تقرير إنجازات وحدة قياس األداء
1438-1437هـ
الهدف العام:
تقدم وحددم قيدس االماء الددم الفند واالستشددستا العلميد لكسفد الوحدما األكسميميد واإلماتيد بسلجسمعد فد مجددس قيدس وتقددوي األماء ،وتقدو بتحميددم
وتصددمي وتطددويت آليددس وأموا القيددس والتقددوي  ،ومتسبع د التطبي د األمثد لهددس بمددس يضددم التطددويت المسددتمت لكسف د األنشددط واإلجددتاءا والممستسددس
للوصو إلى التميز األكسميم واإلماتي.

المهام:
 .تصم مؤشتا األماء للخط االستتاتيجي لجسمع نجتا ومؤشتا الهيئ الوطني للتقوي واال تمسم األكسميم  .
 .تصمي وإ مام وتطبي وتحلي معسييت ومقسيي
 .متسبع قيس

تقيي أماء المهس واألنشط األكسميمي  .

تضس المستفيمي م األ مس اإلماتي لمختلف وحما الجسمع م أتبسب العم والمجتمع والطالب وأ ضسء هيئ التمتي

والختيجي  .

 .التعسو مع الجسمعس والكليس والمتاكز والهيئس المهني وبيو الخبت المحلي فيمس يتعل بمهس الوحم وسيسسستهس .
 .قيس معمال التغيت ف أماء الوحما االكسميمي واالماتي م خال المقستن لفتدتا زمنيد منتظمد فد قيدس
التحسي ف االماء .
 .قيس

فس لي الوحما م خال الكشف

 .تقمي وتش م ف مجس القيس

جوم الخمم المقمم  .

والتقوي بمس يسه ف نشت ثقسف القيس

 .إجتاء المقستن بي أماء الوحما اإلماتي واألكسميمي ف الجسمع  .
 .إ مام التقستيت

أماء الوحما المختلف بسلجسمع  .

 .إ مام المنشوتا والمطويس والكتيبس ف مجس القيس

والتقوي  .

والتقوي ماخ الجسمع 

مؤشدتا االماء ومعتفد مقدمات وكميد

 .تفع التوصيس للوحما المستفيم م قيس
 .االسهس ف قيس

األماء بمس يعزز جوانب القو ومعسلج جوانب القصوت ف أمائهس .

مؤشتا اماء الوحما ف

مسم التطويت والجوم وف خط االيزو 

 .االسهس ف خط افسق لوزات التعلي العسل  .
 .تنمي المواتم البشتي ف نطسق الوظيف والعم

لى تنمي قمتاتهس .

 .تنفيذ مس تكلف به م مهس أختى يوجه بهس وكي الجسمع للتطويت والجوم  .

االنجسزا التئيس للوحم :
المنجزات المشتركة مع وحدات عمادة التطوير والجودة-وكالة الجامعة – االمانة العامة للخطة االستراتيجية – اللجان 1438/1437-هـ:

 – 1الاسهام يف اجراءات حصول واكةل اجلامعة للتطوير واجلودة عىل شهادة الايزو.
 – 2الاسهام يف مجع البياانت الالزمة خلطة افاق للتعلمي العايل.
 – 3املشاركة يف تقدمي خدمات استشارية فامي يتعلق ابلقياس والتقومي بني اجلامعة وامارة جنران.
- 4الاشرتاك يف تصممي وحتكمي استبانة تقيمي املوقع الالكرتوين جلامعة جنران.
- 5الاشرتاك يف تصممي وحتكمي استبانة تقيمي املقررات الالكرتونية.
- 6الاشرتاك يف تصممي وحتكمي وتطوير استباانت مؤرشات اداء اخلطة الاسرتاتيجية.
 – 7الاشرتاك مضن جلنة التحكمي يف حتكمي الاس تبياانت واس تطالعات الراي لتحكمي الاس تبياانت اليت ترد وحدة قياس الاداء.
 – 8الاسهام يف قياس مؤرشات الاداء لربانمج يرس.
 – 9اعداد دراسة مسحية وشامةل ملس توى الرضا الوظيفي ل إالداريني جبامعة جنران.
 – 10اعداد دراسة شامةل ألس باب الترسب الوظيفي ل إالداريني جبامعة جنران.
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 – 11الاسهام يف قياس مؤرش الرضا الوظيفي ملنسويب امارة جنران واعداد بطاقة حاةل املوظف.
 – 12تصممي وبناء استبانة لتسهيل وتبس يط الاجراءات (الامارة).
 – 13اعداد تقارير مؤرشات الاداء بصورهتا الهنائية بدءا من اعداد خطاابت الاس تجابة عىل مؤرشات الاداء والصادرة من واكةل اجلامعة للتطوير واجلودة ومرورا ابس تقبال الاس تجاابت
الكرتونيا وحتليلها احصائيا وتفسري نتاجئها ومقارنة ذكل بفرتات الرصد واعداد التوصيات الالزمة واملنبثقة من نتاجئ دراسة مؤرشات الاداء.
 – 14اعداد اخلطة الس نوية لوحدة قياس الاداء – واكةل اجلامعة للتطوير واجلودة.
 – 15الاس تجابة لعمل الاجراءات الالزمة واملطلوبة حسب التوصيات الواردة من الهيئة الوطنية واليت ختص وحدة قياس الاداء.
 – 16قياس مؤرشات اداء وحدات عامدة التطوير واجلودة.
 – 17تصممي مقياس لتقيمي اإثر ادلورات التدريبية املوهجة ألعضاء هيئة التدريس ومنسويب اجلامعة من الاداريني.
 – 18تصممي مقياس لتقيمي فاعلية قيام واكةل اجلامعة للشؤون التعلميية يف اداء املهام املولكة الهيا من وهجة نظر العمداء ورؤساء الاقسام.
 – 19حتكمي اس تبيان تقيمي موقع اجلامعة الالكرتوين.
 – 20قياس مؤرشات اداء الربامج ( )39برانمج ،للمعيار رمق ( )10البحث العلمي ،واملعيار ( )11العالقة مع اجملمتع.
منشورات الوحدة:
اعداد دليل بنك الاس ئةل عىل شلك كتيب يتضمن اإطار نظري لالختبارات وانواعها والطريقة العلمية لإعداد الاختبارات وكذكل مواصفات الاس ئةل يف بنك الاس ئةل وسيمت حتكميه من
قبل اخملتصني من احصاب اخلربة والاختصاص لإقراره.

-3-

منجزا وحم قيس
أوالً :تتجم المقسيي

االماء 1438/1437هـ:

واستطال س التاي إلى اللغ اإلنجليزي  ،الت تتضم مؤشتا الخط االستتاتيجي لجسمع نجتا

- 1استبيسنس أ ضسء هيئ التمتي

-1استبانة لتقيمي أأداء واكةل اجلامعة للتطوير واجلودة من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
-2استبانة لتقيمي عامدة التطوير واجلودة من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
-3استبانة لتقيمي درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن أأداء وحدات التطوير واجلودة بلكيات اجلامعة.
-4استبانة لقياس اجتاهات ومتطلبات اس تخدام أأساليب التدريس الفعال من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس
-5استبانة قياس رضا أأعضاء هيئة التدريس عن املرافق والتجهزيات.
-6استبانة لتقيمي أأعضاء هيئة التدريس ملصادر التعمل املتاحة ابجلامعة.
-7استبانة لتقيمي درجة استامثرا جلامعة لإماكانهتا يف خدمة اجملمتع احمليل من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس
-8استبانة لتقومي الربانمج الأاكدميي من قبل أأعضاء هيئة التدريس.
-9استبانة لتقيمي درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن جودة اإجراءات التقومي اذلايت لللكية املتبعة جبامعة جنران.
-10استبانة البحث العلمي موهجة ألعضاء هيئة التدريس.
-11استبانة لتقيمي الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.
- 12استبانة لقياس فاعلية القيادية الأاكدميية يف جامعة جنران من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
- 13استبانة لتقيمي أأداء اجملالس العلمية من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
2استبيسنس الطالب.

- 1استبانة تقومي املقررات ادلراس ية
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- 2استبانة لتقيمي اخلدمات الإرشادية والاجامتعية والنفس ية من وهجة نظر طالب اجلامعة.
- 3استبانة تقومي الربانمج.
- 5استبانة لتقيمي الطالب عن اخلدمات اليت تقدهما عامدة القبول والتسجيل جبامعة جنران.
- 6استبانة لتقيمي اخلدمات املكتبية اليت تقدهما اجلامعة من وهجة نظر الطالب والطالبات.
 -3الموظفي

 – 1استتابة لتقيمي الرضا الوظيفي للعاملني ابجلامعة.
 – 2استبانة لتقيمي درجة الرضا املوظفني الإداريني عن املعايري .اليت يمت يف ضوهئا تقيمي أأداهئم الوظيفي.
 – 3استبانة لتقيمي درجة استامثرا جلامعة لإماكانهتا يف خدمة اجملمتع احمليل من وهجة نظر القيادات الإدارية.
 – 4استبانة لقياس فاعلية القيادة الإدارية يف جامعة جنران من وهجة نظر الإداريني.
- 4مقسيي

مسم خمم المجتمع

 – 1استبانة لقياس مس توى خرجي جامعة جنران من وهجة نظر سوق العمل واجملمتع احمليل.
 - 5مسم القبو والتسجي
- 1استبانة لقياس الرضا عن التسهيالت واخلدمات اليت تقدهما عامدة القبول والتسجيل.
ثسنيس :تتجم ملخصس تقستيت مؤشتا االماء الت ت تصمهس أ ضسء هيئ التمتي

-1مؤرش اداء تقيمي أأداء واكةل اجلامعة للتطوير واجلودة من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
-2مؤرش اداء تقيمي عامدة التطوير واجلودة من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
-3مؤرش اداء تقيمي درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن أأداء وحدات التطوير واجلودة بلكيات اجلامعة.
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س 1437هـ.

-4مؤرش اداء اجتاهات ومتطلبات اس تخدام أأساليب التدريس الفعال من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس
-5مؤرش اداء رضا أأعضاء هيئة التدريس عن املرافق والتجهزيات.
-6مؤرش اداء أأعضاء هيئة التدريس ملصادر التعمل املتاحة ابجلامعة.
-7مؤرش اداء تقيمي درجة استامثرا جلامعة لإماكانهتا يف خدمة اجملمتع احمليل من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس
-8مؤرش اداء تقومي الربانمج الأاكدميي من قبل أأعضاء هيئة التدريس.
-9مؤرش اداء تقيمي درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن جودة اإجراءات التقومي اذلايت لللكية املتبعة جبامعة جنران.
-10مؤرش اداء البحث العلمي موهجة ألعضاء هيئة التدريس.
-11مؤرش اداء تقيمي الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.
- 12مؤرش اداء فاعلية القيادية الأاكدميية يف جامعة جنران من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس.
- 13مؤرش اداء تقيمي أأداء اجملالس العلمية من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس
ثسلثس  :مؤشتا اماء الخسص بسلطالب س  37هـ.

