وكالة الجامعة للتطوير والجودة
وحدة قياس االداء

وزارة التعليم العالي
المملكة العربية السعودية

الخطة السنوية لوحدة قياس األداء
بجامعة نجران للعام الجامعي ١٤٣٨ /١٤٣٧ھـ
--------------------------------------------

الرؤية
جھة مرجعية رائدة في قياس وتقويم مكونات المنظومة الجامعية.

الرسالة
تقدم وحدة قياس األداء الدعم الفني واالستشارات العلمية لكافة الوحدات األكاديمي ة واإلداري ة بالجامع ة ف ي
مج ال قي اس وتق ويم األداء ،وتق وم بتحدي د وتص ميم وتط وير آلي ات وأدوات القي اس والتق ويم ،ومتابع ة
التطبيق األمثل لھا بما يضمن التطوير المستمر لكافة األنشطة واإلجراءات والممارسات للوصول إلى التميز
األكاديمي واإلداري.

األھداف:
-١قياس مؤشرات األداء للھيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
-٢قياس مؤشرات األداء للخطة االستراتيجية لجامعة نجران.
-٣إجراء التحليالت اإلحصائية ورفع التقارير اإلحصائية إلى مكتب معايير القي اس والتق ويم الج راء التقري ر
التقييمي مشتمال على تفسير ما يرد في التقرير اإلحصائي وكذلك إظھار نقاط القوة ونقاط الضعف وص ياغة
التوصيات.
- ٤تقديم التقارير التقييمية والتي تتضمن نقاط القوة ونقاط الض عف والتوص يات الض رورية لتحس ين األداء
ورفعھا إلى سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة.
-٤التنسيق بين وحدة قي اس األداء ولج ان القي اس والتق ويم بالكلي ات والعم ادات المس اندة لتس ھيل اإلعم ال
المشتركة وتبادل المعلومات ذات العالقة بالمھام واإلعمال.
-٥التعاون مع الجھات األكاديمية واإلدارية بالجامعة بھدف االرتقاء بمستوى األداء.
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-٦تطوير وتحديث أساليب القياس والتقويم بما يتناسب وطبيعة المھام الموكلة لوحدة قياس األداء.
-٧تقديم الدعم الفني ألعضاء ھيئة التدريس واألقسام العلمي ة لتقي يم ب رامجھم األكاديمي ة ) تقي يم المق ررات
الدراسية واألداء التدريسي ،التحليل اإلحصائي لمؤش رات األداء للخط ة اإلس تراتيجية  ،تحك يم االس تبيانات،
بناء أدوات القياس والتقويم.(.... ،
-٨تقديم برامج تدريبية في مجال إعداد وتصميم االستبيانات واستطالعات الرأي.

المھام:
-١رصد مؤشرات األداء للخطة االس تراتيجية لجامع ة نج ران ومؤش رات الھيئ ة الوطني ة للتق ويم واالعتم اد
األكاديمي.
-٢تصميم وإعداد وتطبيق وتحليل معايير ومقاييس تقييم أداء المھام واألنشطة األكاديمية .
-٣متابعة قياس رضا المستفيدين من األعمال اإلدارية لمختلف وحدات الجامعة م ن أرب اب العم ل والمجتم ع
والطالب وأعضاء ھيئة التدريس والخريجين.
-٤التع اون م ع الجامع ات والكلي ات والمراك ز والھيئ ات المھني ة وبي وت الخب رة المحلي ة فيم ا يتعل ق بمھ ام
الوحدة وسياساتھا.
-٥قياس معدالت التغير في أداء الوحدات األكاديمية واإلدارية من خالل المقارنة لفت رات زمني ة منتظم ة ف ي
قياس مؤشرات األداء ومعرفة مقدار وكمية التحسين في االداء.
-٦قياس فاعلية الوحدات من خالل الكشف عن جودة الخدمة المقدمة.
-٧عقد ورش عمل في مجال القياس والتقويم بما يسھم في نشر ثقافة القياس والتقويم داخل الجامعة
-٨إجراء المقارنة بين أداء الوحدات اإلدارية واألكاديمية في الجامعة.
-٩إعداد التقارير عن أداء الوحدات المختلفة بالجامعة.
-١٠إعداد المنشورات والمطويات والكتيبات في مجال القياس والتقويم.
-١١رفع التوصيات للوحدات المستفيدة من قي اس األداء بم ا يع زز جوان ب الق وة ومعالج ة جوان ب القص ور
في أدائھا.
 –١٢اإلسھام في قياس مؤشرات أداء الوحدات في عمادة التطوير والجودة وفق خطة االيزو
 –١٣اإلسھام في خطة أفاق لوزارة التعليم العالي.
-١٤أي مھام أخرى تكلف بھا في مجال االختصاص.
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آلية إجراءات قياس مؤشرات األداء
- ١تب االستبيانات بصورة أولية من قبل أعضاء وحدة قياس األداء حسب طبيعة املؤشر املراد
قياسه حيث يتوفر ي وحدة قياس األداء مكتب تصميم االستبيانات واستطالعات الرأي ) الهيكل
التنظيمي لوحدة قياس األداء( .
 – ٢تنقح النسخة األولية من قبل وحدة قياس األداء وترسل إ ى جميع أعضاء لجنة تحكيم
االستبيانات واستطالعات الرأي )قرار تشكيل لجنة تحكيم االستبيانات – يجدد كل عام ضمن
صالحيات وكيل الجامعة للتطوير والجودة(.
– ٣تعد الصور ال ائية من استبيانات مؤشرات األداء بعد عملية التحكيم ي وحدة قياس األداء
وتعمل بالنسخت ن العربية واالنجل ية وخاصة تلك املس دف م ا أعضاء هيئة التدريس.
 – ٤ترسل الصور ال ائية من االستبيانات املراد قياس مؤشرات األداء ا إ ى املكتب الف لتحويلها
إ ى صورة الك ﺮونية وتعطى الروابط إ ى وحدة قياس األداء.
 – ٥يتم التحقق من الروابط وذلك بعمل مراجعة ائية ع ى مطابقة االستبيانات املحملة ع ى
الروابط مع الصورة ال ائية لها من قبل وحدة قياس األداء.
– ٦ترفع خطابات رسمية من سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة ا ى أصحاب االختصاص من
عمداء وقيادات إدارية وأكاديمية لتوجيه منسوبي كليا م ودوائرهم ووحدا م للدخول ع ى الروابط
واالستجابة الك ﺮونيا عل ا.
-٧تحديد جدول زم

