمثل أح. إن محليا وإقليميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وريادة األعمال"

الرئيسية للدور االستراتيجي للجامعة، وكذلك تنص رسالة الجامعة على "تقديم تعليم وأبحاث علمية متميزة 

". إضافة إلى ذلك، تبرز 2030تخدم المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية 

بفاعلية  بهدف استراتيجي واضح يتمثل في "المشاركةالمسؤولية المجتمعية بصفتها المحور الثالث بوثيقة الخطة 

، مما يمثل التزامًا واضحا من الجامعة نلمجتمعية وخدمة الحجاج والمعتمريفي العمل التطوعي والمسؤولية ا

بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع بكافة قطاعاته وكذلك تنمية النشاط الرئيسي بمجتمع مكة المكرمة والمتمثل 

 يوف الرحمن وتقديم خدمات الحج والعمرة والزيارة.في رعاية ض

وتسعى إدارة الجامعة إلى تحقيق رسالتها وتوجهها االستراتيجي في خدمة المجتمع من خالل عدة قرارات مركزية 

، تتمثل في عقد اتفاقيات التعاون المتنوعة المساندةوكذلك على مستوى فروعها وكلياتها ومعاهدها وعماداتها 

المجتمع المختلفة، بهدف دعم التكامل مع مختلف الجهات الحكومية واألهلية والتطوعية والخيرية  مع قطاعات

للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، عبر التواصل المستمر مع كافة قطاعات المجتمع، وتنفيذ 

 عينة (G.11.4)ضح المرفق ويوأبحاث تطبيقية ومشروعات مشتركة لتطوير تلك القطاعات بمختلف مجاالتها، 
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وكذلك المشاركة الفاعلة لوفود الجامعة في المؤتمرات والورش الخاصة بتنمية قطاعات ، من اتفاقيات التعاون

والجهات الحكومية المختلفة ومنها المشاركة ورشة الخطة االستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة المجتمع 

(https://uqu.edu.sa/App/News/7304.)  وبسبب األهمية الكبرى لخدمة المجتمع، فلقد تم تقديم مقترح

 (.G.11.48إلنشاء وكالة للجامعة لخدمة المجتمع )

كما تحرص الجامعة على مشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في تطوير برامجها وأنشطتها المختلفة بما يواكب 

تطلعات واهتمامات واحتياجات تلك القطاعات، وذلك من خالل  مشاركة تلك القطاعات في تشكيل اللجان 

لمثال اللجنة االستشارية لقسم التطبيقية منها، ومنها على سبيل ااالستشارية بكافة جهات الجامعة وخاصة 

( واللجنة https://uqu.edu.sa/App/News/10081التغذية اإلكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية )

( والعديد من https://uqu.edu.sa/App/News/26168االستشارية لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة )

عينة من اللجان  (G.11.5)اللجان المماثلة على مستوى األقسام األكاديمية والكليات والمعاهد ويوضح المرفق 

يل المثال ولجامعة أم القرى أنشطة مجتمعية متعددة، فعلى سب  االستشارية بكليات وأقسام الجامعة األكاديمية.

والمرفق ، مشاركة الجامعة في لجنة التوعية بأضرار التدخين بأمارة مكة المكرمة (G.11.6)يوضح المرفق 

(G.11.7) مشاركة وفد جامعة أم القرى في ورشة التخطيط االستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة. يظهر 

خدمة المجتمع بمستوياتها وبرامجها  وتقوم الجامعة بإعداد التقارير السنوية التي تشمل أنشطة وفعاليات

السنوية عن خدمة  التقارير (G.11.8)المرفق وفعالياتها المختلفة على كافة المستويات وبكافة الفروع، ويوضح 

المجتمع بالجامعة والتي تحوي كل منها عددا من أنشطة توقيع اتفاقيات التعاون مع قطاعات المجتمع، واألبحاث 

ة تلك القطاعات وشرائح المجتمع المختلفة وضيوف الرحمن، وبرامج التدريب، وبرامج التي تم تنفيذها لخدم

 التعليم المستمر وغيرها من أنشطة خدمة المجتمع.

 كليات وبرامج الجامعة األكاديمية. بعض تقارير أنشطة (G.11.9)المرفق كما يوضح 

راض ترقية أعضاء هيئة التدريس تلك وتحرص الجامعة أن تشمل معايير تقييم وتقويم األداء وبخاصة ألغ

االسهامات واألبحاث واألنشطة التي يقدمونها لخدمة المجتمع، حيث تنص المادة السابعة والعشرون من الالئحة 

الجامعات السعودية على ذلك بشكل واضح، وكذلك الئحة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنظمة لشؤون منسوبي 

 .(G.11.10)أم القرى الموضحة بالمرفق 

ثالثة نماذج من معامالت الترقية ألعضاء هيئة والذي يحوي  (G.11.11)التالية: مرفق كما يوضح ذلك المرفقات 

استمارات الترقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  الذي يحوي (G.11.12)التدريس بالجامعة، والمرفق 

 هيئة التدريس شامال خدمة المجتمع.نموذج تقييم أعضاء  الذي يحوي (G.11.13)بالجامعة، والمرفق 

 وفي هذا السياق، تم قياس المؤشر التالي: 

 (S11-s1) الفرعي األداء مؤشر جدول 122جدول 

 :الفرعيمؤشر األداء 

 عدد بيوت الخبرة

 (S11-s1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 المستهدف األداء مستوى الفعلي األداء مستوى
مستوى األداء المرجعي 

 الداخلي

األداء المستهدف  مستوى

 الجديد

https://uqu.edu.sa/App/News/7304
https://uqu.edu.sa/App/News/10081
https://uqu.edu.sa/App/News/26168
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 متزايد 162 متزايد 192

 التحليل

 قياس المؤشر:

 :القوة نقاط

توضح بيانات المؤشر الطفرة الكبيرة في أعداد بيوت الخبرة في الجامعة على مدار السنوات األخيرة  •

  .خمس سنوات% في أخر 100حيث زاد عددها بنسبة تفوق 

 :التحسين توصيات

 المزيد من بيوت الخبرة لتحقيق أكبر قدر من تنفيذ سياسة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع. •

 العام
1431-1432 1432-1433 1433-1434 1434-1435 1435-1436 1436-1437 1437-1438 1438-1439 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

التغير في 

 38+ 20+ 19+ 5+ 26+ 4+ 15+  العدد

عدد 

 البيوت
73 88 92 118 123 142 162 190 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة  •

 هـ.1438الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتسابه من خالل جمع بيوت الخبرة المسجلة بالجامعة من خالل معهد البحوث والدراسات  •

 االستشارية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

  الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

الجامعة  أهم أخبارتنقل ( نقطة تواصل www.uqu.edu.saالشبكة العنكبوتية )ويمثل موقع الجامعة على 

الطلبة المرشحين للقبول بالجامعة، ومستفيدي الدورات التدريبية المستفيدين من أنشطة الجامعة، خاصة و

المطروحة لشرائح المجتمع المختلفة من أفراد ومنسوبي الجهات المختلفة، والمهتمين بأنشطة التعاون بين 

  من تلك األخبار. ( عينةG.11.14و  G.11.15المرفقان )، ويوضح لجهات الرسمية المختلفة بالمجتمعالجامعة وا

 متنوعة من أخبار تكريم المشاركين في أنشطة خدمة المجتمع بالجامعة. نماذج (G.11.16)يوضح المرفق كما 

112

تحرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع قطاعات المجتمع المختلفة، فنجد مشاركات 

محلية والفعاليات العلمية واألكاديمية والتدريبية التي تقيمها منسوبي الجامعة رسميًا في مختلف المشروعات ال

تلك الجهات حسب تخصصاتهم وعالقاته للمشاركة بما  كما يتم دعوة طوعية واألهلية،تالجهات الحكومية وال

يقام بالجامعة من فعاليات ولجان استشارية وأنشطة وبرامج مما يزيد من قوة ارتباط أنشطة الجامعة بقطاعات 

 .مجتمع والدعم المتبادل لها ومنهاال

http://www.uqu.edu.sa/
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تشجع الجامعة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين على المشاركة في المنتديات التي ُتناقش حيث 

فيها قضايا المجتمع المكي ومنها منتدى مكة الثقافي الذي شاركت فيه الجامعة وتم فيه طرح شعار إمارة منطقة 

قدوة( وقامت الجهات المختلفة بالجامعة بتفعيل هذا الشعار بأنشطة على كافة المكرمة )كيف نكون مكة 

مشاركات متميزة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتلك المنتديات هناك ، و((G.11.17) )مرفق المستويات

 بعض مشاركات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أنشطة لخدمة المجتمع، وكذلك (G.11.18) ويوضح المرفق

تقريرا  (G.11.20)كما يوضح المرفق  .(G.11.19) عددا من األنشطة لمشروع )وادي مكة( الموضح بالمرفق

مدير جامعة أم خبرا عن رعاية  (G.11.21)كما يوضح المرفق  .2017الملتقى السعودي للشركات الناشئة  عن

 حفل الختامي للبرامج الطالبية.للالقرى 

لمجتمع بكافة قطاعاته وأنشطته وخاصة النشاط األهم به وهو خدمة ضيوف وتتجلى خدمات الجامعة في دعم ا

الرحمن في حرص الجامعة وكلياتها ومعاهدها وأقسامها على توظيف خبرات منسوبيها في تلبية احتياجات 

أنشطة والمجتمع، ومنها مشاركة كلية الهندسة في مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف، وشراكات 

لشريعة، والدورات التدريبية التي تقدمها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لألفراد وكذلك لمنسوبي كلية ا

الجهات الدعوية واألمنية بمكة المكرمة، وأنشطة وبرامج معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وشراكات أقسام 

ة تنظمها كلية الطب لرعاية الحجيج بموسم الحج، كلية اللغة العربية مع إدارة تعليم مكة، وقوافل طبية مجاني

ألبحاث الحج والعمرة، وخدمات وفعاليات ميدانية متنوعة وبحوث واستشارات معهد خادم الحرمين الشريفين 

بحوث  الذي يوثق (G.11.22)لكلية التمريض، وغيرها من أنشطة الجهات المختلفة، ويوضح ذلك المرفق 

 ن لتطوير المسجد الحرام.واستشارات معهد خادم الحرمي

تقرير إنجازات وفعاليات معهد خادم الحرمين خالل العام الجامعي  (G.11.23)المرفق كما يوضح ذلك 

وكذلك يزخر موقع الجامعة ومواقع التواصل االجتماعي بالعديد من اخبار افتتاح المشروعات التي  هـ.1437

( عينة من هذه G.11.45ويوجد في المرفق )المجتمع تقدم االستشارات والبحوث والدعم ألفراد وقطاعات 

 أنشطة الكليات والبرامج األكاديمية بالجامعة. تقاريرالذي يحوي  (G.11.9)ويوضح ذلك أيضا المرفق األخبار. 