- 1مؤرش تقومي املقررات ادلراس ية
- 2مؤرش تقيمي اخلدمات الإرشادية والاجامتعية والنفس ية من وهجة نظر طالب اجلامعة.
- 3مؤرش تقومي الربانمج.
- 5مؤرش تقيمي الطالب عن اخلدمات اليت تقدهما عامدة القبول والتسجيل جبامعة جنران.
- 6مؤرش تقيمي اخلدمات املكتبية اليت تقدهما اجلامعة من وهجة نظر الطالب والطالبات.
تابعس :مؤشتا االماتيي

 – 1مؤرش لتقيمي الرضا الوظيفي للعاملني ابجلامعة.
 – 2مؤرش لتقيمي درجة الرضا املوظفني الإداريني عن املعايري .اليت يمت يف ضوهئا تقيمي أأداهئم الوظيفي.
 – 3مؤرش تقيمي درجة استامثرا جلامعة لإماكانهتا يف خدمة اجملمتع احمليل من وهجة نظر القيادات الإدارية.
 – 4مؤرش قياس فاعلية القيادة الإدارية يف جامعة جنران من وهجة نظر الإداريني.
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خسمسس :مؤشتا

مسم خمم المجتمع

مؤرش قياس مس توى خرجي جامعة جنران من وهجة نظر سوق العمل واجملمتع احمليل.
سسمسس :البتامج التمتيبي الت ت تنفيذهس

 – 1تنفيذ دورة صناعة التحفزي عند الطالب.
 – 2تنفيذ دورة تصممي وحتليل الاستباانت الالكرتونية.
سسبعس  :كتسب وإ مام التقستيت التقييمي للتقستيت االحصسئي لمؤشتا األماء الخسص بسلخط االستتاتيجي لجسمع نجتا فيمس يتعل بأ ضسء هيئ التمتي

والموظفي اإلماتيي :

أوالً :أ ضسء هيئ التمتي

- 1تقرير قياس فاعلية القيادة الااكدميية جبامعة جنران من وهجة نظر اعضاء  /عضوات هيئة التدريس فرتة الرصد -الفصل ادلرايس الثاين من العام  1438هـ الرصد الرابع.
- 2تقرير تقيمي درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران بلكيات اجلامعة الفصل ادلرايس الثاين من العام  1438الرصد اخلامس.
- 3تقيمي درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن جودة اإجراءات التقومي املتبعة جبامعة جنران الفصل ادلرايس الثاين من العام  1438هـ الرصد الثالث
- 4تقيمي درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن أأداء عامدة التطوير واجلودة الفصل ادلرايس الثاين من العام  1438هـ الرصد الثالث.
- 5درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن أأداء وحدات التطوير واجلودة بلكيات اجلامعة الفصل ادلرايس الثاين من العام  1438هـ الرصد الرابع.
- 6تقيمي جودة املوارد املالية من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس–الفصل ادلرايس الثاين من العام–  1438هـ الرصد اخلامس.
- 7رضا أأعضاء هيئة التدريس عن املرافق والتجهزيات جبامعة جنران -الفصل ادلرايس الثاين من العام  1438هـ الرصد اخلامس.
- 8تقيمي اجتاهات ومتطلبات اس تخدام أأساليب التدريس الفعال من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران الفصل ادلرايس الثاين–  1438هـ الرصد الرابع.
- 9تقيمي أأعضاء هيئة التدريس ملصادر التعمل جبامعة جنران من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس-الفصل ادلرايس الثاين من العام –  1438ه الرصد الرابع.
- 10تقيمي اداء اجملالس العلمية من وهجة نظر أأعضاء جملس القسم -الفصل ادلرايس الثاين من العام–  1438هـ الرصد الثاين.
- 11درجة رضا أأعضاء هيئة التدريس عن أأداء واكةل اجلامعة للتطوير واجلودة الفصل ادلرايس الاول من العام–  1438هـ الرصد الثالث.
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- 12تقيمي درجة استامثر اجلامعة لإماكنياهتا يف خدمة اجملمتع احمليل من وهجة نظر الهيئة التدريس ية من العام–  1438هـ الرصد الرابع.
 – 13تقيمي جودة البحث العلمي من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للفصل ادلرايس الثاين من العام–  1438ه الرصد اخلامس.
ثانياً :اإلداريين

- 1تقيمي مس توى الرضا الوظيفي للعاملني جبامعة جنران (الإداريني والإدارايت)  -العام 1438هـ الرصد اخلامس.
- 2تقيمي درجة رضا املوظفني الإداريني عن املعايري اليت يمت يف ضوهئا تقيمي أأداهئم الوظيفي–  1438هـ الرصد الثالث.
- 3قياس فاعلية القيادة الإدارية جبامعة جنران من وهجة نظر الإداريني والإدارايت فرتة الرصد -الفصل ادلرايس الثاين من العام–  1437هـ الرصد الرابع.
ثامنا :تقييم الدورات التدريبية لوحدة تنمية المهارات التي عقدت في العام 1438/1437هـ:

مت حتليل ادلورات التدريبية واصدار التقارير الاحصائية لتقيمي املدربني والربامج التدريبية لدلورات التدريبية لعامدة التطوير واجلودة وبلغ عدد ادلورات التدريبية اليت مت حتليلها احصائيا لفئات
(اعضاء هيئة التدريس ،الاداريني) ( )71دورة تدريبية.
–2قيس

مؤشتا اماء وحما

مسم التطويت والجوم – مؤشتا االيزو 9001 -

قياس مؤرشات اداء وحدات عامدة التطوير واجلودة املتعلقة مبؤرشات الايزو :وحدة قياس الاداء ،وحدة تمنية املهارات ،وحدة التعلمي والتعمل ،وحدة التعاون ادلويل ،وحدة التخطيط
واملتابعة ،املكتب الفين.
تسسعس– استختاج التقستيت االحصسئي لتقيي المقتتا المتاسي للفص االو م العس 1438/1437هـ.

 -1تقارير تقيمي املقررات ادلراس ية عىل مس توى اللكيات بشلك مشويل وعىل مس توى جنس الطالب (طالب ،طالبات).
 -2تقارير تقيمي املقررات ادلراس ية عىل مس توى الربامج الااكدميية والاقسام يف اللكيات بشلك مشويل وكذكل التقارير عىل مس توى جنس الطالب يف الربامج الااكدميية
(طالب ،طالبات).
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سشتا– التحليال االحصسئي لبيسنس العمسما المسسنم واستختاج التقستيت االحصسئي المطلوب .

 -1حتليل بياانت اس تبيان تقيمي بوابة املوقع الالكرتوين للجامعة.
 - -2تقيمي البوابة الالكرتونية لعامدة القبول والتسجيل للعام  1438 – 1437هـ
- 3تقرير لقياس درجة رضا الطلبة عن ا ألنشطة الالصفية واخلدمات الطالبية للعام اجلامعي  1438/1437هـ.
الحسمي شت– التطويت والتحميث
تم ا سم النظت والمتاجع ف استبيسنس ومؤشتا قيس

منجزا وحم قيس
 – 1وضع خط وحم قيس

االماء – الموقع االلكتتون – وحم قيس

االماء الفص االو م العس الجسمع 1439/1438هـ:

االماء للعس 1439/1438هـ .ومتاجعتهس وتمقيقهس.

 – 2اجتاء التحليال االحصسئي الالزم لتقيي المقتتا المتاسي

لى مستوى الجسمع والكليس والبتامج (طالب وطسلبس ).

 – 3م ملخص لتقتيت تقيي المقتتا المتاسي واالماء التمتيس أل ضسء هيئ التمتي .
 – 4قيس

االماء

مؤشت نسب الطالب الى الكسمت االماتي.

 – 5قيس

مؤشت متج الو

ف تسسل الجسمع م وجه نظت ا ضسء هيئ التمتي

 – 6قيس

مؤشت متج الو

ف تسسل الجسمع م وجه نظت االماتيي

 – 7قيس

مؤشت متج الو

ف تسسل الجسمع م وجه نظت الطالب هيئ التمتي
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 – 8قيس

مؤشت نسب ا ضسء هيئ التمتي

 – 9بنسء وتصمي استبسن حو متج و
 – 10بنسء وتصمي استبسن حو متج و
-11بنسء اس تبسن لقيس
 - 12بنسء لقيس

متج الو

متج الو

الذي غسمتوا الجسمع ألسبسب غيت التعسقم
المستفيمي بتسسل الجسمع واهمافهس االستتاتيجي
المستفيمي بتسسل البتنسمج واهمافه االستتاتيجي

بسلملي التنظيم للكلي لمى الطالب.

بسلملي التنظيم للكلي لمى ا ضسء هيئ التمتي .

- 13بنسء استبسن لتقيي المستفيمي بسلمكتب التقمي .
 – 14تصمي ملي لمؤشتا االماء.

المكتب التنفيذي لخطة آفاق
الهدف العام:
التواصل مع مكتب آفاق بوزارة التعليم وتلبية متطلبات خطة (آفاق).

المهام:
.
.
.
.
.
.

اإلشراف على تنفيذ خطة آفاق» بالجامعة.
جمع البيانات الخاصة بخطة آفاق والمتعلقة بالجامعة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة داخل الجامعة بشكل دقيق وفى الوقت المحدد.
إدخال البيانات إلى النظام اإلليكتروني لخطة آفاق بالوزارة في المواعيد المحددة.
تنفيذ البرامج التنفيذية لخطة آفاق داخل الجامعة.
إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة آفاق داخل الجامعة.
ما تكلف به من أعمال من قبل وكيل الجامعة للتطوير والجودة .

أهم اإلنجازات:
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 -1إعداد وجتهيز وجتميع البياانت اخلاصة ابلدورة الثالثة خلطة آفاق ،وفقاً للنماذج املعتمدة من مكتب خطة آفاق بوزارة التعليم ،واليت تتضمن جتميع
البياانت على مستويني مها:
 بياانت خاصة لقياس مؤشرات األداء

 بياانت الربامج التنفيذية (مشروعات اخلطة االسرتاتيجية ابجلامعة).

 -2التواصل مع مكتب ا الحصاء واملعلومات ابجلامعة من أجل استكمال البياانت االحصائية الالزمة خلطة آفاق والبالغة حوايل  120متغري ،ومت خالهلا عقد
ثالث جلسات ُمطولة مع مسؤول مكتب االحصاء واملعلومات الستكمال البياانت االحصائية.

 -3إدخال بياانت الربامج التنفيذية خلطة آفاق إىل برانمج "منا" ،اإلليكرتوىن.

 -4اعداد تقرير عن مؤشرات أداء الدورة الثانية خلطة آفاق ،وموقف جامعة جنران من اجلامعات السعودية.

 -5حضور ورشة العمل التدريبية اليت عقدهتا وكالة وزارة التعليم العايل للشؤون التعليمية عن " حتديث خطة آفاق" ،مع أعضاء املكاتب التنفيذية خلطة آفاق
ابجلامعات السعودية1437/4/15 ،ه ،الرايض ،قاعة امللك سلمان ،مقر وزارة التعليم.

 -6إعداد تقرير عن ورشة " حتديث خطة آفاق" ،واليت عقدت يف 1437/4/15ه ،الرايض.

 -7حضور ورشة العمل التدريبية اليت عقدهتا وكالة وزارة التعليم للشؤون التعليمية ابلتعاون مع جامعة امللك عبد العزيز عن " جتارب اجلامعات الناجحة يف
تطبيق خطة اجلامعة وخطة آفاق واالستفادة من خمرجاهتا" ،مع أعضاء املكاتب التنفيذية خلطة آفاق ابجلامعات السعودية1437/7/21 ،ه ،قاعة

االجتماعات الكربى ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة.

 -8إعداد تقرير عن ورشة " جتارب اجلامعات الناجحة يف تطب يق خطة اجلامعة وخطة آفاق واالستفادة من خمرجاهتا" ،واليت عقدت يف 1437/7/21ه،
جامعة امللك عبد العزيز ،جدة.