لعرض االستبيانات ،ع ى املوقع االلك ﺮوني للجامعة ،وذلك لضمان صدق

االستجابات ،والتغلب ع ى مشاعر امللل والتعب املتوقعة ي حالة عرض االستبيانات دفعة واحدة،
هذا ً
بناء ع ى التوصيات ال تم رصدها ي االجتماع الذي تم ملناقشة أسباب قلة االستجابات أو
ضعفها.
 – ٨تحديد ف ﺮة زمنية يتم االتفاق عل ا الستجابة الفئات املس دفة ع ى تلك الروابط.
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 – ٩تتابع وحدة قياس األداء االستجابات خالل ف ﺮة االستجابة ملتابعة إعداد املستجيب ن وتتخذ
إجراءات من شا ا زيادة عدد املستجيب ن وذلك بخطابات إلحاقيه للخطابات األساسية من قبل
سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة.
 – ١٠يستقبل مكتب املعالجة اإلحصائية ي وحدة قياس األداء استجابات الفئات املس دفة بعد
ان اء الف ﺮة الزمنية لالستجابة ولعمل التحليالت اإلحصائية الالزمة.
 – ١١يرفع التقرير اإلحصائي إ ى مكتب معاي ﺮ القياس والتقويم ي وحدة قياس األداء لعمل التقرير
التقييمي وإعداد التوصيات الالزمة بناء ع ى نتائج القياس والتقييم.
 – ١٢يرفع التقرير بصورته ال ائية بعد املراجعة إ ى وكيلة عمادة التطوير والجودة لعمل التصميم
واإلخراج الف لتقارير املؤشرات.
 – ١٣يتم عمل مراجعة ب ن النسخة ال ائية املرسلة وب ن النسخة بعد التصميم وعند التأكد من
سالمة وتطابق املحتوى يرفع التقرير ال ائي لتلك املؤشرات إ ى سعادة وكيل الجامعة للتطوير
والجودة للموافقة عليه وإحالته إ ى أصحاب االختصاص من عمداء كليات وقيادات أكاديمية وإدارية
لعمل خطط التحس ن الالزمة بناء ع ى نتائج التقييم.
التنفيذ اإلجرائي والجدول الزمني لتنفيذ الخطة السنوية
لوحدة قياس األداء للعام ١٤٣٨/١٤٣٧ھـ
------------------------------------------الرقم
١