 

 (S11.1) الرئيس األداء مؤشر جدول 123جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

الذين يعملون بدوام كامل أو ما يعادله واألعضاء اآلخرين الذين يشتغلون نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 في أنشطة خدمة المجتمع

 (S11.1) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S11.1) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

7.66% 7.50% 7.02% 

 %34.00 جامعة القصيم
عبد  جامعة الملك

 %3.70 العزيز
 

8.00% 

 التحليل
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 قياس المؤشر:

 1439-1438 1438-1437 1437-1436 1436-1435 البند
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

يعملون في أنشطة خدمة المجتمع الذين 

 من أعضاء هيئة تدريس وموظفين

359 + 17 

 = 376 

488 + 17 

 = 505 

530 + 22  

= 552 

562 + 37  

= 599 

 اجمالي أعضاء هيئة التدريس والموظفين
3896+2716 

=6612 

5110+2703 

=7813 

5081+2787 

=7868 

5075+2740 

=7815 

في  نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين

 أنشطة خدمة المجتمع
5.69% 6.46% 7.02% 7.66% 

توضح نتائج قياس المؤشر على مدار أخر أربع سنوات أن نسبة الذين يعملون في أنشطة خدمة المجتمع من 

أعضاء هيئة تدريس وموظفين بدوام كامل في تزايد، ولكن نسبة المشاركة الحقيقية تزيد عن ذلك ألن من 

وا بشكل موسمي أو بغير دوام كامل أو من ليسوا على مالك األقسام األكاديمية ليسيشاركون في أعمال الحج 

غم ارتفاع نتيجة بيانات المؤشر عن جامعة القصيم، الزالت النسبة أقل ر. رضمن المحسوبين ببيانات المؤش

مشاركة في بكثير من نتائج جامعة الملك عبد العزيز، ولذا يجب تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمزيد من ال

خدمة المجتمع من خالل زيادة نقاط المشاركات الفعالة ألغراض الترقيات العلمية أو اإلدارية وتخفيض عدد 

 الساعات التدريسية مقابل المشاركات في خدمة المجتمع.

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها وذلك ألنها  •

 هـ.1437-1436الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام الجامعي 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

الذين عملوا في أنشطة خدمة المجتمع وقسمة تم حساب عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الموظفين  •

 لحساب النسبة المئوية. 100الناتج على إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة *

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية: -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟لماذا تم  -١

ألنهما جامعتان حاصلتان على االعتماد، وكذلك تتوافق رسالتهما ومجال عملهما مع مجاالت عمل  •

جامعة أم القرى من خالل أنشطة تعليمية وبحثية وخدمة مجتمع، فضال عن إمكانية الحصول على 

 البيانات المطلوبة.

 ى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟كيف تم احتساب مستو -٢

تم احتسابها من خالل جامعة القصيم وجامعة الملك عبد العزيز وإتاحة النتائج لجامعة أم القرى،  •

 وهي بنفس الطريقة التي تم احتسابها بجامعة أم القرى.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣
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 .عة القصيمجام •

 .جامعة الملك عبد العزيز •

 

قسم التدريب، مجموعة من البرامج  –وتقدم جامعة أم القرى ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

التدريبية والدورات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع، ومنها الدورات التي تقدم لكافة الجهات األمنية بمكة 

من الطوارئ وقوات أمن الحج والعمرة وغيرها، المكرمة مثل إدارة أمن المنشآت وقوة أمن المسجد الحرام وأ

وكذلك للجهات الدعوية مثل رابطة العالم اإلسالمي والجهات األهلية واالجتماعية مثل وقف الخيرات بمكة 

بكلية خدمة المجتمع  تقارير قسم التدريب (G.11.24)بالمرفق يوجد المكرمة ولجنة التنمية االجتماعية، كما 

دبلوم إدارة الموارد كما تنشط الكلية في تقديم برامج الدبلوم مثل  .ألعوام الخمسة الماضيةل والتعليم المستمر

البشرية وفرص التعليم المستمر مثل برنامج السنة التحضيرية والسنة التأهيلية المسائي ويوضح المرفق 

(G.11.25) رات من كليات الجامعة دو مجموعة كبيرة وتقدم كذلك .تقارير كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

. ويوجد في المرفق برامج دبلومات مثل كلية المجتمع ومعهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهاو

(G.11.46 .عينة من أخبار تلك البرامج والدورات ) ويوضح ذلك أيضًا المرفق(G.11.9)  تقارير أنشطة خدمة

 وبرامج الجامعة. المجتمع لكليات

 ياق تم قياس المؤشر التالي:وفي هذا الس

 
 (S11.2) الرئيس األداء مؤشر جدول 124جدول 

 مؤشر األداء الرئيس:

 عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة كنسبة من عدد األقسام األكاديمية

 (S11.2) :المركز وثيقة فيالرئيس  األداء مؤشر رقم

 (S11.2) :الجامعة لدىالرئيس  األداء مؤشر رقم

 األداء مستوى

 الفعلي

 األداء مستوى

 المستهدف

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي

مستوى األداء المرجعي 

 ارجيالخ

األداء  مستوى

 المستهدف الجديد

1.54 1.50 2.57 

 0.74 جامعة القصيم
عبد  جامعة الملك

 العزيز
0.69 

 

2.00 

 التحليل

 قياس المؤشر:

 

 :القوة نقاط

 1438-1437 1437-1436 1436-1435 1435-1434 1434-1433 1433-1432 1432-1431 البند
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 176 293 65 90    البرامج

 114 114 114 114    األقسام

 1.54 2.57 0.57 0.78 1.11 0.25 0.39 عام
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المؤشر ارتفاع النسبة عن مثيالتها بجامعتي القصيم والملك عبد العزيز بفارق كبير توضح بيانات  •

 هـ.1436/1437يتخطى ثالثة أضعاف، وخاصة عام 

 :التحسين توصيات

ينبغي زيادة عدد برامج التثقيف المجتمعي، والمحافظة على النتائج المرتفعة التي وصلت إليها  •

 كما حدث بالعام األخير مقارنًة بما قبله.الجامعة في ذلك وعدم تراجع النسبة 

 المقارنة المرجعية الداخلية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -١

وذلك ألنها مقارنة ذاتية مؤسسية داخلية للجامعة، وقيمة المقارنة المرجعية هي أفضل نتيجة حققتها  •

 هـ.1437-1436الجامعي الجامعة لهذا المؤشر وهي بالعام 

 مستوى األداء المرجعي الداخلي )المقارنة المرجعية الداخلية(؟ احتسابكيف تم  -٢

تم احتسابه من خالل جمع عدد البرامج التي قدمتها األقسام األكاديمية وقسمتها على عدد األقسام  •

 األكاديمية بالجامعة.

 الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية  -٣

 الجامعة نفسها )مقارنة ذاتية(. •

 المقارنة المرجعية الخارجية

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الخارجية؟ -١

ألنهما جامعتان حاصلتان على االعتماد، وكذلك تتوافق رسالتهما ومجال عملهما مع مجاالت عمل  •

وخدمة مجتمع، فضال عن إمكانية الحصول على  جامعة أم القرى من خالل أنشطة تعليمية وبحثية

 البيانات المطلوبة.

 كيف تم احتساب مستوى األداء المرجعي الخارجي )المقارنة المرجعية الخارجية(؟ -٢

تم احتسابها من خالل جامعة القصيم وجامعة الملك عبد العزيز وإتاحة النتائج لجامعة أم القرى،  •

 ها بجامعة أم القرى.وهي بنفس الطريقة التي تم احتساب

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية: -٣

 جامعة القصيم. •

 جامعة الملك عبد العزيز. •

 

 (G.11.27)تطبيق عملي لمشاريع الطلبة، ويوضح المرفق جهات تدريب ميدانية وأماكن ويتم عقد شراكات مع 

بعض اتفاقيات التدريب، ومنها مذكرة تفاهم وتقارير إنجازات وتوصيات لجان استشارية وأنشطة تدريب ميداني 

وتحرص  .بكليات متنوعة مثل كلية العلوم االجتماعية وكلية التربية، وكذلك كليات الصيدلة والتمريض وغيرها

عية وكلية التربية، على الشراكة والتواصل الجامعة، ممثلة في الجهات ذات الصلة مثل كلية العلوم االجتما

المستمر مع إدارة تعليم مكة والمدارس الموجودة في المجتمع المكي، بهدف التعاون المشترك لتدريب طالب 

تقرير  (G.11.31)الجامعة في تلك المدارس وتقديم العون لتلك المدارس وجهات التعليم العام،  ويوضح المرفق 

 أخبارا عن (G.11.33 , G.11.32)  اتالمرفق وتوضحتدريب العملي لطالب المدارس، كلية التربية بشأن ال

الى كلية العلوم  خطابيشمل  (G.11.34)الشراكة مع إدارة تعليم مكة واستقبال طالب المدارس، ومرفق 
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خبر اتفاقية تعاون بين كلية الطب  يوضح الرابط التاليو .االجتماعية بشأن التدريب العملي لطالب بالمدارس

 بالمستشفياتوالشؤون الصحية بمحافظة القنفذة لتدريب طالب الكلية 

(https://uqu.edu.sa/App/News/6482.) 