 -9اعداد التقرير الثالث "عن مؤشرات أداء جامعة جنران للعام األكادميي 1437/1436ه ( 2015م) ،الوارد من املكتب التنفيذي خلطة آفاق بوزارة
التعليم.
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 -10حضور ورشة الع مل التدريبية اليت عقدهتا وكالة وزارة التعليم العايل للشؤون التعليمية عن " خطة آفاق  2وآليات التنفيذ" ،مع أعضاء املكاتب
التنفيذية خلطة آفاق ابجلامعات السعودية1438/3/15 ،ه ،الرايض ،قاعة امللك سلمان ،مقر وزارة التعليم.

 -11إعداد وجتهيز وجتميع البياانت اخلاصة ابلدورة الرابعة خلطة آفاق ،وفقاً للنماذج املعتمدة من مكتب خطة آفاق بوزارة التعليم.

 -12إعداد وجتهيز وجتميع البياانت اخلاصة ابلدورة اخلامسة خلطة آفاق ،وفقاً للنماذج املعتمدة من مكتب خطة آفاق بوزارة التعليم.
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الهدف العام:

المكتب الفني

التنسيق اإلداري لكافة الكيانات بوكالة الجامعة للتطوير والجودة وتوثيق األعمال واألنشطة ورقيا وإلكترونياا ومتابعاة التصاميمات والمطبوعاات وتنظايم ورش
العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات ،والمساهمة في إعداد التقرير السنوي.

المهام:
 .جمع البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات التطوير والجودة من مصادرها وتوثيقها.
 .متابعة تحديث الموقع اإللكتروني لوكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة.
 .إصدار النشرات والمطويات والكتب لنشر ثقافة التطوير والجودة ،والتي تصدرها وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة.
 .متابعة وتنفيذ األعمال الفنية الخاصة بإعداد تقارير اإلنجازات السنوية للوكالة والعمادة ووحداتهم.
 .اإلخراج الفني للعروض التقديمية لكافة كيانات وكالة الجامعة للتطوير والجودة.
 .متابعة وتحديث الموقع اإللكتروني الخاص بوثائق الجامعة لالعتماد من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالتعاون مع الجهات المختصة.
 .متابعة وتحديث الموقع اإللكتروني الخاص بنظام إدارة الجودة الشاملة.
 .التعاون مع وحدة تنمية المهارات في تنفيذ البرامج التدريبية والورش المنعقدة من خالل المهام اآلتية:
 تقديم الدعم اإلداري إلقامة البرامج التدريبية.
 اإلعالن عن الدورات من خالل الشاشات الموزعة بالجامعة وكذلك من خالل الموقع اإللكتروني للعمادة.
 تصميم تقارير إلكترونية شاملة عن البرامج التدريبية مدعمه بالصور والرسومات البيانية ونشرها على الموقع اإللكتروني.
 إعداد قواعد البيانات وتسجيل بيانات البرامج التدريبية وتواريخها وأعداد المتدربين بكل برنامج وفئاتهم الوظيفية وكلياتهم واستخراج التقارير اإلحصائية
الالزمة.
 برمجة وتصميم استعالمات كليات الجامعة بقواعد بيانات المتدربين حول أعداد وأسماء المتدربين والبرامج التدريبية التي حضرها منسوبوها وتقسيم
فئات المتدربين على حسب درجاتهم العلمية الستكمال متطلبات اعتماد برامجها.
 .المتابعة واإلشراف على شبكة البيانات بين القسمين الرجالي والنسائي.
.تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها .
.تنفيذ ما يكلف به من مهام أخرى يوجه بها وكيل الجامعة للتطوير والجودة.
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أهم اإلنجازات:
.
.

.

.

دعم ومساندة وحدة تنمية المهارات في تنفيذ برنامج "تمكين" ألعضاء هيئة التدريس الجدد من السعوديين .
دعم ومساندة وحدة تنمية المهارات في تنفيذ برنامج "إمكان" للقيادات األكاديمية الوطنية من خالل :
 المشاركة في تصميم وعرض الفيلم التقديمي عن برنامج "إمكان" .
 المشاركة في التدريب بالورش التدريبية للبرنامج .
 المشاركة في إعداد حفل تدشين البرنامج وحلقة النقاش االفتتاحية .
 إدخال بيانات ورش العمل والمتدربين بقاعدة بيانات وحدة تنمية المهارات .
 طباعة شهادات حضور ورش عمل البرنامج واجتياز البرنامج .
 التغطية اإلعالمية لفعاليات أيام البرنامج ونشر أخبار التغطية على مواقع الوكالة والعمادة وحسابات التواصل االجتماعي المختلفة .
 المشاركة في استكمال المطبوعات المطلوبة للبرنامج .
دعم ومساندة وحدة تنمية المهارات في تنفيذ برامج الخطة التدريبية بفصليها األول والثاني للعام الجامعي -هـ من خالل :
 كتابة خطابات الترشيح للدورات المختلفة .
 إدخال بيانات البرامج التدريبية والمتدربين بقاعدة بيانات الوحدة .
 اإلعالن عن البرامج التدريبية بشاشات الجامعة ومواقع التواصل االجتماعي وموقع عمادة التطوير والجودة .
 المشاركة في اإلشراف على تنفيذ البرامج مع وحدة تنمية المهارات .
 طباعة شهادات الحضور للقسمين الرجالي والنسائي .
 إدخال بيانات تقييمات البرامج التدريبية والمدربين .
 استخراج اإلحصاءات الخاصة بالمتدربين والبرامج التدريبية من قاعدة البيانات .
التدريب بوحدة تنمية المهارات في الدورات اآلتية :
 معايير تصميم االستبانات وتحويلها إلكترونيا (عدد  دورة تدريبية) .
 دورة ( )OneNoteتدوين المالحظات اإللكتروني .
 دورة "إدارة الموارد البشرية في وحدات التطوير والجودة" ضمن فعاليات برنامج إمكان .
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 .تقديم الدعم التقني لوكالة التطوير والجودة ولجميع وحدات عمادة التطوير والجودة في إطار مشروع الجامعة لالعتماد المؤسسي من خالل :
 تحميل الوثائق المرفوعة بموقع الوثائق الخاصة بالبرامج األكاديمية وتسليمها للوحدات المعنية .
 تصميم وتجميع قوائم المحكات وما تحتوية من ملفات وبيانات وفهرستها تمهيدا لرفعها .
 .بالنسبة ألعمال تصميم المواقع وتحديثها :
 إعادة وتصميم وتحديث موقع وكالة الجامعة للتطوير والجودة وما تحتوية من وحدات وإدارات بالمشاركة مع سعادة وكيلة العمادة بالقسم النسائي .
 إعادة وتصميم وتحديث موقع عمادة التطوير والجودة وما تحتوية من وحدات وإدارات بالمشاركة مع سعادة وكيلة العمادة بالقسم النسائي .
 التحديث الدائم والمستمر لموقعي الوكالة والعمادة باألخبار والفعاليات .
 التحديث الدائم لحساب المشاركات المجتمعية للوكالة والعمادة على موقع الجامعة الرئيس .
 مشاركة ونشر األخبار والفعاليات على حسابات العمادة بمواقع التواصل االجتماعي المختلفة .
 تصميم موقع مالحظات التحسين لهيئة تقويم التعليم على مشروع التقويم التطويري ورفع ما يقارب ( )ملف باللغة العربية واللغة اإلنجليزية .
 المشاركة في تصميم موقع قاعدة بيانات وثائق البرامج األكاديمية بكليات الجامعة مع عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت .
 تصميم موقع وثائق مشروع االعتماد المؤسسي وتحميل وثائق محكات االعتماد بماا يقاارب (ملاف) ووثاائق محكاات الدراساة الذاتياة بماا يقاارب
( )ملف .
 تصميم عدد ( )استبانة إلكترونية لوحدة قياس األداء ورفعها على الموقع اإللكتروني للوكالة .
 .بالنسبة ألعمال المطبوعات والكتيبات :
 ت حااديث كتاااب الاادليل التنظيمااي لجامعااة نجااران اإلصاادار الثالااث بالتعاااون مكتااب المتابعااة وإدارة المخاااطر باألمانااة العامااة لمتابعااة وتنفيااذ الخطااة
االستراتيجية للجامعة .
 المشاركة في إعداد وتصميم تقرير إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة بوحداتها .
 تصميم الخطة االستراتيجية الثانية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة "ريادة" .
 إعادة تصميم وتحديث الهيكل التنظيمي لجامعة نجران .
 المشاركة في إعداد ومراجعة وتصميم كتاب دليل جامعة نجران اإلصدار الثاني هـ .
 تصميم كتاب إدارة خطة مخاطر جامعة نجران بالمشاركة مع مكتب متابعة المخاطر.
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الهدف العام

األمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة
االستراتيجية للجامعة

إدارة عمليتااي المتابعااة والتقياايم المسااتمر للمشااروعات التطويريااة للجامعااة وان تكااون بياات خباارة للجنااة الدائمااة لتنفيااذ ومتابعااة الخطااة االسااتراتيجية للجامعااة
 /هـ برئاسة معالي مدير الجامعة ،والتأكد من أن سير العمل بالمشروعات التطويرية يساير وفاق خطاة العمال المقاررة لهاا ووفاق ماا حادد لهاا مان
أهداف مأمولة ،و توقع المخاطر و تحديد الصعوبات أو المشكالت التي تواجه عملية التنفيذ ومن ثم التوصية للجنة الدائمة بالحلول المناسابة لهاا وذلاك بشاراكة
فاعلة مع مدراء المشروعات التطويرية.
 تتبع أمانة الخطة االستراتيجية سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمتابعاة وتنفياذ الخطاة االساتراتيجية ،و يارأس األماناة ساعادةرئيس وحدة التخطيط االستراتيجي بعمادة التطوير والجودة .

المهام:
 .تصميم نماذج المتابعة لمشروعات الخطة االستراتيجية وتطويرها .
 .استالم تقارير إنجازات المشروعات التطويرية .
 .التواصل مع مديري المشروعات التطويرية والتوجيه المستمر نحو تحقيق األهداف المأمولة والمحددة بالخطة االستراتيجية .
 .إعداد التقارير الالزمة عن موقف المشروعات إلى اللجنة الدائمة .
 .التوصية بالتعديالت على األنشطة والجداول الزمنية للمشروعات بالتعاون مع مديري المشروعات .
 .تقديم الدعم الفني لمسؤولي المشروعات التطويرية في حال طلب ذلك من سعادة المدير التنفيذي للمشروع .
 .التواصل مع سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة وسعادة مقرر اللجنة .
 .دراسة ما يرفع من تقارير خاصة بمؤشرات األداء وتقييم المخاطر ورفع التوصيات الالزمة إلى اللجنة الدائمة .
 .التحقق من ارتباط تنفيذ المشروعات بتحقيق األهداف االستراتيجية وفق المراحل الزمنية للمشروع .
 .رفع تقرير كل شهرين أو حسب ما يتفق عليه إلى سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة للعرض على اللجنة .
 .التنسيق مع اإلدارة المالية إلقرار التمويل الالزم لمشروعات الخطة االستراتيجية ضمن الميزانية السنوية للجامعة .
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ويتبع أمسن الخط االستتاتيجي المكستب التسلي :
 مكتب المتسبع :
 -1استالم تقارير المتابعة الدورية للمشروعات من مديري المشروعات التطويرية وفق النماذج المعدة لذلك .
 -التواصل مع مديري المشروعات الستالم التقارير في حالة التأخير عن المواعيد المحددة سلفا .
 -عرض التقارير على رئيس أمانة اللجنة الدائمة ( رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي) .
 -حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالتواصل مع مديري المشروعات ونماذج المتابعة الدورية.