٤

الھدف

المخرجات

األنشطة

إع داد تق ارير  إص دار التق ارير  الحص ول عل ى البيان ات األولي ة
لتقييم المقررات الدراسية واألداء
المطلوب ة لتقي يم
تقي يم المق ررات
التدريسي ألعضاء ھيئة التدريس
ررات
المق
الدراس ية واألداء
م ن عم ادة القب ول والتس جيل م ن
الدراس ية حس ب
ي
التدريس
خالل النظام األكاديمي.
متطلب ات الھيئ ة
ألعض اء ھيئ ة
الوطني ة ل ذلك  معالج ة البيان ات إحص ائيا م ن
الت دريس حس ب
خ الل البرن امج اإلحص ائي )
المؤشر
اس تبيان الھيئ ة
 ( SPSSوإع داد التق ارير
الوطني ة للتق ويم
الالزم ة عل ى مس توى الجامع ة
اد
واالعتم
وعل ى مس توى الكلي ات وك ذلك
األكاديمي
عل ى مس توى الب رامج حس ب
متطلبات الھيئة الوطنية لالعتماد

المدة الزمنية
لإلنجاز
بع د انتھ اء
ل
الفص
ي
الدراس
مباشرة
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الرقم
٢

الھدف

المخرجات

متابع ة قي اس  إع داد تق ارير 
دراسة مؤشرات
مؤش رات أداء
ايير
أداء مع
ة
الخط
الھيئ ة الوطني ة
االس تراتيجية
ومع ايير الخط ة
للجامع ة ومع ايير
االس تراتيجية
الھيئ ة الوطني ة
للجامع ة ،حي ث 
)دوري ة الرص د(
ي تم رص د
م ن خ الل إتب اع
المؤش رات الت ي
تراتيجية
اس
رص دت س ابقا
توزيع المؤشرات
وإج
الم راد قياس ھا
راء 
المقارن ات ب ين
وفق جدول زمني
المؤش رات الت ي 
تك رر رص دھا
وإع داد التق ارير 
التقييمية الالزمة


٣

٤

٥

ة  عم ل مراجع ات 
مراجع
ة
نھائي
تبيانات
اس
لالستبيانات التي
مؤش رات أداء
ت م تحكيمھ ا م ن
ة
الخط
قب ل لجن ة
االس تراتيجية
يم
التحك
ة
للجامع
واعتمادھ ا م ن
تبيانات
واس
وح دة قي اس
مؤش رات أداء
األداء ووض عھا
مع ايير الھيئ ة
عل ى موق ع
الوطني ة الت ي ت م
الوح دة بنس ختھا
رص دھا وجع ل
ة
العربي
فقراتھا مختص رة
واالنجليزية
حة
وواض
ومحددة
ت دريب وتأھي ل  عق د الب رامج 
ة
التدريبي
أعض اء الھيئ ة
ألعض اء ھيئ ة
التدريس ية ف ي
الت دريس ف ي 
مج ال القي اس
مج االت ذات
والتق ويم ومج ال

المدة الزمنية
األنشطة
لإلنجاز
تص ميم أدوات قي اس مؤش رات خ الل الع ام
أداء مع ايير الخط ة االس تراتيجية الجامعي
ومع ايير الھيئ ة الوطني ة الت ي
سترصد بناء عل ى طل ب وح دات
عم ادة التط وير والج ودة
وتحكيمھا من قبل لجنة التحكيم.
رفع ھ ذه األدوات الكتروني ا عل ى
موقع وحدة قياس األداء بالتع اون
م ع المكت ب الفن ي – عم ادة
التطوير والجودة
تكلي ف المس تھدفين لإلجاب ة عل ى
االستبانات المطلوبة
تحلي ل ودراس ة مؤش رات األداء
ورفع التقارير ألصحاب القرار
إع ادة رص د المؤش رات الت ي
رص دت م رة واح دة ف أكثر
واس تخراج التق ارير الالزم ة م ن
خ الل المقارن ات المرجعي ة
لتحديد مستوى ودرجة التقدم
ص ياغة التوص يات وتحدي د نق اط
القوة ونقاط الضعف.
عق د جلس ات دوري ة لمناقش ة ١١
االس تبيانات المحكم ة وإج راء ١٤٣٧/١٢
التع ديالت إن وج دت واعتمادھ ا
وإقرارھا.
 إعداد دليل لالستبياناتالمحكمة باللغتين العربية
واالنجليزية وفھرستھا
وتحميلھا الكترونيا على
موقع وحدة قياس األداء.