 

ة، ومكاتب الخريجين وتقيم الجامعة، ممثلة في وحدة الخريجين تحت إشراف عمادة التطوير والجودة النوعي

هات توظيف محتملة التابعة لها بكليات ومعاهد الجامعة، عالقات مع كافة القطاعات المهنية المحلية باعتبارها ج

، كما يحوي موقع الجامعة صفحات لوحدات الخريجين بالكليات وأخبارا ألنشطة تدريب عملي لخريجي الجامعة

قرار إنشاء وحدة الخريجين  (G.11.26)ويوضح المرفق  (.G.11.47المرفق )يوجد بعض منها في ذات صلة 

ويحوي المرفق    الخريجين ببعض كليات الجامعة. بعض الفعاليات واالنشطة المتعلقة بوحدة (G.11.28)المرفق و

(G.11.52 تعميم مرسل من معالي مدير الجامعة بخصوص التنسيق مع عمادة التطوير بخصوص ) فعاليات

( بعض أنشطة G.11.54( توصيف لوحدة الخريجين وأدوارها، والمرفق )G.11.53المرفق )الخريجين، ويحوي 

 ومبادرات الخريجين المنظمة من قبل الكليات. 

كما تحرص الجامعة ممثلة في وحدة الخريجين على التواصل الدائم مع خريجيها ومع أرباب العمل واستطالع 

استطالع رأي الخريجين  احصائيات (G.11.29)ويوضح المرفق ية آرائهم بشكل دوري حول تطوير العملية التعليم

  وأرباب العمل.

كبيرة من مكاتب الخريجين بكليات ومعاهد الجامعة وخاصة الكليات التطبيقية والتربوية، حاليا مجموعة توجد 

دات الخريجين وتصدر تلك المكاتب تقاريراً دورية عن أنشطتها وتوصياتها  كما يحوي موقع الجامعة صفحات لوح

بالكليات و أخبارا ألنشطة ذات صلة بتلك الممارسة منها خبر الملتقى األول للخريجين بكلية العلوم الطبية 

( وصفحة وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية https://uqu.edu.sa/App/News/28791التطبيقية )

(https://uqu.edu.sa/coledumk/53102 وصفحة وحدة الخريجين بكلية إدارة األعمال )

(https://uqu.edu.sa/cob/19347). 

رية لخدمة المجتمع بكافة أقسام وكليات ويمثل أرباب العمل شريحة مهمة ورئيسية في تشكيل اللجان االستشا

ومعاهد الجامعة بهدف ضمان ربط مخرجات برامج الجامعة بتطلعات أصحاب المصلحة وجهات التوظيف 

واالحتياجات التطبيقية والعملية لسوق العمل، مما ساعد على تشكيل عدد كبير من تلك اللجان االستشارية 

مثال اللجنة االستشارية لقسم التغذية اإلكلينيكية بكلية العلوم الطبية أرباب المهن ومنها على سبيل البمشاركة 

( واللجنة االستشارية لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية https://uqu.edu.sa/App/News/10081التطبيقية )

( والعديد من اللجان المماثلة على مستوى األقسام https://uqu.edu.sa/App/News/26168الهندسة )

من توصيات مراجعي المركز الوطني للتقويم  57ويمثل هذا تنفيذا للتوصية رقم األكاديمية والكليات والمعاهد، 

    األول لكلية الصيدلة. يوم المهنة (G.11.30)ويوضح المرفق  (.NCAAAواالعتماد األكاديمي )

ونظرا لسمعة الجامعة المتميزة في مجال خدمة المجتمع ولوجودها في أطهر البقاع، يحرص العديد من مقدمي  

المنح على تقديم الدعم المالي لعدد كبير من الكراسي العلمية ألغراض البحث العلمي وإصدار المطبوعات 

قائمة بالكراسي البحثية بعمادة البحث العلمي،  (G.11.35)لك المرفق ونشر األبحاث وغيرها، ويوضح ذ

وإنجازات كل كرسي، وبعضا من اإلصدارات المتنوعة لنتاج أبحاث بعض من هذه الكراسي، مثل كرسي الملك 

عبداهلل للقرآن الكريم وكرسي الهدايات القرآنية وكرسي الزايدي وغيرها، كما يحوي موقع الجامعة بيانا 

https://uqu.edu.sa/App/News/6482
https://uqu.edu.sa/App/News/28791
https://uqu.edu.sa/coledumk/53102
https://uqu.edu.sa/cob/19347
https://uqu.edu.sa/App/News/10081
https://uqu.edu.sa/App/News/26168
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أخبار  (G.11.36)( ويوضح المرفق https://uqu.edu.sa/dsr/265كراسي البحثية بعمادة البحث العلمي )بال

 الكراسي البحثية، 

مدير الجامعة  افتتاح خبر (G.11.37)وتحرص قيادات الجامعة على تفعيل ملتقى الباحثين ويوضح ذلك المرفق 

 أنشطة عمادة البحث العلمي. (G.11.38)بة ملتقى الباحثين. كما يوضح المرفق باإلنا

وتقوم الجامعة حاليا بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد وتوثيق أنشطة خدمة المجتمع التي يقوم بها 

سبيل توثيق تلك  منسوبو وجهات الجامعة، وذلك بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات والجهات ذات الصلة. وفي

األنشطة حاليا تصدر الجامعة مجموعة من تقارير الكليات باإلضافة للتقرير لسنوي للجامعة وبه الجزء الخاص 

 ذلك بأنشطة خدمة المجتمع كتقرير تجميعي وشامل ألبرز تلك األنشطة يتم طباعته وتوزيعه سنويا، ويوضح

 .(G.11.39)المرفق 

113

دارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة أم القرى دورًا هاما في بناء صورة إيجابية عن الجامعة أمام المجتمع، ن إلإ

ومن أدوارها أيضًا العمل كحلقة وصل بين . (G.11.40)وأهدافها وسياساتها بالمرفق ويتضح ذلك من رسالتها 

من جانب الجامعة وأيضا التعرف على نظرة  الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة، بهدف تحقيق التواصل

المجتمع حول ما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات ووضع المقترحات الكفيلة بتحسين تلك النظرة. كما تقوم 

اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع  هذه اإلدارة بالتواصل مع الكتاب والصحفيين واإلعالميين ومؤسسات

ت وأخبار حول أنشطة الجامعة وفعالياتها وبياناتها اإلعالمية. وباإلضافة إلى ذلك، وتزويدهم بما يلزم من معلوما

فإنها تمثل الجهة الرسمية للتحدث باسم الجامعة في القضايا العامة، بتوجيهات محددة من صاحب الصالحية 

عة أو عمداء كلياتها بشأن األمر المتحدث عنه، سواء كان مدير الجامعة أو المتحدث الرسمي أو أحد وكالء الجام

 أو من تخوله الجامعة الصالحية للتحدث باسمها. 

وفي سبيل ذلك، حددت إدارة الجامعة سياستها اإلعالمية عبر تحديد مهام وصالحيات ومسؤوليات وأهداف 

هذه اإلدارة الهامة والمتمركزة حول متابعة سمعة الجامعة والحرص على تطويرها وإعالم المجتمع بأنشطتها 

إدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي . وتوجد سياسات محددة العتماد األخبار ودمة قطاعاته المختلفةلخ

الخاصة بالجامعة، وكل ذلك في سبيل ضمان وجود إرشادات توجيهية واضحة لسير عمل اإلدارة المختصة بمهمة 

متابعة سمعة وصورة الجامعة أمام المجتمع. كما تختص اإلدارة بإصدار األخبار على موقع الجامعة واعتماد 

يمكن لعمداء الكليات ولنشر على الموقع وإصدار بيانات أنشطة اإلدارة العليا للجامعة. األخبار المرفوعة لإلدارة ل

أنشطة كلياتهم في وسائل اإلعالم المختلفة في حدود صالحياتهم، ومن أمثلة ذلك لقاء رئيس قسم التحدث عن 

ل الدراسات المختصة في البحوث الهندسية والعمرانية بمعهد أبحاث الحج والعمرة على قناة العربية للحديث حو

 1439مجال النقل لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام بموسم حج 

(https://twitter.com/uqu_edu/status/1031916817692995590?s=12 ولقاء وكيل معهد خادم )

 1439الحج والعمرة على قناة العربية يوم عرفة  الحرمين الشريفين ألبحاث

(https://twitter.com/uqu_edu/status/1031956519896735744?s=12 الموضح بالمرفق )

(G.11.43)للطالب والطالبات  ي الحج والعمرة، ولقاء وكيل كلية الطب للحديث عن منهج كلية الطب ف 

https://uqu.edu.sa/dsr/265
https://twitter.com/uqu_edu/status/1031916817692995590?s=12
https://twitter.com/uqu_edu/status/1031956519896735744?s=12
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، (G.11.44)ذلك المرفق ويوضح 

(https://twitter.com/uqu_edu/status/1031935348761354240?s=12ولقاء عميد )  معهد البحوث

 بها المشارك هـ١٤٣٩بية وحديثه عن مبادرات المعهد في موسم حج والدراسات االستشارية على قناة العر

 المكرمة بمكة والجهات القطاعات من مجموعة مع المعهد

(https://twitter.com/uqu_edu/status/1031328041631473665?s=12.) 

ضوابط محددة حول صالحيات التحدث باسم الجامعة حول قضايا المجتمع واقتصار ذلك على  وضع كذلوتم ك

للجامعة أو من يفوض من قبل الجامعة من منسوبيها بقرار مسبق من صاحب الصالحية، المتحدث الرسمي 

ع إدارة العالقات ومرفق قرر تعيين المتحدث الرسمي للجامعة وتحديد مهامه وصالحياته ومسؤولياته بالتنسيق م

 (.G.11.41في المرفق )العامة واإلعالم 

وبهذا، تمثل إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة المكتب اإلعالمي الرسمي المسؤول عن تنسيق التواصل 

 .مع جهات اإلعالم وتعتبر بذلك المصدر الموثوق لإلعالن عن أنشطة الجامعة للمجتمع

ذا المجال والتي تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية عن الجامعة إنشاء المركز ومن التطورات األخيرة في ه

( والتعميم المرسل من معالي مدير الجامعة بشأن ضوابط التصريح لوسائل اإلعالم G.11.49, G.11.50اإلعالمي )

(G.11.51.) 

لى تصميم مجموعة من ع الجامعي والجودة النوعية عمادة التطوير جهات مختلفة في الجامعة مثلوقد عملت 

االستبانات واستمارات التقييم في الفعاليات المختلفة للتعرف على وجهة نظر أفراد وقطاعات المجتمع من 

 .المستفيدين من خدمات الجامعة في مدى جودة تلك الخدمات ومدى رضاهم عن أنشطة الجامعة ذات الصلة

المتحدث الرسمي للجامعة، مع القضايا التي قد تثار  هذا، ويتم التعامل الفوري والموضوعي والشفاف، من قبل

 (.G.11.42في مرفق )حاالت هذا التعامل  لبعضحول الجامعة في النقاشات العامة، ومرفق طيه خبرا 

ودورها خدمة المجتمع هي الدور األبرز والمميز لجامعة أم القرى، وربما تتفوق فيه على دورها األكاديمي 

البحثي، ويدل تنوع الجهات الداخلية التي تقدم برامج وأنشطة خدمة المجتمع وكذلك تنوع وكثافة أعداد تلك 

األنشطة من شراكات وخدمات استشارية متبادلة ومشروعات بحثية وخدمات تدريب وتعليم مستمر ودعم 

الرحمن وغيرها على بروز هذا الدور  لقطاعات المجتمع المختلفة وتطوير للحرم المكي الشريف ورعاية لضيوف

 ومدى التزام المؤسسة بتطبيق خدمة مجتمع أطهر البقاع وزواره.

 .تعدد مجاالت خدمة المجتمع التي تقوم بها جامعة أم القرى •
 .ارتباط معظم مجاالت خدمة المجتمع بطبيعة مجتمع مكة المكرمة وما تمثله من قدسية •
 .واحتياجاتهم أفراد المجتمع اهتمامات تخدم التي متنوعةدورات وبرامج تقدم  •
 .يحدث موقع الجامعة االلكتروني باستمرار ليظهر إنجازات منسوبي الجامعة ومشاركاتهم المجتمعية •

 

 .وكالة خاصة بخدمة المجتمع تمثل مظلة موحدة لكل أنشطة خدمة المجتمع إنشاء •

https://twitter.com/uqu_edu/status/1031935348761354240?s=12
https://twitter.com/uqu_edu/status/1031328041631473665?s=12
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 .امل بعد قرار إنشاء وحدة الخريجين بالجامعةتطوير خدمات الخريجين بشكل ش  •
 .مة رصد إليكتروني ألنشطة وفعاليات خدمة المجتمع بكافة قطاعات الجامعةوإنشاء منظ •
 .االهتمام بالتعرف على آراء أفراد المجتمع وخاصة المستفيدين من خدمات الجامعة •

 .عفي خدمة المجتم عمل قاعدة بيانات لرصد وتوثيق إنجازات الجامعة •
 .عمل مرجعية إدارية لتنسيق وتوجيه أنشطة خدمة المجتمع بالجامعة •
 .اصدار تقرير سنوي بإنجازات خدمة المجتمع بالجامعة •
 مركز اإلعالم في الجامعة. إعداد الئحة تنفيذية لتأطير دور •

 عنوان الدليل الترميز

G.11.0  11تشكيل لجنة المعيار 

G.11.1  1433-1431وثيقة الخطة االستراتيجية للجامعة  

G.11.2  1438-1436الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى 

G.11.3  1441-1439الخطة االستراتيجية 

G.11.4 عينة من اتفاقيات التعاون 

G.11.5 عينة من اللجان االستشارية 

G.11.6  بأمارة مكة المكرمةمشاركة الجامعة في لجنة التوعية بأضرار التدخين 

G.11.7 مشاركة وفد الجامعة في ورشة الخطة االستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة 

G.11.8 التقارير السنوية للجامعة 

G.11.9      بعض أنشطة وفعاليات وحدة الخريجين ببعض الكليات 

G.11.10  من الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات 27المادة 

G.11.11 ثالثة نماذج من معامالت الترقية 

G.11.12 كافة استمارات الترقية 

G.11.13 نموذج تقييم اعضاء هيئة التدريس شامال خدمة المجتمع 

G.11.14 الحرمين رئاسة لمنسوبي تنفذ برنامجين تدريبيين خبر كلية خدمة المجتمع 

G.11.15 التي تقدمها الجامعة عشرات النماذج من أخبار وإعالنات أنشطة خدمة المجتمع 

G.11.16 نماذج متنوعة من أخبار تكريم المشاركين في أنشطة خدمة المجتمع 

G.11.17 كيف نكون قدوة 

G.11.18 مشاركات أعضاء هيئة التدريس 

G.11.19  وادي مكةتقرير 

G.11.20 مدير جامعة أم القرى يرعى الحفل الختامي للبرامج الطالبية 

G.11.21  2017السعودي للشركات الناشئة الملتقى 
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G.11.22 بحوث واستشارات معهد خادم الحرمين لتطوير المسجد الحرام 

G.11.23  هـ نموذجا1437تقرير إنجازات وفعاليات معهد خادم الحرمين خالل العام الجامعي 

G.11.24 تقارير قسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

G.11.25  كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمرتقارير 

G.11.26 قرار انشاء وحدة الخريجين 

G.11.27 اتفاقيات التدريب 

G.11.28 بعض أنشطة وفعاليات وحدة الخريجين ببعض الكليات 

G.11.29 احصائيات استطالع رأي الخريجين وأرباب العمل 

G.11.30 يوم المهنة األول لكلية الصيدلة 

G.11.31 كلية التربية بشأن التدريب العملي للطالب بالمدارس تقرير 

G.11.32 زيارة كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية لإلدارة العامة للتعليم بمكة 

G.11.33 استقبال طالب المدارسأخبار عن الشراكة مع إدارة التعليم بمكة و 

G.11.34  العملي للطالب بالمدارسخطاب الى كلية العلوم االجتماعية بشأن التدريب 

G.11.35 كراسي البحثية قائمة ال 

G.11.36 أخبار الكراسي البحثية 

G.11.37 خبر مدير الجامعة باإلنابة يفتتح ملتقى الباحثين 

G.11.38 أنشطة عمادة البحث العلمي 

G.11.39 مقترح انشاء منظومة لرصد انشطة خدمة المجتمع 

G.11.40  العامة _ الرسالة واالهداف والضوابط والمهامادارة العالقات 

G.11.41 قرار تعيين المتحدث الرسمي عن الجامعة وتحديد مهام عمله 

G.11.42 نماذج من تصريحات المتحدث الرسمي عن الجامعة 

G.11.43  لقاء وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة على قناة العربية يوم عرفة

1439 
G.11.44 لقاء وكيل كلية الطب للحديث عن منهج كلية الطب في الحج والعمرة للطالب والطالبات 

G.11.45 عينة من أخبار افتتاح مشروعات 

G.11.46 عينة من أخبار دورات تقام في الجامعة 

G.11.47 عينة من أخبار اتفاقيات تدريب 

G.11.48 مقترح إنشاء وكالة الجامعة لخدمة المجتمع 

G.11.49 تأسيس المركز اإلعالمي 

G.11.50 سياسات المركز اإلعالمي 

G.11.51 تعميم من معالي المدير حول التصريحات لوسائل اإلعالم 

G.11.52  تعميم من معالي المدير عن التنسيق مع وحدة الخريجين 

G.11.53 وصف وحدة الخريجين 
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G.11.54 أنشطة للخريجين منظمة من قبل الكليات  

 

  



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
456    

 
 

 

1

 

قامت جامعة أم القرى من خالل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية باإلجراءات الالزمة للحصول على 

 تحليل مستقل للدراسة الذاتية للجامعة طبقا لما يلي:

 المقيم المستقل وقد تمثلت في: رتحديد معايير اختيا .1

 .NCAAAأن يكون على دراية بالمعايير االعتماد للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  •

 أن يكون له خبرة كبيرة في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي. •

أن يكون له خبرة سابقة في عمليات التقويم المستقل للدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم  •

 الي.لع

 أن يتم اختيار مقومين من داخل المملكة وآخرين من خارج المملكة. •

التواصل مع المقومين المستقلين المرشحين وفقا للمعايير السابقة لبيان مدى موافقتهم على اجراء  .2

 التقييم المستقل للدراسة الذاتية للجامعة.

عليهم معايير االختيار  ن من المقومين المستقلين التي تنطبقيوقد تم االستقرار على اثن •

 .أحدهما من داخل المملكة العربية السعودية، واآلخر من جمهورية مصر العربية

عليها في ضوء األدلة  قإعداد نموذج لتقرير المقيم المستقل يشمل جميع المتطلبات والمحاور والتعلي .3

نموذج مقاييس التقويم والبراهين ومؤشرات األداء بالدراسة الذاتية، باإلضافة الى ما هو موجود ب

 .NCAAAالخاص بالمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 ارسال تقرير الدراسة الذاتية والمقاييس والمرفقات للمقيم المستقل. .4

 قبوله منها. متلقي تقرير المقيم المستقل ودراسة مالحظاته وتوصياته والعمل على استيفاء ما ت .5

2 

جاءت نتائج تقارير المقيمان المستقالن إيجابية بشكل عام وتؤكد أن جامعة أم القرى حققت تقدما كبيرا في 

جميع معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي منذ المراجعة التطويرية. لقد أسست وطبقت 

المجهودات من قبل قيادة الجامعة  إجراءات وآليات لتحقيق الجودة على جميع مستويات الجامعة. مع دعم هذه

ومسؤولي الجودة. وقد نجحت الجامعة في تأسيس وتنفيذ مؤشرات األداء واالستبانات والتقارير لمراقبة 

وتقييم األداء لجميع المعايير. بشكل عام، أظهرت نتيجة التقييم مستويات أداء جيدة، حيث لم تقل تقييم 
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نجوم، وهو مستوى مرضي ومقبول من المركز الوطني للتقويم  3عن  المعايير من خالل المقيمان المستقالن

 .NCAAAواالعتماد األكاديمي 

 وقد أسفرت تقارير المقيمين المستقلين عن بعض المالحظات والتوصيات تمثلت في اآلتي:

نجمات  5أو  4نجوم، إن إعطاء  5أو  4هناك مبالغة في تقييم بعض المعايير حيث حصلت على  -أ

لمعيار أو الممارسة مطبقة في كل الجامعة، ويتم بشكل مستمر تقديم األدلة لها أو يتم يعني آن ا

اجراء تقييم مستقل لفعاليتها ولمستواها العال. ويتم كذلك إعداد خطط تحسين لها ومتابعة التقدم 

 فيها بشكل مستمر مع إعداد تقارير عن ذلك.

النجوم، وليس هناك داع الستخدام األرقام والكسور يجب أن يحدد تقييم المعايير الرئيسية والفرعية ب -ب

 .العشرية

رغم أنه تم تحديد رسالة وخطة استراتيجية جديدة للجامعة، وربما يجب مراجعتها للتأكد من أنها  -ت

 توضح تميز جامعة أم القرى. 

والتنفيذية ينبغي على الجامعة أن تبرز اإلنجازات الخاصة بكل هدف استراتيجي وبالخطط التشغيلية  -ث

 .وأن تبرز أدلة على نظام مراقبة ومتابعة اإلنجاز

ينبغي على الجامعة أن تؤسس نظاما شامال لضمان الجودة الداخلية يشمل السياسات وهيكل الجودة  -ج

واإلجراءات والعمليات والنماذج واألدوات والوظائف والتوصيفات والمسؤوليات على مستوى الجامعة 

 .أن تنشر الدليل الذي يوضح كل ذلك قسام والبرامج،والكليات والوحدات واأل

ينبغي تقديم أدلة أقوى على أن ادارة البيانات ونظام التحليل تقدم مؤشرات األداء والتقارير والمقارنات  -ح

السنوية والدورية على جميع المستويات، ذلك لدعم ومراقبة وتقييم الجودة. إضافة لذلك، ينبغي 

 .الحلقات في جميع معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمياستخدام أدلة على إغالق 

ينبغي أن تكون الوثائق واألدلة األساسية باللغة اإلنجليزية، ويمكن استخدام ملخصات باللغة االنجليزية  -خ

 .لمحتوى األدلة األخرى

نفة لشطري الطالب ينبغي أن يتم توفير نتائج االستبانات ومؤشرات األداء للجامعة ككل وكذلك مص -د

 .والطالبات وللفروع والكليات، ويمكن إرفاق التفاصيل

يجب استخدام نظام الكتروني لمراقبة إنجازات األهداف االستراتيجية ورفع تقارير عنها في المراحل  -ذ

المختلفة، وذلك باستخدام لوحات التحكم ومؤشرات األداء على جميع المستويات، ويجب تأسيس 

لدعم. يجب إعداد تقارير تفصيلية لدعم تنفيذ الخطط التنفيذية على جميع مكتب لإلدارة وا

المستويات وفي جميع المواقع. إضافة إلى ذلك، يجب على الجامعة أن تؤسس سياسات وإجراءات 

 لربط القرارات والميزانيات والمشاريع برسالتها.

اإلدارية واألكاديمية، إضافة يجب تطوير مجموعة أكثر شمولية من السياسات لتغطي جميع األنشطة  -ر

 إلى خطط إدارة مخاطر شاملة تتضمن آليات للتنفيذ.

يجب تقييم فعالية المجالس واللجان ووضع خطط تحسين باستخدام التغذية الراجعة من جميع  -ز

 الوحدات.
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ان ينبغي تعيين المزيد من القادة النساء كعمداء ورؤساء، ويجب زيادة تمثيل النساء في المجالس واللج -س

 العليا.

يجب إعداد سياسات وأدلة كاملة للوحدات األكاديمية واإلدارية. يجب توفير المزيد من األدلة للمراقبة  -ش

المستمرة للجودة لجميع معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي باستخدام دائرة الجودة، 

الستبانات والمؤشرات فيما يتعلق مع التأكد من إغالق الحلقات واالستجابة لنتائج المقيمين وا

 بالوظائف والوحدات واألقسام المختلفة.

ينبغي مراجعة توصيفات وتقارير البرامج والمقررات للتحقق من أن جميعهم يستخدم نماذج المركز  -ص

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي الحديثة وأن النماذج معبأة بشكل جيد ومعتمدة وتستخدم 

أن مخرجات التعلم مصاغة بطريقة صحيحة بناء على مجاالت اإلطار الوطني إحصاءات صحيحة و

للمؤهالت من دون خلط بين المجاالت وال تجزئة وذلك للتحقق من تقييمها بشكل صحيح. يجب 

إعداد خطط وتقارير لتقييم مخرجات التعلم وتقديم أدلة على قياسها ومستوى األداء المتحقق، 

حقق من إنجاز الطلبة والمقارنة المرجعية. ينبغي توفير المزيد من األدلة إضافة إلى آلية واضحة للت

 على اإلجراءات المتخذة نتيجة للتقييمات السنوية للبرامج والمقررات والتقارير ونتائج مؤشرات األداء.

ة ينبغي أن يكون هناك نظام معلن وعادل للنزاهة والتظلم للطلبة، وأن يتم تقديم جلسات لتوعية الطلب -ض

 بخصوص السرقة العلمية والغش، إضافة إلى تقييم فعالية النظام واإلجراءات.

ينبغي على الجامعة تجميع المعلومات حول المكتبة والمصادر التعليمية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس  -ط

في مجال التعليم واحتياجات التعلم في مقرات الجامعة المختلفة، إضافة إلى التحقق من وجود 

راقبة جودتهم وفعاليتهم وإعداد خطط تحسين. هناك حاجة إلى آليات واتفاقيات مع مكتبات أنظمة لم

 أخرى لإلعارة، وينبغي التنسيق بين شطري الطالب والطالبات لتوفير الموارد التعليمية المطلوبة.

ي ينبغي على الجامعة أن تسرع في استكمال المقرات الجديدة. وكذلك المستشفى الجامعي كما ينبغ -ظ

زيادة ميزانيات األمن والسالمة والصيانة وذلك لتغطية االحتياجات. ينبغي أن يكون لدى الجامعة 

سياسات وخطط لتقييم االحتياجات لتوفير األجهزة للتحقق من مناسبتها وفعاليتها، وينبغي القيام 

 المقرات. بمراجعة لمناسبة مقرات أنشطة الطلبة الرياضية واالجتماعية وخدمات السكن في جميع

ينبغي على الجامعة مراجعة سياسات وإجراءات إدارتها المالية للتحقق من اشراك الفروع والكليات  -ع

المختلفة في تخطيط ميزانية الجامعة ومن تخصيص ميزانيات مستقلة خاصة بهم ومن اتساق 

ا االستراتيجية العمليات في المقرات المختلفة. ينبغي على الجامعة ربط ميزانيتها برسالتها وأهدافه

وتطوير خطة ومقاييس واقعية إلدارة المخاطر المالية. والبد أن تنوع وتزيد من مصادر التمويل الذاتي 

 .٢٠٣٠وتجهز لتخصيص التعليم ضمن رؤية المملكة 

ينبغي على الجامعة رفع مستوى معرفة أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلجراءات الشكوى والتظلم،  -غ

ير تلك اإلجراء. ينبغي توفير المزيد من فرص التدريب ألعضاء هيئة التدريس وينبغي كذلك تطو

 والموظفين، خصوصا الجدد منهم.

ينبغي أن تكون ميزانية البحث العلمي كافية لدعم األنشطة البحثية المخططة.  ينبغي تشجيع األبحاث  -ف

ر أبحاث أعضاء هيئة المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب. ينبغي كذلك تحسين معدل نش

 التدريس ومرافق وتجهيزات البحث العلمي وتخصيصات الميزانية التشغيلية السنوية للبحث العلمي.
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ينبغي أن يكون لدى جامعة أم القرى سياسات واستراتيجية وقاعدة بيانات مركزية وتقارير تغطي  -ق

غي كذلك تقييم الخدمات جميع األنشطة والخدمات والتعامالت مع المجتمع وسمعة الجامعة، وينب

المقدمة للمجتمع دوريا مع وضع خطط تطوير مناسبة. وينبغي تحسين نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 والموظفين والطالب المشاركين في خدمة المجتمع.

 ينبغي إجراء مقارنة مرجعية خارجية لمؤشرات األداء الفرعية وعدم االكتفاء بالمقارنة الذاتية. -ك

المؤشرات الفرعية وقياسها وتحليلها وبصفة خاصة فيما يتعلق باألنشطة الطالبية ينبغي إضافة بعض  -ل

الالصفية، والسكن والنقل، ومدى رضا المتعاملين مع اإلدارة القانونية في عمليات فض المنازعات 

والشكاوى وإجراءات المساءلة والتأديب، ومدى رضا مجتمع مكة المكرمة عن أداء إدارة العالقات 

 واالعالم بالجامعة في بناء صورة إيجابية عن الجامعة. العامة

3 

نجوم وللحصول على هذا التقييم  5و 4فيما يخص المبالغة في التقييم لبعض الممارسات لتصل إلى  -أ

يعني أن المعيار أو الممارسة مطبقة وتم تقييمها وأخذ رأي مستقل لها ووجود خطط تحسين، تفيد 

الجامعة أن جميع المعايير والممارسات يتم تقييمها بشكل دوري على المستوى المؤسسي حيث أن 

هـ 1428لقرى وكانت هناك دراستان عام الدراسة الذاتية الحالية هي الدراسة الثالثة لجامعة أم ا

التي اعتبرتها الجامعة تقييما مستقال  NCAAAهـ وكان هناك مراجعة خارجية تطويرية من 1433و

خارجيا لألداء وقامت الجامعة بإعداد الخطط التحسينية للتوصيات الواردة في تقرير المراجعة 

التنفيذية لتلك التوصيات على مستوى جميع الخارجية التطويرية وكانت هناك تقارير متابعة للخطط 

المعايير، وبذلك تكون قد اكتملت دائرة الجودة على مستوى المعايير، وربما انطباع المقيمين 

المستقلين عن وجود مبالغة في التقييم ناتج عن عدم التوثيق الكافي لبعض الممارسات، وتعمل 

 اتها وعمل تقارير عنها. الجامعة اآلن على تطوير عمليات توثيق جميع ممارس

يجب أن يحدد تقييم المعايير الرئيسية والفرعية بالنجوم، وليس هناك داع الستخدام األرقام  -ب

والكسور تم استخدام األرقام في التقييم بنموذج مقاييس التقويم الذاتي باإلضافة الى النجوم وذلك 

المؤسسي فقط ولكن لتكون مرشدا  ألن تلك المقاييس قد تم إعدادها ليس لغرض التقدم لالعتماد

للجامعة لعمليات التطوير وأولوياتها، وحيث أن مستويات النجوم لها مدى كبير رقميا خاصة عند 

حساب المتوسطات على مستوى الجامعة مع كبر حجمها فإن األرقام توضح مدى اقتراب أو ابتعاد 

 الجامعة عن تحقيق المستوى التالي في األداء.

أن رسالة الجامعة الجديدة ال تعبر عن خصوصية جامعة أم القرى، فإن رسالة الجامعة فيما يتعلق ب -ت

 كما يبين المرفق تم مراجعتها وإعادة صياغتها بمشاركة أصحاب المصلحة داخل الجامعة وخارجها،

(G.1.18)  بالمعيار األول، ويتضح في بيان صيغة الرسالة وبيان الشرح الخاص بها في الصفحة رقم

من الخطة االستراتيجية أن خدماتها تستهدف المجتمع بصفة عامة والحجاج والمعتمرين بصفة  16

بالمعيار  (G.1.7) خاصة وهو التميز األساسي لموقع الجامعة في مكة المكرمة وكذلك في المرفق

 األول.



 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
460    

 
 

 

ن هناك بالنسبة إلبراز إنجازات الجامعة ألهدافها االستراتيجية ووضع الخطط التنفيذية لها، فإ -ث

خطة تنفيذية للجامعة تحوي المبادرات والبرامج المطلوب تنفيذها، وكذلك توجد خطط تنفيذية 

هـ 1440-1439على مستوى كيانات الجامعة، ويمكن مالحظة أن الخطة االستراتيجية نطاقها 

ق من والتقارير الخاصة بإنجازاتها سنوية وبالتالي تعمل الجامعة على متابعة التنفيذ ونسب التحق

خالل أول تقرير للخطة الحالية بنهاية العام الحالي، فضال عن أن هناك إنجازات مذكورة بالجزء 

 األول من الدراسة الذاتية ترتبط بأهداف الجامعة االستراتيجية.

بالنسبة لنظام الجودة فقد تم إعداد دليل للجودة يشمل الهيكلة واإلجراءات، فضال عن وجود النماذج  -ج

 https://uqu.edu.sa/qualityادة التطوير الجامعي والجودة النوعية على الرابط: على موقع عم

أما عن إدارة البيانات والمؤشرات فكان يتم تجميع البيانات من عدة مصادر من خالل عمادة التطوير  -ح

الجامعي والجودة النوعية منها قواعد البيانات بتقنية المعلومات ونتائج االستبانات ومعلومات من 

اليكتروني  وتصنيفها وتحليلها، ويتم في الوقت الحالي بناء نظام EXCELالكليات وعمل ملفات 

واحد للمؤشرات مرتبط بجميع قواعد البيانات ونتائج االستبانات لتسهيل عملية استخراج تقارير 

 المؤشرات على المستويات المختلفة.

وفيما يتعلق بأن تكون الوثائق واألدلة األساسية باللغة اإلنجليزية، ويمكن استخدام ملخصات باللغة  -خ

فإنه من المعلوم أن جامعة ام القرى هي جامعة حكومية وطبقا  االنجليزية لمحتوى األدلة األخرى،

لألمر السامي بان جميع المعامالت تتم بالغة الوطنية وهي اللغة العربية، كما ان الغالبية العظمى 

للمجتمع الجامعي لغتهم االساسية اللغة العربية ورغم ذلك فقد تم ترجمة بعض الوثائق األساسية 

، يجية وعمل ملخصات عن محتويات باقي األدلة، ويصعب ترجمة كل الوثائقمنها الخطة االسترات

وتعمل الجامعة في الوقت الحالي على مراجعة السياسات واألدلة اإلجرائية وتحديثها وبعد اعتمادها 

 بصورة نهائية سيتم توفير نسخة منها باللغة اإلنجليزية ان شاء اهلل. 

ؤشرات األداء للجامعة ككل وكذلك مصنفة لشطري الطالب بالنسبة لتوفير نتائج االستبانات وم -د

والطالبات وللفروع والكليات، فهو معمول به في نظام االستبانات االليكترونية وهناك صالحيات لكل 

مستوى لالطالع على النتائج مصنفة لشطري الطالب ولطالبات وعلى مستوى القسم والكلية 

الخاص بآلية استطالع رأي الطلبة كأحد  12محكات رقم والجامعة ككل، ويوجد نموذج في مجلد ال

 الفئات المشاركة في االستبانات.

فيما يتعلق باستخدام نظام الكتروني لمراقبة إنجازات األهداف االستراتيجية ورفع تقارير عنها في  -ذ

 المراحل المختلفة، وذلك باستخدام لوحات التحكم ومؤشرات األداء على جميع المستويات، فتعمل

جامعة اآلن على نظام اليكتروني موحد للمؤشرات، كما قد تم تأسيس مكتب إدارة المبادرات لا

وتحقيق الرؤية بالجامعة لمتابعة الخطة االستراتيجية والمبادرات وتحقيق األهداف ويمكن االطالع 

  https://uqu.edu.sa/vroعلى موقعه االليكتروني بالرابط: 

بالنسبة تطوير مجموعة أكثر شمولية من السياسات لتغطي جميع األنشطة اإلدارية واألكاديمية،  -ر

إضافة إلى خطط شاملة إلدارة المخاطر، فهناك العديد من السياسات الموجودة ويتم مراجعتها 

سات )ضمن وتحديثها في الوقت الحالي لجميع كيانات الجامعة إلدراجها في دليل موحد للسيا

https://uqu.edu.sa/vro
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بالمحكات )مجلد الخطة  4توصيات المعيار الثاني(، كما ان خطة إلدارة المخاطر بالمجلد رقم 

 االستراتيجية(

وبالنسبة لتقييم فعالية المجالس واللجان ووضع خطط تحسين باستخدام التغذية الراجعة من جميع  -ز

التدريس والطالب والموظفين الوحدات، فهناك تقييم ألداء مجلس الجامعة من خالل أعضاء هيئة 

األقسام وعمداء  أن هناك تقييم للقيادات وبصفة خاصة لرؤساء ضمن االستبانات االليكترونية، كما

الكليات وتم اآلن انشاء استبانات لتقييم وكالء الجامعة ومدير الجامعة وجاري تفعيلها خالل الفصل 

لقيادات هم رؤساء للمجالس واللجان هـ وهؤالء ا1440-1439الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 األساسية بالجامعة.

وفيما يتعلق بتعيين المزيد من القادة النساء كعمداء ورؤساء، ويجب زيادة تمثيل النساء في المجالس  -س

واللجان العليا، فقد تم تعيين وكيلة للجامعة لشطر الطالبات ويوجد عميدة للدراسات الجامعية 

وتعمل  شطر الطالبات في مجالس األقسام والكليات واللجان المختلفةللطالبات، كما يتم تمثيل 

 الجامعة على دراسة زيادة القادة النساء في المرحلة القادمة.

بالنسبة إلعداد سياسات وأدلة كاملة للوحدات األكاديمية واإلدارية. وتوفير المزيد من األدلة للمراقبة  -ش

طني للتقويم واالعتماد األكاديمي باستخدام دائرة الجودة، المستمرة للجودة لجميع معايير المركز الو

مع التأكد من إغالق الحلقات واالستجابة لنتائج المقيمين واالستبانات والمؤشرات فيما يتعلق 

فهناك دليل للجودة، وكذلك يتم اغالق دائرة الجودة حيث  بالوظائف والوحدات واألقسام المختلفة.

يم التطويري للجامعة والعمل على تنفيذ التوصيات على مستوى المعايير تم االستجابة لنتائج التقي

المؤسسية، كما يتم مراجعة البرامج واستحداثها وتطويرها من خالل إجراءات موضحة بالدليل 

 الخاص بذلك وتوجد ادلة بالمعيار الرابع على ذلك.

عهم يستخدم نماذج المركز تتم مراجعة توصيفات وتقارير البرامج والمقررات للتحقق من أن جمي -ص

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي الحديثة وأن النماذج معبأة بشكل جيد حيث أنها من متطلبات 

إقرار البرنامج كما انها من المتطلبات الموحدة من الكليات في وثائق الجودة، كما يتم تحكيم محتوى 

صين في مجال البرنامج، فضال عن قياس البرنامج ومحتوياته بما فيها مخرجات التعلم من متخص

مخرجات التعلم من خالل البنود الخاصة بذلك في التقرير السنوي للبرنامج، ومن الجدير بالذكر 

 3تغير النماذج الخاصة بالمركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي وتغير مجاالت التعلم لتكون 

مما يضمن مراجعة جميع البرامج  SAQF طبقا لإلطار السعودي الجديد 5مجاالت بدال من 

وتوصيفاتها، كما ان جميع البرامج مطالبة بالتسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت وستتم مراجعة 

التوصيفات ضمن الوثائق األساسية لمتطلبات التسجيل مما يضمن مراجعتها بما تتضمنه بصفة 

 مخرجات تعلم بصفة خاصة.

هناك نظام معلن وعادل للنزاهة والتظلم للطلبة، وموثق بدليل حقوق الطالب وواجباته على موقع  -ض

، كما يتم تقديم جلسات  https://uqu.edu.sa/studaff/App/FILES/11155الجامعة بالرابط  

لعلمية والغش، في لقاء الترحيب بالطالب الجدد وكذلك في لتوعية الطلبة بخصوص السرقة ا

المسابقات البحثية للطالب على مستوى الجامعة حيث يكون لكل طالب مشارك مشرفا إلرشاده 

 وتوعيته.

https://uqu.edu.sa/studaff/App/FILES/11155
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تقوم عمادة شئون المكتبات بجامعة ام القرى باستقصاء احتياجات الكليات واالقسام التعليمية  -ط

ما أمكن منها، كما أن هناك مجموعة ضخمة من المحتوى الورقي  لمصادر التعلم كل عام وتوفير

والرقمي بمكتبة الجامعة األساسية فضال عن المكتبات المتخصصة بالكليات، وتوفر عمادة شئون 

المكتبات العديد من قواعد البيانات من خالل اشتراكات الجامعة بها، كما أنه متاح التصفح في 

ويتم تقويم خدمات المكتبة ومصادر التعلم من خالل استطالعات رأي المكتبات الرقمية السعودية، 

 المستفيدين، وهناك خطة تنفيذية لعمادة المكتبات وهذا موثق ضمن أدلة المعيار السادس.

تعمل الجامعة على زيادة الميزانيات المخصصة لها من وزارة المالية وذلك الستكمال المقرات  -ظ

وفير االحتياجات الناقصة لكيانات الجامعة، كما ان هناك خطط الناقصة والمستشفى الجامعي، وت

 إلدارة المشاريع بالجامعة الستكمال المقرات الناقصة وتحت االنشاء.

هناك تحديث ومراجعة حالية للسياسات واإلجراءات لإلدارة المالية ويتم ارسال نموذج للجهات  -ع

ورغم انه ال ، في تخطيط ميزانية الجامعةالفروع والكليات المختلفة  إلشراكالمختلفة بالجامعة 

يوجد تخصيص ميزانيات مستقلة خاصة بكل جهة تخطط في ضوئها اال أنه يتم االرتباط على المبالغ 

وفق حاجة الجهة التي ترفع بها للجامعة، كما ان هناك برنامج اليكتروني لمراكز التكلفة يحدد 

وتعمل الجامعة على تطوير خطة تنفيذية ، فة لكل جهةاالحتياجات المالية من البنود األساسية المعرو

ومقاييس واقعية إلدارة المخاطر المالية في ضوء خطة إدارة المخاطر المرفقة في مجلد المحكات 

المخاطر ويتم  إلدارةالخاص بالخطة االستراتيجية، كما تزمع الجامعة في انشاء كيان داخلي  4رقم 

االستثمار  إلدارةوقد تم تشكيل لجنة دائمة  اعداد الدراسة الخاصة به لرفع المقترح لمتخذي القرار.

بالجامعة تعمل على تنوع وزيادة مصادر التمويل الذاتي لتستعد الجامعة لتخصيص التعليم ضمن رؤية 

 .٢٠٣٠المملكة 

لتدريس والموظفين إلجراءات الشكوى والتظلم تعمل الجامعة على رفع مستوى معرفة أعضاء هيئة ا -غ

الخاصة بذلك على موقع عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس، كما  من خالل نشر اللوائح واألدلة

تقدم العديد من البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين من خالل عدة جهات بالجامعة 

وعمادة التعلم االليكتروني وعمادة البحث العلمي  منها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

وعمادة شئون المكتبات وتتضح نسب أعداد المستفيدين من التدريب والدورات التدريبية في مرفقات 

 (.S9.2) المعيار التاسع كما تتضح في مؤشر

طة البحثية هناك معامالت مرفوعة لإلدارة العليا لكي تكون ميزانية البحث العلمي كافية لدعم األنش -ف

المخططة.  وتعمل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من خالل عمادة البحث العلمي 

على تشجيع األبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب وتقيم ملتقى سنوي لذلك. وتعمل 

برامج مثل الجامعة كذلك تحسين معدل نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس من خالل اطالق عدة 

باحث ورائد وواعدة، والمشاركة في المبادرات التي تحسن مرافق وتجهيزات البحث العلمي ويتضح 

ذلك من مرفقات المعيار العاشر بالدراسة الذاتية وموقع عمادة البحث العلمي والتقارير المنشورة به 

 https://uqu.edu.sa/dsr  على الرابط:

تقدم جامعة أم القرى العديد من الخدمات للمجتمع الداخلي بالجامعة والمجتمع الخارجي من خالل  -ق

ى بناء نظام لكياناتها المختلفة وتتسم أنشطة خدمة المجتمع بغزارتها وتنوعها، وتعمل الجامعة ع

https://uqu.edu.sa/dsr


 
 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
463    

 
 

 

اليكتروني لقاعدة بيانات مركزية ألنشطة خدمة المجتمع وفق منظومة متكاملة تحدد سياسات 

واستراتيجية وتقارير تغطي جميع األنشطة والخدمات والتعامالت مع المجتمع وسمعة الجامعة، مع 

 تطوير نظام تقييم الخدمات المقدمة للمجتمع دوريا مع وضع خطط تطوير مناسبة. 

رنة المرجعية الداخلية والخارجية لمؤشرات األداء الرئيسة وذلك ألنها مشتركة مع تم اجراء المقا -ك

منها مما % 70والزم بها كافة الجامعات بنسبة  NCAAAالجامعات السعودية حيث وضعها مركز 

، يضمن توافر بيانات نفس المؤشرات لدى الجامعات السعودية إلجراء المقارنة المرجعية الخارجية

اء بالمقارنة المرجعية الداخلية الذاتية للمؤشرات الفرعية ألنها مؤشرات وضعتها الجامعة وتم االكتف

لنفسها لقياس مدى التغير في األداء في تلك الجوانب التي تتعلق بالمؤشرات الفرعية، ويتعذر وجود 

ما نفس المؤشر لدى الجامعات السعودية حيث تضع كل جامعة المؤشرات الفرعية الخاصة بها وفي

 ترى أنها جوانب مهمة ترغب في قياسها..

بالنسبة إلضافة بعض المؤشرات الفرعية األخرى غير الموجودة بالدراسة، فإن جامعة أم القرى  -ل

التزمت بالمؤشرات التي حددتها واعتمدت تحديثها بعد المراجعة من مجلس الجامعة، ويتم تحديث 

وسوف يتم وضع المؤشرات اإلضافية المقترحة قائمة المؤشرات بصفة دورية على مدار كتل زمنية 

من المقيم المستقل بعين االعتبار عند تحديث قائمة المؤشرات الخاصة بالجامعة والتي غالبا تكون 

فضال عن أنه العام القادم سوف تتجه  عقب كل دراسة ذاتية مؤسسية وعملية المراجعة الخارجية.

مما يتبعه من تغير في النماذج والمقاييس والمؤشرات  NCAAAالجامعة الى المعاير المطورة لمركز 

 بما يضمن تحديث قائمة المؤشرات الرئيسة والفرعية على المدى القريب.
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حققت الجامعة تقدما في مجال األتمتة واألنظمة االلكترونية، ومن ذلك نظام االستبانات االلكترونية،  .1

أنظمة القبول والتسجيل، نظام المراسالت االلكترونية )مسار(، نظام االجازات االلكترونية، 

دريس وغيرها. كما يقدم موقع الجامعة عدد كبير من الخدمات االلكترونية ألعضاء هيئة الت

والموظفين، مثل السيرة الذاتية وشهادة التعريف االلكترونية. وكذلك تستخدم مكتبة الملك عبد اهلل 

 المركزية نظام سييرا إلدارة المكتبة وتوفر عددا من الخدمات االلكترونية على موقعها االلكتروني.

طريق اعداد متطلبات تولي الجامعة اهتماما كبيرا بتحقيق متطلبات الجودة ببرامجها، وذلك عن  .2

موحدة من البرامج والكليات ومتابعتها عن قرب وكذلك تنفيذ زيارات للمراجعة الداخلية عن طريق 

 فريق متخصص يعمل بآليات محددة ومعلنة ويعد تقارير ترفع إلى معالي مدير الجامعة.

تماد الدولية برنامج من برامج الجامعة دوليا عن طريق عدد من هيئات االع 36تم اعتماد عدد  .3

(ABET, AHPGS, AALEE, ASIIN, COE.) 

توحيد الخطط الدراسية بين األقسام المناظرة في المقرات المختلفة بطريقة تضمن اتساق مخرجات  .4

 تعلم البرامج، وذلك ضمن خطة ممنهجة وموحدة.

قوة وتنوع الخدمات واألنشطة المقدمة للطلبة من قبل عمادة شؤون الطالب واألقسام األكاديمية،  .5

 مما يقدم بيئة مثرية للطالب ويساهم في بناء وصقل شخصيته.

تنوع فرص التطوير المهني المتاحة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث تقدم جهات مختلفة  .6

 تتم كذلك إتاحة العديد من الفرص التدريبية خارج الجامعة.دورات تدريبية داخل الجامعة، و

وتنوع أنشطة خدمة المجتمع على مستوى الجامعة أو الكليات أو األفراد، ومشاركة الطالب كثرة  .7

 الفعالة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. 

ر ذلك في جوانب كثيرة أبرزها تدعم الجامعة االبداع واالبتكار واالقتصاد المعرفي بشكل كبير، ويظه .8

 انشاء وادي مكة وأنشطته وفعالياته المختلفة وكذلك دعم المشاريع الناشئة وبراءات االختراع.

 .2020وبرنامج التحول الوطني  2030فازت الجامعة بعدد كبير من مبادرات رؤية المملكة  .9
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2. 

 

 

وحدة الخريجين على مستوى الجامعة بشكل كامل، ويجري حاليا عمل خطة تفصيلية  تفعيلعدم  .1

 لتطوير العمل في الوحدة بما يحقق أهدافها وما يحقق الفائدة للجامعة وللخريجين.

رغم وجود توثيق لمجهودات خدمة المجتمع في الجهات المختلفة، ال توجد حاليا قاعدة بيانات  .2

 دمة المجتمع والتعليم المستمر تعمل حاليا على بناء القاعدة واستكمالها.مركزية لذلك، ولكن كلية خ

الميزانية المخصصة للبحث العلمي، ولقد تم الرفع بطلب رفع نسبة التخصيص لمواكبة ضعف  .3

 .2030الحراك العلمي الكبير ألعضاء هيئة التدريس وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 

واإلجراءات في الجهات المختلفة، ولكنه ال يوجد حاليا دليل بهيكلة وبنية توجد أدلة معلنة للسياسات  .4

موحدة. لقد اتخذت خطوات مرحلية إلتاحة السياسات واإلجراءات بشكل يسهل الوصول إليه، وذلك 

عن طريق جمعها في صفحة واحدة على موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، ويجري 

 ع لتوحيد اخراج األدلة وتنسيقها.حاليا العمل على مشرو

لم يتم استكمال بعض مشاريع البنية التحتية، مثل المستشفى الجامعي ومباني الكليات الجامعية  .5

ببعض الفروع، وذلك بسبب تخفيض الميزانيات خالل السنوات الماضية، وتم الرفع لوزارة المالية 

 لمشاريع المتعثرة. لطلب رفع الميزانيات لتغطية عدد من المشاريع ومنها ا
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 التوصية التنفيذية الرقم

 الشخص المسؤول

)أو األشخاص 

 المسؤولين(

الجدول الزمني 

 للتنفيذ
 الموارد المطلوبة

انشاء مكتب إدارة  1

 االستراتيجية

مدير مكتب ادارة 

مبادرات تحقيق 

الرؤية بإشراف 

مباشر من معالي 

 مدير الجامعة

الفصل نهاية 

الدراسي الثاني 

من العام الجامعي 

 هـ 1440

 الموارد البشرية: 

 مدير للمكتب-

مدراء للوحدات المنبثقة -

 من المكتب

 سكرتارية-

 

 الموارد المادية:

 جناح في وكالة التطوير-

 مكاتب بملحقاتها-

 مكافآت للفريق-

 

 الموارد التقنية

أجهزة حاسب ألي -

 بملحقاتها

لمتابعة برنامج الكتروني -

 تنفيذ االستراتيجية

وضع سياسات واضحة  2

ومبسطة التخاذ قرارات 

توزيع الميزانية واعتماد 

المشاريع بناًء على فحوى 

الرسالة، بحيث تكون 

هناك آلية معتمدة ونماذج 

مفصلة تربط بين رسالة 

 الجامعة وأنشطتها.

المشرف على 

اإلدارة العامة 

للميزانية 

 والتخطيط.

30  /02 

 هـ.1440/

موارد بشرية )اإلدارة العامة 

للميزانية والتخطيط، اللجنة 

 العليا للميزانية(.

اعداد دليل موحد  3

للسياسات واإلجراءات في 

 الجامعة.

 ريال 200000 30/6/2019 وكالة الجامعة
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 التوصية التنفيذية الرقم

 الشخص المسؤول

)أو األشخاص 

 المسؤولين(

الجدول الزمني 

 للتنفيذ
 الموارد المطلوبة

اعداد دليل لتفويض  4

الصالحيات في الجامعة 

بناء على الهيكل التنظيمي 

 المعتمد.

 ريال 100000 31/5/2019 الجامعةوكالة 

اعداد خطة متكاملة  5

إلدارة مخاطر أنشطة 

الجامعة وإجراءات 

 مواجهتها

 ريال 300000 31/7/2019 وكالة الجامعة

ربط الخطة االستراتيجية  6

للجامعة مع ميزانية 

الجامعة السنوية على 

( 3-5المدى المتوسط )

( 5-10وطويل األجل )

 أعوام

 ريال150000 31/8/2019 وكالة الجامعة

العمل على زيادة الموارد  7

المادية والبشرية بكليات 

الفروع وزيادة المساعدات 

 التعليمية للطالب.

عمادة شؤون 

أعضاء هيئة 

التدريس واإلدارة 

العامة للخدمات 

 التعليمية

 ريال 5000000 1/12/1441

زيادة االهتمام بدعم جهود  

تحسين جودة التدريس 

التابعة لفروع بالكليات 

الجامعة وإيجاد آليات 

الستفادتهم من البرامج 

التدريبية وتنمية مهاراتهم 

من خالل اتاحة عدد أكبر 

من الدورات يقدم للفروع 

في مقارهم وخاصة 

 البعيدة منها.

عمادة التطوير 

الجامعي والجودة 

 النوعية

 ريال 5000 1/12/1440
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 التوصية التنفيذية الرقم

 الشخص المسؤول

)أو األشخاص 

 المسؤولين(

الجدول الزمني 

 للتنفيذ
 الموارد المطلوبة

زيادة االهتمام باستطالع  8

 الخريجين وأربابأراء 

العمل وجهات التوظيف 

عن مدى تحقيق مخرجات 

التعلم وإدخاله كمؤشر 

 لقياس جودة مخرجات

 الطالب. تعلم

عمادة التطوير 

الجامعي والجودة 

 النوعية

 ريال 5000 1/12/1440

االهتمام باالستفادة من  9

المقارنات المرجعية 

الخارجية دوريًا في 

تحسين مستوى الخدمات 

ة من الجهات المقدم

 المعنية بالمعيار الخامس

عميد شؤون 

 الطالب

 

نهاية العام 

الجامعي 

1439/1440 

دعم  –دعم مالي 

استراتيجي من اإلدارة العليا 

 فريق عمل  –بالجامعة 

تحديث سياسات  10

وإجراءات الخدمات الفنية 

التي تقدمها المكتبة 

واتاحتها على صفحة 

عمادة شؤون المكتبات 

 االلكتروني

وكيلة عمادة شؤون 

 المكتبات

موارد بشرية )لجنة تحديث  30/1/1440

سياسات ولوائح عمادة 

 شؤون المكتبات(

تنفيذ مشروع تحويل  11

مكتبة المك عبد اهلل الى 

مكتبة ذكية باقتناء أنظمة 

تساهم في  (RFID)ذكية 

تطوير منظومة الخدمات 

وتضمن جودة الخدمات 

 المقدمة للمستفيدين

عميد شؤون 

 المكتبات

سنة كاملة من 

بدء اعتماد 

 وتنفيذ المشروع

)مهندسون  موارد بشريه

 –كهربائيين ومدنيين 

مهندسو  –مشرفو تدريب 

 مصممين( -صيانة وتشغيل 

متابعة تنفيذ خطة إنشاء  12

المكتبات الفرعية تشمل 

التكاليف المالية وآلية 

 التنفيذ والربط الشبكي

كاملة من  سنة إدارة المشاريع

بدء اعتماد 

 وتنفيذ المشروع

 موارد مالية

 موارد بشرية

مالحظة: تحدد الموارد 

المالية والبشرية حسب 
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 التوصية التنفيذية الرقم

 الشخص المسؤول

)أو األشخاص 

 المسؤولين(

الجدول الزمني 

 للتنفيذ
 الموارد المطلوبة

الطاقة االستيعابية 

 والتخصصات بكل فرع

استكمال البنية التحتية  13

في الحرم الجامعي لشطر 

المقر  الطالبات في

 الرئيس بالعابدية

اإلدارة العامة 

 للمشاريع

 مليون ريال 800 1441أخر سنة 

دراسات  إلعدادخطة  14

لرفع المخصص من 

 100ميزانية الصيانة من 

 مليون ريال 290الى 

اإلدارة العامة 

للمشاريع )إدارة 

المرافق 

 (والخدمات

 مليون ريال 290 1440اخر سنة 

توفير مباني لعمادة تقنية  15

المعلومات ومركز البيانات 

الرئيسي في مقر العابدية 

وتنفيذ عدد من مشاريع 

البنية التحتية والمشاريع 

ذات العالقة للنهوض 

بمختلف الخدمات التي 

تقدمها العمادة لعموم 

 الجامعة ومنسوبيها

عمادة تقنية 

 المعلومات

مليون ريال )تكاليف  368 1440آخر سنة 

إجمالية لتنفيذ جميع 

 المشاريع المطلوبة(

إعداد خطة إلدارة  16

 ةالمخاطر المالي

وكيل الجامعة أو 

 من ينيبه

نهاية العام 

المالي الدراسي 

 م 2019-2020

 1000000ريال

تطوير إدارة الميزانية  17

وأنظمة التدقيق الداخلي 

لضمان ترشيد 

المصروفات بناء على 

البيانات المعتمدة من 

 مراكز التكلفة

معالي مدير 

الجامعة أو من 

 ينيبه

خطة عمل تبدأ 

من العام المالي 

-2019القادم 

 م   2020

 1500000ريال

زيادة حجم الكادر  18

التدريسي في جميع 

البرامج التعليمية ليكون 

فريق عمل يضن 

أعضاء من وكالة 

الجامعة ووكالة 

نهاية العام 

 الدراسي الحالي

 1000000ريال
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 التوصية التنفيذية الرقم

 الشخص المسؤول

)أو األشخاص 

 المسؤولين(

الجدول الزمني 

 للتنفيذ
 الموارد المطلوبة

مناسًبًا مع أعادا الطلبة 

 الملتحقين بهذه البرامج

الجامعة للشؤون 

التعليمية ووكالة 

للدراسات الجامعة 

العليا والبحث 

 العلمي

تحديد أعضاء هيئة  19

التدريس والموظفين 

الذين تبدو عليهم سمات 

القيادة، ومن ثم تأهيلهم 

أكاديميا وإداريا لالعتماد 

عليهم مستقباًل في إدارة 

مرافق الجامعة بما 

يتماشى مع نظام 

قق الجامعات الجديد ويح

. 2030رؤية أهداف 

 )قادة المستقبل(

خطة عمل تشتمل  وكيل الجامعة

مراحل عدة تبدأ 

 -1-1من 

إلى  –م 2019

 2020منهاية عام 

 

 2000000ريال  

زيادة دعم البحث العلمي  20

 وتحفيز الباحثين

وكالة الجامعة 

للدراسات العليا 

 -والبحث العلمي

 وكالة الجامعة  

% من 2موارد مالية بقيمة  2020

 ميزانية الجامعة السنوية

تأسيس التجهيزات  21

 المركزية للبحث العلمي

وكالة الجامعة 

للدراسات العليا 

 -والبحث العلمي

وكالة الجامعة 

 للمشاريع

% من 3موارد مالية بقيمة  2020

 ميزانية الجامعة

تحديث اللوائح واألنظمة  22

الداخلية في مجال البحث 

 العلمي

وكالة الجامعة 

للدراسات العليا 

 -والبحث العلمي

 المجلس العلمي 

موارد بشرية مؤهلة في  2020

 تخصصات علمية ونظرية
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 التوصية التنفيذية الرقم

 الشخص المسؤول

)أو األشخاص 

 المسؤولين(

الجدول الزمني 

 للتنفيذ
 الموارد المطلوبة

عمل قاعدة بيانات لرصد  23

وتوثيق إنجازات الجامعة 

 في خدمة المجتمع

كلية خدمة 

المجتمع والتعليم 

المستمر بالتعاون 

مع تقنية 

 المعلومات

لألشراف على  انشاء وحدة هـ30/5/1440

القاعدة )ميزانية مقدره 

 اثنان مليون ريال(.

عمل مرجعية إدارية  24

لتنسيق وتوجيه أنشطة 

 خدمة المجتمع بالجامعة

مكتب معالي مدير 

 الجامعة

حين صدور قرار 

 معالي المدير

 الميزانية المقترحة

اصدار تقرير سنوي  25

بإنجازات خدمة المجتمع 

 بالجامعة

المرجعية اإلدارية  

ألنشطة خدمة 

 المجتمع 

من كل  30/7

 سنه

 مرتبطة بالميزانية المقترحة

 

 

 