 مكتب تقيي المخسطت :
 -1قياس وتقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات إدارتها بما يقلل من حجم المخاطر أو تجنبها وتقليل آثارها السلبية .
 -دراسة التقارير الخاصة بمديري المشروعات عن تنفيذ المشروعات ورفع تقرير إلى أمانة اللجنة الدائمة .
 -التقدير واالستعداد الستغالل جميع الفرص المتاحة والمستجدة في منظومة التعليم العالي .
 -تحقيق مرونة مؤسسية في التعامل مع المشكالت الناجمة عن التنفيذ من خالل فهم جميع العمليات والمخاطر المرتبطة بها .
 -دراسة وتوقع الخلل المستقبلي الذي قد ينجم عن تفاقم التحديات وعدم السيطرة عليها ال قدر هللا .
 -رفع تقرير كل شهرين عن تقييم المخاطر بمشروعات الخطة فضال عن التقارير الطارئة التي قد تستدعى الظروف الرفع بها .
 -ال توصية بالتعديالت على األنشطة والجداول الزمنية للمشروعات بالتعاون مع مديري المشروعات .
 -رفع توصيات بتقليل التكاليف المفاجئة من خالل فاعلية وشفافية عمليات المتابعة الدورية لتنفيذ األنشطة .
 -التنسيق المستمر مع اإلدارة المالية للتأكد من توافر الدعم والتمويل لمشروعات الخطة االستراتيجية عند إقرار الميزانية السنوية.


 مكتب مؤشتا األماء :
 .مراجعة وتقويم األداء الخاص باألهداف االستراتيجية من خالل النماذج والمقاييس المعتمدة للتحقق من جودة األداء وفاعليته وفقا للمأمول .
 .القياس الدوري لمؤشرات األداء الخاصة بأهداف الخطة االستراتيجية ورفع تقرير كل شهرين عن تطورها .
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 .جمع المعلومات والبيانات الالزمة من وحدات الجامعة المختلفة والخاصة بعمليات القياس ومؤشرات األداء لألهداف االستراتيجية .
 .رفع تقرير إلى األمانة العامة بمؤشرات األداء وفق النماذج المعدة لذلك .

أهم اإلنجازات
 -1إعداد اخلطط التنفيذية ملشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.
 -2متابعة تنفيذ لشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 -3فهرسة التقارير النهائية ملشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 -4إعداد اخلطط التنفيذية ملشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.
 -5متابعة تنفيذ لشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 -6فهرسة التقارير النهائية ملشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 -7إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " دراسة االحتياجات التدريبية للفئات املختلفة من الكوادر األكادميية ومن يف حكمهم" ،ضمن مشروع اخلطة
كود ( ،)2/3والقائم بتنفيذه وحدة تنمية املهارات بعمادة التطوير واجلودة.
االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ

 -8إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " تصميم وتنفيذ اخلطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم " ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
كود ( ،)3/3والقائم بتنفيذه وحدة تنمية املهارات بعمادة التطوير واجلودة.
املُ ّ

كود
 -9إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " تصميم وتنفيذ خطة تدريبية لتنمية قدرات اجلهاز اإلداري واملايل" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
( ،)9/7والقائم بتنفيذه وحدة تنمية املهارات بعمادة التطوير واجلودة.

كود
 -10إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لعمادة البحث العلمي" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
( " )5/7تصميم هياكل تنظيمية مطوره لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية".
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كود
 -11إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لعمادة الدراسات العليا" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
( " )5/7تصميم هياكل تنظيمية مطوره لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية".

كود (" )5/7
 -12إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لإلدارة املالية" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
تصميم هياكل تنظيمية مطوره لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية".
 -13إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " أتهيل برامج كليات اجلامعة للحصول على اعتمادات وطنية ودولية " ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
كود ( ،)5/1والقائم بتنفيذه وحدة االعتماد األكادميي بعمادة التطوير واجلودة.
املُ ّ

 -14إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " إنشاء آلية لضمان تقدمي خدمات مكتبية متطورة لكل من اجلانب الرجايل والنسائي" ،ضمن مشروع اخلطة
كود ( ،)3/5والقائم بتنفيذه عمادة شؤون املكتبات.
االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ

كود (،)1/6
 -15إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " حتديد اخلدمات الالصفية املختلفة للطالب والطالبات" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
والقائم بتنفيذه عمادة شؤون الطالب.

كود
 -16إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لعمادة القبول والتسجيل" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
( " )5/7تصميم هياكل تنظيمية مطوره لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية".

 -17إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " تصميم خطة ملتابعة وتطوير برامج الدراسات العليا احلالية مبا يتماشى مع خطة برامج الدراسات العليا واحتياجات
كود ( ،)2/10والقائم بتنفيذه عمادة الدراسات العليا.
اجملتمع" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ

 -18إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " القواعد التنفيذية وأولوايت اجلامعة للتوسع يف افتتاح برامج الدراسات العليا" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية
كود ( ،)3/10والقائم بتنفيذه عمادة الدراسات العليا.
للجامعة املُ ّ

كود ( ،)4/10والقائم
 -19إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " استحداث برامج جديدة للدراسات العليا " ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
بتنفيذه عمادة الدراسات العليا.
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 -20إعداد تقرير استيفاء عن مشروع " إنشاء نظام شامل لتقييم ومتابعة وحتسني أداء أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية " ،ضمن مشروع اخلطة
االسرتاتيجية للجامعة ،والقائم بتنفيذه كلية الطب.

 -21إعداد تقرير استيفاء عن مشروع " إنشاء نظام شامل لتقييم ومتابعة وحتسني أداء أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية " ،ضمن مشروع اخلطة
االسرتاتيجية للجامعة ،والقائم بتنفيذه كلية اجملتمع.

 -22إعداد تقرير استيفاء عن مشروع " توفري وسائل فعالة لالتصال والتواصل بني القسمني الرجايل والنسائي" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة،
املكود ( ،)11/4والقائم بتنفيذه كلية الطب.

 -23إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " تصميم خطة ملتابعة وتطوير برامج الدراسات العليا احلالية مبا يتماشى مع خطة برامج الدراسات العليا واحتياجات
كود ( ،)2/10والقائم بتنفيذه عمادة الدراسات العليا.
اجملتمع" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ

 -24إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " القواعد التنفيذية وأولوايت اجلامعة للتوسع يف افتتاح برامج الدراسات العليا" ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية
كود ( ،)3/10والقائم بتنفيذه عمادة الدراسات العليا.
للجامعة املُ ّ

كود ( ،)4/10والقائم
 -25إعداد تقرير حتكيم عن مشروع " استحداث برامج جديدة للدراسات العليا " ،ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة املُ ّ
بتنفيذه عمادة الدراسات العليا.

 -26اعداد تقرير عن استيفاء ما جاء يف تقرير التحكيم ملشروع  "4 –1استحداث برامج جديدة ابجلامعة وفقاً ملتطلبات اجملتمع وسوق العمل" ،والقائم
بتنفيذه كلية اجملتمع.

 -27إعداد تقرير إجناز عن تنفيذ مشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ،وموقف الكليات والعمادات من تنفيذها.
 -28إعداد تقرير عن مشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية ودورها يف حتقيق رسالة جامعة جنران.

 -29إعداد تقرير إجناز عن تنفيذ مشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ،وموقف الكليات والعمادات من تنفيذها.
 -30إعداد تقرير عن مشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية ودورها يف حتقيق رسالة جامعة جنران.
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 -31اعداد اخلطة التنفيذية ملشروع " 3/ 7تصميم دليل إجراءات األعمال املالية واإلدارية يتسم ابملرونة واجلودة" ،ضمن املشروعات املستحدثة يف املرحلة
الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 -32اعداد اخلطة التنفيذية ملشروع " 12/ 7تصميم اهليكل التنظيمي لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية" ،ضمن املشروعات املستحدثة يف املرحلة الرابعة من
اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 -33إعداد تقرير عن املخاطر اليت واجهت مشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية.
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أهم إجنازات اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
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االنتهاء من تنفيذ مشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران
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مت حبمد هللا االنتهاء من تنفيذ مشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران ،حتت إشراف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ممثلة يف األمانة العامة

للخطة االسنراتيجية خالل العام الدراسي  1438/ /1437ه ،وقد بلغ عدد مشاريع هذه املرحلة ثالثني مشروعاً تطويرايً ،بواقع أربعة عشر مشروعاً مستحداثً،
إضافة إىل ستة عشر مشروعاً ممتداً من املرحلتني األوىل والثانية،وبلغت نسبة اإلجناز الكلي ملشروعات املرحلة الثالثة ( ،)75.1%وقد انعكست نسبة اإلجناز املرتفعة
ملشروعات املرحلة الثالثة من اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران يف حتقيق ارتفاع نسبة حتقيق رسالة اجلامعة لتصل إىل  ،%60ومن اهم املشروعات اليت مت تنفيذها يف

املرحلة الثالثة ما يلي:

 3/1تطوير الخطط الدراسية غير المطورة.

 4/1استحداث برامج جديدة بالجامعة وفقًا لمتطلبات المجتمع وسوق العمل.
 9/1تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم اإللكتروني.
 11/1التسويق اإلعالمي لخدمات عمادة التعلم اإللكتروني
 6/3التقييم الراهن (كمياً ونوعياً) للهيكل األكاديمي الحالي لبرامج الجامعة وفقاً لمتطلبات البرنامج
 8/4إنشاء آلية لمتابعة وتقييم كفاءة اإلدارة اإللكترونية.

 2/7تطوير اإلجراءات اإلدارية وتبسيطها بكافة الوحدات اإلدارية بالجامعة.

 7/7إنشاء نظام لمتابعة وتقييم مستوى اإلنجاز بالوحدات اإلدارية بالجامعة.
 " 5/8إنشاء وتفعيل نظام للتطوير المهني للخريجين"
6/9وضع آلية لتسويق البحوث التطبيقية.

 8/10إنشاء مسارات فعالة للتواصل مع المبتعثين داخليا وخارجيا.
 10/11دعم وتطوير المشاركة المجتمعية للطالب والطالبات.
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شكل رقم ( )1نسب إنجاز مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة االستراتيجية لجامعة نجران

جاري تنفيذ مشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران
جاري حالياً تنفيذ مشروعات املرحلة الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران ،وتبلغ مجلة مشروعات تلك املرحلة سبعةً وعشرين مشروعاً ،بواقع أحد عشر

مشروعاً مستحداثً ،إضافة إىل ستة عشر مشروعاً ممتداً من املراحل األوىل والثانية والثالثة ،ومن اهم املشروعات اجلاري تنفيذها
  7/2التطوير املستمر ملتطلبات الربامج لضمان فاعلية األنشطة األكادميية والتدريب امليداين.  7/3وضع خطة الستكمال الكوادر األكادميية وفقاً ملتطلبات الربامج والوحدات  12/4استثمار مرافق اجلامعة لتعزيز مصادر التمويل الذايت  7/5جتهيز وتطوير املعامل والقاعات الدراسية وفقا للمعايري القياسية مبا حيقق نواتج التعلم  10/6تطوير اإلسكان اجلامعي للطالب والطالبات واستكمال متطلباته وفقاً للمواصفات القياسية.  3/7تصميم دليل إجراءات األعمال املالية واإلدارية يتسم ابجلودة واملرونة.  12/7تصميم اهليكل التنظيمي لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية.بناء على دراسة لتحديد جماالت واحتياجات التوظيف من
  7/8إنشاء برامج تسويقية فعالة للخرجيني ً- 29 -

خرجيي الربامج األكادميية.
  9/ 9تصميم وتنفيذ آلية لتسويق نتائج البحث العلمي  9/11تصميم آلية لتطوير العمل االستشاري األكادميي من خالل بناء بيوت خربة متخصصة. 15 /11 -تصميم منظومة متكاملة للتواصل اإلعالمي وتعزيز الصورة الذهنية للجامعة
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ثانيا :إجنازات االعتماد املؤسسي
والرباجمي
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التعاون مع هيئة تقومي التعليم:
أهم اإلجنازات:

 .1االنتهاء من املشروع التطويري على املستوى املؤسسي ،واعداد خطط التحسني لتوصيات املشروع التطويري املؤسسي وعددها  68خطة
حتسني.
 .2جتهيز واثئق خطط التحسني لتوصيات اهليئة يف مشروع التقومي التطويري املؤسسي.
 .3توقيع عقد أتهيل اجلامعة للحصول علي االعتماد املؤسسي.
 .4االنتهاء من الدراسة الذاتية للتقدم لالعتماد املؤسسي ،ومن املتوقع أن تكون الزايرة اخلارجية للمراجعني خالل العام اجلاري.
 .5جتهيز واثئق الدراسة الذاتية ملشروع االعتماد املؤسسي.

االعتماد من اهليئات الدولية:
سعياً من جامعة جنران وضمن أهداف خطتها االسرتاتيجية لتأهيل عدد من براجمها للحصول على اعتمادات دولية ،فقد عملت وكالة
اجلامعة للتطوير واجلودة على ما يلي:
 .1دعم كلية اجملتمع يف جتديد االعتماد األكادميي من اهليئة األمريكية .COE
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 .2توقيع اتفاقية عقد خدمات بني اهليئة األملانية لالعتماد األكادميي  AHPGSو الكليات الصحية  ،حيث وقعت اجلامعة ممثلة يف
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة مع اهليئة األملانية لالعتماد األكادميي  AHPGSيوم اإلثنني املوافق  10رجب  1434ه ـ عقد
خدمات إلجراء عملية تقييم واعتماد أربعة برامج يف الكليات الصحية جبامعة جنران  ,وقد مثل اجلامعة يف هذه اإلتفاقية سعادة
األستاذ الدكتور  /سعيد بن علي أبو عشي املالكي وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة  ,ومن قبل اهليئة األملانية مدير اإلدارة ابهليئة
األملانية  ، Mr.georg Reschauerعلماً أن الربامج على النحو التايل :
 التمريض :بكلية التمريض.
 علوم املختربات اإلكلينيكية :كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 العالج الطبيعي :كلية العلوم الطبية التطيقية.
 العلوم اإلشعاعية :كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 .3االنتهاء من إستيفاء متطلبات االعتماد األكادميي لربامج كلييت العلوم الطبية التطبيقية والتمريض (  4برامج) من اهليئة األملانية
 AHPGSوقد حددت اهليئة  23فرباير  2015م موعداً لزايرة الربامج لالعتماد.
 .4حصول كلية العلوم الطبية التطبيقية والتمريض على االعتماد الرباجمي بعد توصية فريق اخلرباء من الوكالة األملانية لالعتماد لربامج
الدراسة يف الصحة وعلوم االجتماع ( ) AHPGSابعتماد برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية الثالثة (برانمج علوم املختربات
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اإلكلينيكية (بنني) ،وبرانمج العالج الطبيعي (بنني) ،وبرانمج علوم األشعة التشخيصية (بنني وبنات) و"برانمج التمريض" بكلية
التمريض عقب زايرة الفريق للكليتني اليت استمرت ليومني متتاليني  ،وذكر يف بيان صحفي صدر عن اجلامعة  :أن الزايرة تركزت على
تفحص الواثئق واخلطط االسرتاتيجية للكليتني  ،وزايرة مرافقهما واالطالع على التجهيزات احلديثة يف املعامل والقاعات الدراسية
،ووحدات اجلودة وغرف الواثئق اخلاصة مبعايري اهليئة واملكتبة الطبية واملكتبة السمعية البصرية ومعامل احلاسب والبنية التحتية
واخلدمات املساندة ،ومشلت الزايرة أيضاً مقابلة القيادات األكادميي ة ابجلامعة وإدارة الكليتني ممثلة يف عميديهما ورؤساء ومنسقي
األقسام ومشريف الوحدات واللجان وأعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عرب الدائرة التلفزيونية  .من جهتهما شكرا كل من
سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية وسعادة عميد كلية التمريض مجيع من ساهم يف هذا اإلجناز ،وقاال :إنه بفضل من هللا تعاىل
مث مبتابعة ودعم معايل مدير اجلامعة وأصحاب السعادة وكالء اجلامعة ودعم ومساندة مجيع عمادات اجلامعة وإداراهتا متت التوصية من
فريق اخلرباء األملاين ابعتماد الربامج األربعة ،حيث أشاد هذا الفريق مبنجزات الكليتني وجتهيزاهتما ,حبضور سعادة وكيل اجلامعة
للتطوير واجلودة ،وأصحاب السعادة مستشاري وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ،ومنسق كلية العلوم الطبية التطبيقية ،ورؤساء ومنسقي
األقسام ومشريف وحدات التطوير واجلودة يف الكليات الصحية وأعضاء هيئة التدريس .واهليئة األملانية لالعتماد األكادميي أنشئت
يف"بيليفيلد" أبملانيا ،ىف .06أبريل  2001وهي مسجلة من قبل جملس االعتماد األملاين العتماد الربامج الدراسية ومؤسسات التعليم
العايل وأعيد تسجيلها إىل عام  2019وهلا احلق يف منح اخلتم الرمسي للمجلس .ومنذ انشائها قيمت اهليئة واعتمدت أكثر من 800
برانجما دراسيا داخل أملانيا وخارجها يف أكثر من  100مؤسسة تعليم عايل .وقد سجلت اهليئة يف السجل األوريب لتوكيد اجلودة
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( )EQARيف عام  2009وهى معتمدة من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية
( )NCAAAوعضو يف عدد من الشبكات العاملية يف توكيد اجلودة مثل االحتاد األورويب لالعتماد( )ECAمنذ عام 2004
واجلمعية األوروبية لضمان اجلودة يف التعليم العايل( )ENQAمنذ عام  2006والشبكة الدولية لوكاالت ضمان اجلودة يف التعليم
العايل( )INQAAHEمنذ عام  2009وشبكة وسط وشرق أورواب لضمان اجلودة ىف التعليم العايل ( )CEENQAمنذ عام
.2012

 .5االنتهاء من استيفاء متطلبات االعتماد األكادميي لربامج كلية علوم احلاسب ونظم املعلومات من اهليئة األمريكية  ، ABETوقد
مت حتديد موعد زايرة اهليئة العتماد الربامج منتصف ديسمرب  2014م ،إال أنه أُجل بناء على قرار هيئة الـ  ABETوينتظر حتديد
موعداً جديداً يف املستقبل القريب.
 .6دعم كلية اهلندسة يف كتابة منوذج مدى االستعداد لالعتماد من اهليئة األمريكية  ، ABETوجاري دعم برامج الكلية الستيفاء
متطلبات االعتماد لتلحق بكلية علوم احلاسب يف غضون عام من اآلن -إبذن هللا تعإىل -

- 35 -

 .7دعم كافة كليات اجلامعة وعماداهتا املساندة يف تفعيل نظم اجلودة الشاملة واستيفاء متطلبات االعتماد األكادميي من خالل عمادة
التطوير واجلودة.

عمادة التطوير واجلودة
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هيكل عمادة التطوير واجلودة
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ً
ثامنا :تعريف بعمادة التطوير واجلودة
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الرؤية

بناء بيت خربة ىف دعم ممارسات اجلودة والتحسني املستمر ىف التعليم العايل.
الرسالة

تعمل العمادة على متابعة وتقييم إدارة نظم اجلودة الشاملة والتحسني املستمر يف كافة الوحدات األكادميية والبحثية واإلدارية وتقدمي الدعم

الفين الالزم هلا لتحقيق رؤية ورسالة اجلامعة وأهدافها االسرتاتيجية.

أهداف العمادة
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 .1إجياد قاعدة للتقومي الذايت للربامج األكادميية املختلفة يف اجلامعة.

 .2املسامهة يف صياغة األهداف للربامج املتنوعة يف اجلامعة والتحقق من تنفيذها من خالل التقومي املستمر للعملية التعليمية ومراقبتها.
 .3تنمية قدرات أعضاء وعضوات هيئة التدريس من خالل الدورات والندوات وورش العمل.
 .4تطوير مهارات اإلداريني واإلدارايت.

 .5هتيئة الربامج األكادميية ،والكليات لالعتمادات املؤسسية والرباجمية احمللية واإلقليمية والعاملية.
 .6تطوير مهارات التعلم لدى الطالب والطالبات.

 .7حتسني طرق تقومي املقررات مبا يتالءم مع األهداف اخلاصة للمناهج.
 .8تقومي أداء أعضاء وعضوات هيئة التدريس.

 .9إرساء مبدأ التطوير املستمر لعناصر العملية التعليمية.

مهام العمادة
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 .1اإلشراف العام على عمل اجلهات املرتبطة إبدارات ووحدات عمادة التطوير واجلودة ابجلامعة.

 .2تنظيم مهام الوحدات واإلدارات املرتبطة ابلعمادة وإقرار خطط عمل هذه الوحدات وتطويرها.
 .3إقرار تشكيل اللجان فيما يتعلق مبهام اجلهات املرتبطة ابلعمادة مبا خيدم أهدافها.
 .4متابعة استيفاء معايري االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي جبميع الوحدات األكادميية واإلدارية ابجلامعة واقرتاح اللوائح واإلجراءات التنظيمية
واإلجرائية الالزمة.

 .5تقدمي الدعم واملشورة لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية املختلفة إلعداد خطط التقومي واالعتماد األكادميي وضمان اجلودة واإلشراف على خطط
التحسني.

 .6العمل على إقامة عالقات علمية ومهنية بناءة بني اجلامعة واملؤسسات املهتمة جبودة التعليم العايل واالعتماد األكادميي لتبادل اخلربات يف مجيع
جماالت حتسني جودة األداء.

 .7متابعة تطبيق املقرتحات والتوصيات املرسلة إىل الوحدات األكادميية واإلدارية املختلفة ابجلامعة.
 .8إعداد الدراسات واالستشارات لدعم اخلطط االسرتاتيجية وأولوايت التطوير ملختلف وحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية.

 .9اإلشراف على وضع وتنفيذ اخلطط التطويرية بناءاً على التقومي الذايت الدوري لكافة الوحدات األكادميية واإلدارية ابجلامعة ابإلضافة إىل دراسات
التقومي املستخدمة للمراجعة اخلارجية الدورية.

 .10مراجعة وحتديث اخلطط االسرتاتيجية لوحدات للجامعة حسب املستجدات يف نظم التعليم العايل.
 .11اقرتاح إنشاء وحدات ومراكز وإدارات لدعم متطلبات اجلودة والتطوير ابجلامعة.

وكيل عمادة التطوير واجلودة
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الهدف العام:
مساعدة عميد عمادة التطوير والجودة في إدارة نظام وضمان الجودة بالجامعة.

المهام:
 .اإلشراف على سير العمل في الوحدات التابعة لعمادة التطوير والجودة  ،والرفع بتقارير دورية لعميد التطوير والجودة
 .متابعة سير الخطط التنفيذية بوحدات العمادة للتحقق من فاعلية الوحدات 
 .مراجعة التقارير الصادرة من وحدات العمادة في نطاق االختصاص وذلك وفقا للقطاع ( رجالي /نسائي ) .
 .وضع المقترحات والخطط الكفيلة برفع جودة أداء العمادة في كافة اإلجراءات األكاديمية واإلدارية والتقنية
 .المساهمة في تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة وإدراجها ضمن الخطة التدريبية لوحدة تنمية المهارات
 .اإلشراف العام على أعمال الشؤون اإلدارية والمالية في وكالة العمادة والتنسيق بين وحداتها بما يضمن حسن األداء
 .التوصية باحتياجات العمادة من الموارد البشرية في مجال التطوير والجودة والتدريب
 .متابعة تحديث الموقع اإللكتروني للعمادة فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة له
 .اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للعمادة بالتنسيق مع المكتب الفني
.المتابعة المستمرة لقياس مستوى رضا عمالء العمادة (الداخليين والخارجيين) وعرضها على مجلس العمادة لمناقشتها والتوصية بعناصر خطط التحسين
.رفع تقارير وانجازات الوكالة دوريا للعميد لالطالع واالعتماد 
.تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها.
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تنفيذ ما يحال إليه /إليها من موضوعات من عميد التطوير والجودة ومجلس العمادة

أه اإلنجسزا :
أوال  :االتصسال اإلماتي  162 ( :معسمل منجز ) .
ثسنيس  :اإلشتاف و ضوي اللجس :









المشتف لى وحم قيس األماء بوكسل الجسمع للتطويت والجوم .
المميت التنفيذي لمكتب آفسق بجامعة نجران .
عضو المجلس اإلستشاري لوكالة الجامعة للتطوير والجودة .
عضو اللجنة العليا لإلعتماد المؤسسي للجامعة .
عضو لجنة السياق المؤسسي  -اللجنة العليا لمشروع التقويم الذاتي والدراسة التقويمية لالعتماد المؤسسي.
عضوية لجنة فريق إعداد الدراسة الذاتية لإلعتماد المؤسسي لجامعة نجران من هيئة تقويم التعليم .
عضو في فريق تقديم اآلراء المستقلة حول التقويم الذاتي الدوري لبرامج الجامعة .
رئيس لجنة تحكيم االستبيانات بوكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة نجران .

ثسلثس  :اإلشتاف لى مس يل :







أعمال وحدات عمادة التطوير والجودة بالمشاركة مع وكالة العمادة شطر الطالبات .
متابعة عمليات الدعم الفني للكليات والعمادات المساندة بكليات الجامعة بالمشاركة مع وكالة العمادة شطر الطالبات .
أعمال وحدة قياس األداء .
إعداد التقرير السنوي إلنجازات عمادة التطوير والجودة .
إعداد التقرير السنوي لمؤشرات األداء والمقارنة المرجعية لجامعة نجران .
متابعة تقدم فريق العمل المكلف بإعداد الدراسة الذاتية للجامعة .
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التنسيق مع جامعة الملك خالد للحصول على بيانات المقارنة المرجعية لها مع جامعة نجران .
متابعة عمليات التوثيق الورقي واإللكتروني للتقويم الذاتي لإلعتماد المؤسسي للجامعة .
اإلشراف على جمع بياناات مؤشارات األداء لخطاة آفااق (الادورة الرابعاة) و نشار رواباط االساتبانات الخاصاة بالجامعاة  ،ومتابعاة توزيعهاا علاى القياادات
وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني ومن خالل رسائل الجوال .
اإلشراف على إدخال بيانات مؤشرات األداء لخطة آفاق (الدورة الرابعة) ،إلى برنامج "نما" اإللكتروني.

تابعس  :الزيستا الميماني ماخ الجسمع :
 متابعة أعمال الدعم الفني للكلياات مان خاالل زياارة بعاض كلياات الجامعاة ( الصايدلة  /كلياة العلاوم واآلداب بشارورة  /كلياة الطاب ) ومتابعاة تقادم العمال
بالخطة التنفيذية للجودة من خالل البرنامج اإللكتروني للجودة واإلعتماد األكاديمي .
خسمسس  :الزيستا الخستجي :
 المشاركة في ورشة العمل التي نفذها مكتب آفاق عن "تجارب الجامعات الناجحة في تطبيق خطة الجامعة وخطاة آفااق واالساتفادة مان مخرجاتهاا
 جامعة الملك عبد العزيز ،جدة. زيارة جامعة الملك خالد لتبادل الخبرات في مجال اإلعتماد المؤسسي .

وحدة التخطيط واملتابعة
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الهدف العام:






اإلشراف على إعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية والتنفيذية بالجامعة ،ومتابعة التنفيذ السنوي لها .
تذليل العقبات والمشاركة في الحلول من خالل تحليل المخاطر .
تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري في التخطيط والتفكير واإلدارة االستراتيجية.
اإلشراف على أعمال األمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية للجامعة.
اإلشراف على الخطط السنوية لوحدات التطوير والجودة بالكليات والعمادات المساندة ،وتقديم الدعم الفني المستمر لها.

المهام:
.
.
.
.
.
.

نشر مفهوم التفكير االستراتيجي لدى القيادات األكاديمية واإلدارية ومنسوبي الجامعة باستخدام الطرق المختلفة .
متابعة تنفيذ جميع الخطط االستراتيجية بالجامعة.
رفع التقارير الدورية وغير الدورية للوكالء عن سير الخطط التنفيذية والمعوقات واقتراحات التعديل أو الدعم لها.
متابعة تحقيق معايير قياس األداء المعتمدة للوحدة للتأكد من تحقيق األهداف وفاعلية الوحدة.
متابعة أداء نظم الجودة الداخلية بالكليات والعمادات المساندة واإلدارات وتقديم االستشارات الالزمة .
اإلشراف على أداء وحدات التطوير والجودة بالكليات والعمادات المساندة والوحدات اإلدارية بالجامعة .

 .االقتراح لوكالء التطوير والجودة بتوزيع مسؤولي ومسؤوالت الدعم الفني والمتابعة للعمادات والكلياات واإلدارات المختلفاة – بعاد التشااور ماع وكيال ووكيلاة
العمادة  -لمتابعة تنفيذ الخطط وأعمال التقويم الدوري وتطوير األداء وتحسينه .
 .تنسيق الزيارات الرئيسية للدعم الفني للكليات والعمادات المساندة والوحدات اإلدارية والرفع بتقاريرها إلى عميد التطوير والجودة.
 .تقديم التغذية الراجعة لوحدات ضمان الجودة بالكليات والبرامج األكاديمياة فيماا يتعلاق بجاودة األداء طبقاا للمساتندات والتقاارير المرسالة مان الكلياات والجهاات
المستقلة المعنية بالتقويم.
.المتابعة والتنسيق مع مشرفي وحدات التطوير وضمان الجودة بالكليات والعمادات المساندة واإلدارات فيما يتعلق بأعمال الجودة والتأهيل لالعتماد.
.تشااكيل فاارق المراجعااة الداخليااة ماان مسااؤولي الاادعم الفنااي والمتابعااة للقيااام بمراجعااات داخليااة لاانظم الجااودة ومتطلبااات االعتماااد األكاااديمي للكليااات والباارامج
األكاديمية والعمادات.
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.رفع التقارير الدورية والسنوية لوكالء التطوير والجودة عن أداء كافة أعمال الوحدة وأنشطتها وسبل تحسين األداء.
.تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها .
.تنفيذ ما تكلف به الوحدة من مهام أخرى يوجه بها عميد عمادة التطوير والجودة.

أهم اإلجنازات:
أوال :االتصسال اإلماتي  987 :معاملة إدارية منجزة.
ثسنيس :المشستك ف أ مس اللجس التسلي :
-

اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية للجامعة.
للجنة الدائمة لمراجعة السياسات واللوائح واإلجراءات الداخلية ونطاق المسؤولية.
لجنة تحديث الخطة االستراتيجية لجامعة نجران.
لجنة تحسين الرضا الوظيفي.
لجنة استيفاء متطلبات التقييم اإللكتروني (يسر) إلدارة تقنية المعلومات.

ثسلثس :تنفيذ ومتسبع مس يل :
-

استيفاء توصيات المحور األول عن مشروع التقويم التطويري.
إعداد خطة االعتماد المؤسسي للجامعة من هيئة تقويم التعليم.
انجاز الدراسة الذاتية للجامعة لالعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم وتقديم االستشارات لفريق إعداد الدراسة الذاتية.
إعداد خطة متطلبات االعتماد المؤسسي من البرامج والكليات بالمشاركة مع مستشاري الدراسة الذاتية لالعتماد المؤسسي للجامعة من هيئة تقويم التعليم.
تقييم مشروعات الخطة االستراتيجية للجامعة في المرحلة الثالثة من خالل األمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية للجامعة.
إعداد الخطط التنفيذية لمشروعات الخطة االستراتيجية للجامعة للمرحلة الرابعة.
تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للجودة (ريادة) ببرامج وكليات الجامعة.
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-

تقديم مبادرة بأتمتة التواصل مع برامج الجامعة والكليات واإلشراف على البرنامج اإللكتروني الذي اعاد لتنفياذ هاذل المباادرة مان قبال اإلدارة العاماة لتقنياة
المعلومات.
عمليات الدعم الفني لكليات وبارامج الجامعاة والعماادات المسااندة واإلدارات العاماة والوحادات اإلدارياة مان خاالل مساؤولي الادعم الفناي بشاطري العماادة
(رجالي ونسائي) والتي تجاوزت (150زيارة دعم فني لكليات الجامعة وبرامجها).
التقييم اإللكتروني للوثائق الخاصة بمتطلبات االعتماد المؤسسي من البرامج والكليات ووحدات التطوير والجودة والتي بلغ عددها حوالي ( 4000وثيقة).
تنفيذ توصيات هيئة تقويم التعليم عن مشروع التقويم التطويري.
تقديم الدعم الفني لوحدة قياس االداء الستيفاء توصيات هيئة تقويم التعليم.
التواصل المستمر مع مسؤولي الدعم الفني بعمادة التطوير والجودة لتنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية للجودة ومتطلبات االعتماد المؤسسي.
اإل شراف على توحيد النظم والخطط الدراسية ببرامج الجامعة بنجران ومقرها بشرورل.
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البتنسمج اإللكتتون للجوم واال تمسم األكسميم
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تابعس :اإلشتاف والمشستك ف إ مام النظ واآلليس التسلي :
-

تحديث الدليل التنظيمي لوكالة الجامعة للتطوير والجودة.
آلية قياس فاعلية مجلس الجامعة.
الدليل الموحد لوحدات التطوير والجودة بكليات الجامعة.
آلية تحسين الرضا الوظيفي للجهاز اإلداري بالجامعة.
دليل التوظيف بجامعة نجران.
تحديث الدليل التنظيمي لجامعة نجران.
آلية متابعة نظام التفويض.
الخطة الخمسية لزيادة أعداد عضوات هيئة التدريس وفق المعدالت المناظرة لها بالقسم الرجالي.

خسمسس :متسبع تصمي الخطط التسلي :
-

تحديث الخطة االستراتيجية لجامعة نجران من خالل رئاسة لجنة تحديث مشروعات الخطة االستراتيجية للجامعة.
الخطة االستراتيجية لمعهد الخدمات والدراسات االستشارية.
خطة المخاطر بالجامعة.
مراجعة الخطة االستراتيجية للعالقات العامة واإلعالم الجامعي.
خطة عمل ا للجنة الدائمة لمراجعة السياسات واللوائح واإلجراءات الداخلية ونطاق المسؤولية.
خطة التدريب بوحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير والجودة.
التواصل مع مستشاري هيئة تقويم التعليم للتنسيق حول استيفاء بعض توصيات الهيئة.

سسمسس :التمتيب
 تقديم الدورات التدريبية التالية: -النظام الموحد لتقييم نواتج التعلم.

(مكرر

)
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( مكرر 3مرات ) .
 التخطيط االستراتيجي للتميز التقويم الذاتي ألعضاء هيئة التدريس( .مكرر مرة واحدة). تصميم خطط التحسين المستمر في ضوء متطلبات النظام الداخلي للجودة.سسبعس :الزيستا الخستجي :
 زيارة هيئة تقويم التعليم. -زيارة جامعة الملك خالد لتبادل الخبرات في مجال االعتماد المؤسسي.

وحدة االعتماد األكادميي

الهدف العام:
 وضع اآلليات وتقديم الدعم الفني ورسم خرائط طريق مناسبة لكليات جامعة نجران وبرامجها التعليمية للاتمكن مان اساتيفاء معاايير االعتمااد الخاصاة بالجهاات
المعترف بها.

المهام:
.
.
.
.
.

متابعة وتنفيذ خطط وسياسات االعتماد األكاديمي بالجامعة .
ترسيخ ثقافة االعتماد ونشرها في مجتمع الجامعة .
تقديم الدعم لألقسام والكليات للتواصل مع هيئات االعتماد المحلية واإلقليمية والدولية .
تقديم الدعم والمشورة لوحدات الجامعة األكاديمية والبحثية واإلدارية في كل ما يتعلق بقضايا االعتماد البرامجي والمؤسسي والتهيئة لها .
التنسيق مع الوحدات األكاديمية والبحثية واإلدارية لوضع جدول زمني لزيارات المتابعة واالعتماد .
- 50 -

.
.
.
.

متابعة تقارير زيارات خبراء هيئات االعتماد األكاديمي للوحدات المختلفة بالجامعة واتخاذ القرارات المناسبة نحوها .
المساعدة في بناء خبرات متميزة في مجال االعتماد األكاديمي .
تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها .
تنفيذ ما تكلف به الوحدة من مهام أخرى يوجه بها عميد عمادة التطوير والجودة .

أهم اإلجنازات:
 -1تقديم ورش عمل تدريبية تتعلق بالمتطلبات والممارسات المرتبطة بالمعيار العاشر الخاص بالبحث العلمي في وثيقة معايير اإلعتماد األكاديمي الصادرة عن
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي (حاليا :هيئة تقويم التعليم) ،وهي كالتالي:
أ)مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية في الجامعات باللغة اإلنجليزية.
ب)طرق تقييم البحث العلمي باللغة اإلنجليزية.
ج)النظام الموحد لتقييم أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران.
د)بناء وإدارة الفريق البحثي.
هـ)المنهجية في البحث العلمي.
 -2تقديم الدعم الفني لبرامج كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات كما يلي:
أ) القيام بزيارات دعم فني للبرامج المختلفة.
ب) مراجعة تقويم النجوم والدراسة الذاتية.
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ج)مراجعة توصيفات البرامج على نماذج 2015م.
د) مراجعة المستندات المطلوب الستيفاء متطلبات المعيار الرابع الخاص بالتعليم والتعلم في وثيقة معايير اإلعتماد األكاديمي الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي (حاليا :هيئة تقويم التعليم).
هـ) مراجعة وثائق ومستندات البرنامج الجديد المزمع إنشاؤل بكلية الهندسة والخاص بالهندسة الميكانيكية ،في إطار اإلجراءات المطلوبة للموافقة على البرامج
الجديدة بجامعة نجران.
 -3تصميم قائمة مراجعة المتطلبات والوثائق المطلوبة من برامج جامعة نجران الستيفاء معايير االعتماد األكاديمي ألبرامجي في إطار مشروع التقويم التطويري
بين جامعة نجران والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي (حاليا :هيئة تقويم التعليم).
 -4اإلشراف على وتقديم الدعم الفني لمنسوبي إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي لتصميم إستراتيجية خاصة باإلدارة لتعزيز سمعة الجامعة وكذلك لتصميم
خطة تنفيذية لبرامج عمل تهدف لتحقيق األهداف اإلستراتيجية لإلدارة.
 -5اإلشراف على وتقديم الدعم الفني لتصميم خطط التحسين المتعلقة بمعيار البحث العلمي ومعيار عالقات الجامعة مع المجتمع ،وكتابة التقارير النهائية لها،
وفقا للتوصيات الواردة في تقرير فريق المراجعين عقب زيارة المراجعة الخارجية التطويرية المؤسسية لجامعة نجران في 2015 /3/ 19-13م ضمن مشروع
التقويم التطويري بين جامعة نجران والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي (حاليا :هيئة تقويم التعليم).
 -6وضع آلية لمراجعة الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية لجامعة نجران.
 -7تقديم الدعم الفني للوحدة المركزية لمتابعة شؤون الخريجين بجامعة نجران لتصميم خطة عمل تهدف لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للوحدة.
 -8تقديم الدعم الفني لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلعداد وتجهيز الوثائق المطلوبة من العمادة ضمن متطلبات االعتماد األكاديمي المؤسسي لجامعة
نجران.
 -9تقديم ورشة عمل تدريبية على النظام الموحد لتقييم أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران.
 -10المشاركة في إعداد وكتابة الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي بجامعة نجران ،والمطلوبة ضمن المتطلبات الرئيسية لالعتماد المؤسسي لجامعة نجران.
 -11ال مشاركة في أعمال وأنشطة لجنة إعداد دليل الجامعة الجديد للعام 2017م.
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 -12تحديث وإعداد وكتابة ومراجعة الدراسة الذاتية لمعيار البحث العلمي ومعيار عالقات الجامعة مع المجتمع على نماذج هيئة تقويم التعليم الصادرة في
2017م ،وتجهيز ملفات إليكترونية وورقية للوثائق و المستندات المتعلقة بالبحث العلمي والمشاركة المجتمعية في جامعة نجران.

وحدة التعليم والتعلم
الهدف العام:
تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم بجامعة نجران ،وتقديم الدعم الفني لجميع البرامج األكاديمية من أجل تحساين وتطاوير العملياة التعليمياة واساتيفاء
المعايير المرتبطة بالتعليم والتعلم التي أقرتها جهات االعتماد الوطنية والعالمية.

المهام:
.
.
.
.
.
.
.
.

متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم بالجامعة وفق متطلبات بناء المعرفة ،وتقديم االستشارات الالزمة لذلك  .
وضع آليات لزيادة كفاءة وتحسين اإلرشاد األكاديمي والتطوير الذاتي لدى عضو هيئة التدريس .
مراجعة وتقييم جودة إعداد الخطط الدراسية في إطار تطوير البرامج األكاديمية المختلفة في ضوء متطلبات الجودة وحاجة سوق العمل وتشجيع التفكير
اإلبداعي .
المتابعة والتنسيق مع وحدات الجودة بالكليات المختلفة فيما يتعلق باستيفاء متطلبات معيار التعليم والتعلم .
اإلسهام في وضع سياسات لتطوير طرق التدريس ونظم تقييم الطلبة وتقييم أعضاء هيئة التدريس بما يدعم توجه الجامعة نحو التعليم المتمركز حول الطالب .
وضع آليات لتطوير وتحسين متطلبات وتجهيزات التعليم والتعلم مثل المكتبات والمعامل وقاعات التدريس وقاعات اإلنترنت بالكليات المختلفة .
تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها .
تنفيذ ما تكلف به الوحدة من مهام أخرى يوجه بها عميد عمادة التطوير والجودة .

أهم االنجازات
أوال  :االتصاالت اإلدارية  778 :معاملة إدارية منجزة .
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اثنيا  :املشاركة يف أعمال اللجان:
 -1جلنة اعداد النظام املوحد لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس.
 -2جلنة اعداد اآللية املوحدة لتوصيف الربامج جبامعة جنران.
 -3جلنة اعداد اإلطار املوحد ملتابعة التعليم والتعلم جبامعة جنران.
 -4جلنة اعداد نظام تقييم مهارات اللغة االجنليزية لطلبة جامعة جنران.
 -5جلنة حتديث الرسالة واألهداف االسرتاتيجية جلامعة جنران (اخلطة االسرتاتيجية).
اثلثاً :مراجعة واعداد اخلطط :
 -6مراجعة اخلطط الدراسية للربامج وإعداد تقارير عنها إبمجايل  5خطط دراسية ملرحلة البكالوريوس.
 -7مراجعة خطة استيفاء املعيار الرابع ضمن خطة دعم اجلودة ابلكليات .37 /36
 -8إعداد اخلطط التنفيذية لثالث مشروعات من مشروعات املرحلة الرابعة للخطة االسرتاتيجية للجامعة -متضمنة األنشطة والفرتة الزمنية والتكلفة واملخرجات ومؤشرات النجاح.
 -9إعداد خطة استيفاء واثئق االعتماد املؤسسي من الكليات ملعيار التعليم والتعلم.
 -10إعداد خطة متطلبات االعتماد املؤسسي للمعيار الرابع من الربامج والكليات .
 -11إعداد اخلطط التنفيذية لبعض مشروعات اخلطة االسرتاتيجية للجامعة للمرحلة الرابعة .
 -12إعداد خطة االعتماد املؤسسي للمعيار الرابع .
 -13املشاركة يف إعداد خطة املخاطر جلامعة جنران.
 -14إعداد دراسة حتليل الفجوة واخلطة اخلمسية لتعيني أعضاء هيئة التدريس بناءاً على االحتياجات من التخصصات والوصول اىل القيمة املعيارية  %70من حاملي درجة الدكتوراه.
رابعاً :اعداد النماذج
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 -15إعداد منوذج قياس مؤشرات أداء الربامج وإرساهلا إىل مجيع برامج اجلامعة ضمن استيفاء واثئق االعتماد املؤسسي.
 -16اعداد منوذج متابعة تنفيذ توصيات املعيار الرابع اخلاصة مبراجعة رسالة ونواتج تعلم الربامج ونواتج تعلم املقررات لضمان جودهتا ضمن تنفيذ توصيات املراجعني اخلارجيني للمشروع
التطويري املؤسسي.
 -17اعداد منوذج مراجعة مسؤويل الدعم الفين ابلكليات ملخرجات الربامج ضمن تنفيذ توصيات املراجعني اخلارجيني للمشروع التطويري املؤسسي.
 -18اعداد منوذج مراجعة توصيف الربانمج األكادميي.
 -19اعداد منوذج مراجعة توصيف املقرر الدراسي.
 -20اعداد منوذج مراجعة التقرير السنوي للربانمج األكادميي.
 -21تدقيق ترمجة مجيع مناذج املركز الوطين للقياس والتقومي الصادرة عام  2015م (توصيف الربانمج  -توصيف املقرر – توصيف اخلربة امليدانية – تقرير الربانمج – تقرير املقرر –
تقرير اخلربة امليدانية) واعداد مناذج مزدوجة (ابللغة اإلجنليزية واللغة العربية ) وتعميمها اىل مجيع الكليات.

خامساً  :أعمال تنفيذية تتعلق إبعداد اجلامعة لالعتماد املؤسسي:
 -22استيفاء توصيات احملور الرابع (التعليم والتعلم) ضمن مشروع التقومي التطويري واعداد مجيع املرفقات وتقارير اجناز التوصيات .
 -23التواصل املستمر مع مجيع برامج اجلامعة ومسؤويل الدعم الفين ابلكليات ووحدات التطوير واجلودة لتقدمي الدعم الفين فيما خيص استيفاء متطلبات املعيار الرابع.
 -24االشراف على التقومي الذايت (تقومي النجوم) حملور التعليم والتعلم يف مجيع برامج وكليات اجلامعة يف إطار اعداد اجلامعة لالعتماد املؤسسي.
 -25االشراف على اعداد التقومي الذايت املؤسسي (تقومي النجوم) حملور التعليم والتعلم يف إطار اعداد اجلامعة لالعتماد املؤسسي.
 -26االشراف على اعداد الدراسة الذاتية حملور التعليم والتعلم "مؤسسي" يف إطار اعداد اجلامعة لالعتماد املؤسسي.

سادساً  :إعداد النظم و اآلليات :
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 -27املشاركة واالشراف على اعداد النظام املوحد لتقييم أعضاء هيئة التدريس.
 -28املشاركة واالشراف على اعداد اآللية املوحدة لتوصيف الربامج جبامعة جنران.
 -29املشاركة واالشراف على اعداد نظام تقييم مهارات اللغة اإلجنليزية لطلبة جامعة جنران.
 -30املشاركة يف وض ع مقرتح إلعداد نظام موحد لقياس نواتج التعلم جبامعة جنران.
 -31املشاركة واالشراف على وضع إجراءات حتسني الفرص الوظيفية لطلبة جامعة جنران.
 -32اعداد اإلطار املوحد ملتابعة التعليم والتعلم جبامعة جنران.
سابعاً  :عمليات االشراف واملراجعة :
 -33اإلشراف على توحيد النظم واخلطط الدراسية بربامج اجلامعة بنجران ومقر اجلامعة بشروره ابملشاركة مع وحدة دعم اجلودة ابلكليات .
 -34االشراف على تنفيذ خطة دعم اجلودة بكلية الرتبية.
 -35مراجعة الربامج اإلثرائية لربامج كلية العلوم واآلداب بشروره.
 -36مراجعة واثئق االعتماد املؤسسي الواردة من كلية الرتبية (برانمج الرتبية اخلاصة وبرانمج علم النفس) واعداد تقرير تغذية راجعة " التقييم اإللكرتوين للواثئق ".
 -37اعداد تقرير تقييم خمرجات كلية طب االسنان يف إطار عمل اللجنة التنفيذية للتعليم والتعلم التابعة لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية.
اثمناً :التدريب
 :38اعداد وتقدمي  6دورات تدريبية ابملشاركة مع وحدة دعم اجلودة ابلكليات ضمن الربانمج التدرييب لوحدة تنمية املهارات يف كل من مقر اجلامعة بنجران ومقر اجلامعة بشروره:
نواتج التعلم -الصياغة والقياس (مكرر اكثر من مرة). تصميم خطط التحسني املستمر يف ضوء متطلبات النظام الداخلي للجودة (مكرر اكثر من مرة). التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس (مكرر أكثر من مرة).- 56 -

 النظام املوحد لقياس نواتج التعلم (مكرر أكثر من مرة). التخطيط االسرتاتيجي للتميز (مكرر اكثر من مرة). االرشاد األكادميي لتحسني العملية التعليمية (مكرر أكثر من مرة). :39اعداد املادة التدريبية لقياس نواتج التعلم ضمن الربانمج التدرييب "امكان".
اتسعا :زايرات الدعم الفين واملتابعة:
 -40تنفيذ عدد  4زايرة دعم فين ومتابعة لكلية الرتبية بنجران ،واملشاركة يف عدد  3زايرات دعم فين ومتابعة لكلية العلوم واآلداب بشروره.
 -41زايرة كلية علوم احلاسب ونظم املعلومات ابلتعاون مع وحدة دعم اجلودة ابلكليات ووحدة االعتماد األكادميي حتت اشراف وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة ملتابعة نظام قياس نواتج
التعلم ابلكلية .
عاشراً  :الزايرات اخلارجية :
 -42زايرة جامعة امللك خالد لتبادل اخلربات يف جمال االعتماد املؤسسي حتت اشراف سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة وسعادة وكيل عمادة التطوير واجلودة.

وحدة تنمية املهارات
الهدف العام:
 التدريب المستمر لكافة منسوبي الجامعة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية.

المهام:
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 .وضع آليات لقياس االحتياجات التدريبية في مجاالت الجودة والتدريس والبحث العلمي وتقنية المعلومات لدى الفئات المستهدفة من منسوبي الجامعة .
 .وضع خطة تدريبية سنوية تتضمن توصيف كامل لجميع البرامج التدريبية المزمع تقديمها من قبل العمادة .
 .تنبي برامج نوعية في التدريب لتصبح من خاللها وحدة ذات سمعة محلية تمكنها من عقد الدورات للجامعات األخرى وهيئات المجتمع المدني .
 .وضع آليات لقياس األثر التدريبي على جودة األداء والعملية التعليمية لمنسوبي جامعة نجران .
 .وضع آليات للتطوير المستمر للبرامج التدريبية التي تقدمها العمادة .
 .تحسين القدرات التطويرية ألعضاء هيئة التدريس بما يمكنها من تحسين جودة مخرجات التعليم .
 .تنمية وتحسين القدرات القيادية األكاديمية واإلدارية لمنسوبي جامعة نجران .
 .إعداد كوادر تدريبية في مجاالت الجودة وتنمية القدرات .
 .تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها .
.تنفيذ ما تكلف به الوحدة من مهام أخرى يوجه بها عميد عمادة التطوير والجودة .

أهم االنجازات

نظرة عامة عن الدورات التدريبية المنفذة خالل العام الجامعي 1437هـ 1438 /هـ
 -1فىىىو

ىىىطة الخطىىىة التدعتميىىىة المعتمىىىدر بعمىىىا ر التطىىىطتر والجىىىط ر للعىىىام الجىىىامعي 1438/1437هىىىا والتىىىو بنيىىى اسىىىتنا ا دلىىىو ميىىىرو ت دتىىىد اال تيا ىىىات

التدعتميىىىة للكىىىطا ع األةا تميىىىة دمىىىدت و ىىىدر تنميىىىة المهىىىاعات لىىىو تنفيىىىذ ( )107وعر تدعتميىىىة متنطدىىىة لفئىىىات منيىىىطبي الجامعىىىة مىىى (أدضىىىاة ودضىىىطات
هيئة التدعتس ،واإل اعتي واإل اعتات) وزد دلو الن ط التالي:
جمو ( )1توزيع مم الموتا التمتيبي

لى الفئس المستهمف خال العس الجسمع

1437ه 1438 /ه
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عدد الدورات

النسبة من إجمالى عدد الدورات

الفئة

م

1

أعضاء هيئة تدريس

50

47%

2

عضوات هيئة تدريس

43

40%

3

إداريين

5

5%

4

إداريات

9

8%

107

100%

المجموع
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شك ( )1نسب توزيع الموتا التمتيبي

لى الفئس المستهمف

جمو ( )2توزيع مم سس س التمتيب لى الفئس المستهمف خال العس الجسمع
1437ه 1438 /ه
الفئة

م

النسبة من إجمالى عدد

عدد الدورات

الساعات التدريبية

1

أعضاء هيئة تدريس

50

300

45%

2

عضوات هيئة تدريس

43

265

40%

3

إداريين

5

25

6%

4

إداريات

9

45

9%

107

635

100%

المجموع

- 60 -

الساعات التدريبية

شك ( ) 2توزيع مم سس س التمتيب لى الفئس المستهمف خال العس الجسمع 1437هـ 1438 /هـ
جدول ( )3توزيع عدد المتدربين من الفئات المستهدفة خالل العام الجامعي 1437هـ 1438 /هـ
عدد الدورات

عدد المتدربين

النسبة من إجمالى عدد
المتدربين

1

أعضاء هيئة تدريس

50

1250

47%

2

عضوات هيئة تدريس

43

1075

40%

3

إداريين

5

125

5%

4

إداريات

9

225

8%

107

2675

100%

الفئة

م

المجموع
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شكل ( )3توزيع عدد المتدربين من الفئات المستهدفة خالل العام الجامعي 1437هـ 1438 /هـ

- 62 -

- 63 -

- 64 -
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فعاليات العمادة
حلقة نقاش "منظومة الجودة بجامعة نجران تحديات وتطلعات"
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وحدة املبادرات االبداعية
الهدف العام:
 بناء جسور تواصل بين عمادة التطوير والجودة ومنسوبي الجامعة فيما يتعلق باستقطاب األفكار والمبادرات اإلبداعية.

المهام:
.
.
.
.
.
.
.


تصميم أليات لمد جسور التواصل بين عمادة التطوير والجودة ومنسوبي الجامعة الستقطاب األفكار والمبادرات اإلبداعية.
انشاء بنك لألفكار والمبادرات اإلبداعية بعمادة التطوير والجودة.
تبني األفكار والمبادرات اإلبداعية المتميزة التي تقود وكالة الجامعة للتطوير والجودة للريادة.
التنسيق مع وحدة التخطيط والمتابعة في إدراج المبادرات اإلبداعية ضمن الخطة السنوية للعمادة.
تعزيز الموارد الذاتية لعمادة التطوير والجودة .
تنمية الموارد البشرية في نطاق الوظيفة والعمل على تنمية قدراتها .
تنفيذ ما تكلف به الوحدة من مهام أخرى يوجه بها عميد عمادة التطوير والجودة .
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اخلامتة
سعت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة يف حتقيق أهدافها وسياساهتا املرسومة هلا  ،وقد حتقق هلا كثري مما تصبوا إليه بفضل هللا وتوفيقه مث جبهود مجيع العاملني يف
اجلامعة ،والوكالة تتقدم ابلشكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة وألصحاب السعادة وكالء اجلامعة والعمداء ،ومدراء اإلدارات املختلفة ابجلامعة على دعمهم
الالحمدود ،وعلى ما تلقاه من العون واملساعدة يف أداء رسالتها السامية.
ختاماً .......
ندعو هللا أن حيفظ هلذه البالد دينها وأمنها وقادهتا ورخاءها ،وأن جيزي والة األمور خري اجلزاء وأوفاه على ما يبذلونه من جهود كبرية يف خدمة اإلسالم واملسلمني
وخدمة بالدان الغالية.
وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، ، ،
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اإلشراف العام
سعادة الدكتور /حيي بن سليمان احلفظي

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

سعادة الدكتور /ايسر بن إدريس املالكي

عميد عمادة التطوير واجلودة

فريق اإلعداد
سعادة الدكتور /حسني حممود قمح

مكتب املتابعة وإدارة املخاطر أبمانة اخلطة االسرتاتيجية

سعادة الدكتور  /حممد حممود أبوزيد

منسق املكتب الفين
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