مسح االحتياجات التدريبية للھيئ ة خ الل الع ام
التدريس ية ف ي موض وعات ذات الجامعي
صلة بالقياس والتقويم
التنسيق والتعاون بين وحدة قياس
األداء وب ين المختص ين ف ي كلي ة
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الرقم

المخرجات

الھدف
االختبارات ونظم
الدرجات ،وقياس
نواتج التعلم








٥

٦

إع داد المطوي ات 
والمنش ورات
ة
ذات العالق
بالقي اس والتق ويم
واالختبارات

األنشطة

التربية لعقد الدورات التدريبية
ة
أھمي
باالختب ارات  اإلع الن ع ن ال دورات التدريبي ة
وف ق ج دول زمن ي ف ي مج ال
ونظم ال درجات،
القياس والتقويم
وقي اس ن واتج
 مناقشة محاور البرنامج الت دريبي
التعلم:
مع المدربين قبل عقده
دورة عن قياسن واتج ال تعلم  طباع ة وتص وير الم ادة العلمي ة
١٤٣٧/١٢/١٩
بع دد المت دربين واحتف اظ وح دة
دورة ع ن ن واتج
قي اس األداء بنس خة ورقي ة
تعلم
ال
والكترونية
١٤٣٨/١/١٠
دورة ع ن بن اء
االختبارات وفق
دول
ج
فات
المواص
اريخ
بت
١٤٣٨/١/٢٣
ن
دورة ع
مع ايير تق يم أداء
أعض اء ھيئ ة
الت دريس بت اريخ
١٤٣٨/٣/١٢
دورة ع ن نظ ام
تقي يم الط الب
ام
)نظ
(Rubrics
بت اريخ /٣ / ٢٧
١٤٣٨
الحص ول عل ى  االط الع عل ى أح دث المعلوم ات
المتوفرة بالمواض يع ذات العالق ة
ات
كتيب
من مراجع ومصادر موثوق بھا.
ومنش ورات ف ي
مج ال القي اس  إصدار صورتين عل ى األق ل م ن
المنشورات للفص ل الدراس ي م ن
والتقويم
الكتيبات والمطويات
 تنق يح ومراجع ة مض مون
الكتيبات والمطويات لغويا.
 عرض تلك المطوي ات والكتيب ات
على محكمين مختصين لتحكيمھ ا
معرفي ا وإج راء التع ديالت
الالزمة.
 تحميل تل ك المطوي ات والكتيب ات

المدة الزمنية
لإلنجاز

خ الل الع ام
امعي
الج
١٤٣٨/١٤٣٧
ھـ

الخطة السنوية لوحدة قياس األداء بجامعة نجران للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧ھـ

الھدف

الرقم

األنشطة

المخرجات

المدة الزمنية
لإلنجاز

عل ى موق ع وح دة قي اس األداء
بنسختھا العربية واالنجليزية
٦

٧

٨

٩
١٠

تقي يم ال دورات  إع داد التق ارير 
ح ول تقي يم 
التدريبية
دورات 
ال
التدريبية

التنسيق والتع اون  عق د اجتماع ات 
دوري ة للج ان 
ع االدارات
م
القي اس والتق ويم
والكليات لتط وير
ة
لمناقش
خبراتھ ا ف ي
اتھم
احتياج
مج ال القي اس
التدريبي ة ف ي
والتق ويم للقي ام
مج ال قي اس
بالمھ ام المطلوب ة
األداء ،طرق ه
منھ ا لرص د
وأدواته
مؤش رات األداء
ف ي إداراتھ م
وكلياتھم
اس أداء  قي اس الرض ا 
قي
وظيفي
ال
دات
الوح
ين
لإلداري
اإلداري ة بجامع ة

واإلداريات
نجران


بعد تسلم الوحدة
تفريغ استبيانات التقييم
تبيانات
الس
تحليلھا إحصائيا
اس تخالص النت ائج وتفس يرھا تقييم الدورات
وكتابة تقرير عنھا
عمل الرسوم البيانية الالزمة
خ الل الع ام
اجتماعات دورية
امعي
عق د دورات تدريبي ة ل إلدارات الج
والكلي ات ف ي ض وء احتياج اتھم ١٤٣٨/١٤٣٧
التدريبية للقيام بمھامھم المطلوب ة ھـ
منھم

تص ميم اس تبيانات لقي اس درج ة خ الل الع ام
امعي
الرض ا ال وظيفي لإلداري ين الج
١٤٣٨/١٤٣٧
واإلدارات
ھـ
تحكيم تلك األدوات
تطبيقھ ا وتحليلھ ا وإع داد تق ارير
بذلك
التنس يق والتع اون م ع وح دات عم ادة التط وير والج ودة إلع داد تق ارير مؤش رات األداء الت ي
يحتاجونھا في ضوء االيزو
انجاز ما تكلف به وحدة قياس من أعمال في مجال القياس والتقويم
اعتماد الخطة التنفيذية لوحدة قياس االداء
مكتب معايير
رئيس وحدة
وكيل الجامعة للتطوير والجودة
القياس والتقويم
قياس االداء

االسم:

أد .يحيى بن سليمان الحفظي

د .على ذكري

د .رافت قابيل

مكتب المعالجة
االحصائية
أ .يحيى قبالن

التوقيع:

٧

الخطة السنوية لوحدة قياس األداء بجامعة نجران للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧ھـ

