دليل الزيارات الميدانية للجامعات المشاركة يف جائزة الجامعة
الرسمية المتمية
الدورة االوىل ()2021

مقدمة
ز
المتمية
يهدف هذا الدليل إىل االجابة عىل االستفسارات المتعلقة بالزيارة الميدانية لجائزة الجامعة الرسمية
للدورة األوىل ويشمل التحضيات المطلوبة سواء كانت قبل أو أثناء أو بعد ر
فية الزيارات الميدانية لتمكيز
ز
التاىل التحضيات المطلوبة للمراحل الثالث التالية:
الجامعة المشاركة من التجهي لها بفاعلية .يوضح ي
ما قبل الزيارة الميدانية
أثناء الزيارة الميدانية
بعد الزيارة الميدانية
ما قبل الزيارة الميدانية
موعد الزيارات الميدانية
ز
ر
ز
ز
ر
الثان للتمي بيويد الجامعة
الت يقوم مركز الملك عبدهللا
ي
ستكون الزيارات الميدانية خالل المواعيد ي
المشاركة بها مسبقا (قبل الزيارة من ثالثة اىل سبعة أيام عىل االقل) عن طريق مراسلة لرئاسة الجامعة معززة
ر ز
ون يوجهه المركز لضباط ارتباط الجائزة ز يف الجامعة.
ب رييد إلكي ي
أهمية الزيارة الميدانية
ز
ه زيارة إلزامية ،وتكمن أهميتها يف أنها تقدم دالئل عىل قدرة الجامعة عىل ابراز مكامن
إن الزيارة الميدانية ي
عط قيمة مضافة للجميع ينتج عنها تقارير
القوة لديها ر
عي األدلة والحقائق والمعلومات وما تم توثيقة مما ي ي
الحاىل للجامعة الخاضع
تقييمية متكاملة ودقيقة ومنصفة كونها مبنية عىل أدلة وحقائق حول الموقف
ي
ز
للتقييم ،بما يف ذلك:
 مواطن القوة الحالية
ر
ى
 فرص تحقيق المزيد من التقدم بما يتماش مع اسياتيجية الجهة
الت من الممكن ى
ر
نشها وتعميمها واالستفادة منها
 تحديد الممارسات الجيدة ي
ز
التحسي
 االستناد عىل األدلة للوصول اىل فرص
ز
ز
للمقيمي فرصة لالطالع عىل المعلومات والوثائق الموجودة
كما وتكمن أهمية الزيارة أيضا يف أنها تشكل
ز ز
ز
ر
التمي يف واقع الحال وذلك بغرض إثراء التقرير
االشياك والتأكد من مستوى
لدى الجامعة الواردة يف تقرير
التقييم الخاص بالجامعة.
ي
بخصوص طلبات تغيي مواعيد الزيارات الميدانية
ز
كاف من الزيارة
يتم تحديد موعد كل زيارة ميدانية مسبقا من قبل المركز ويتم إبالغ الجامعة قبل موعد ي
ز
بالتجهيات الالزمة وضمان حضور قيادات الجامعة ،كما أن موعد الزيارة مرتبط بعدة عوامل
لضمان قيامها
ويصعب جدا إعادة جدولته كون عدة جهات مرتبطة بهذا الموعد.
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أجندة الزيارة الميدانية
ر
الت يحتاجون إليها
سيقوم المقيمون بإعداد وتحديد بنود
أجندة الزيارة الميدانية عىل أساس المعلومات ي
ر
ر
ز
الت تشملها الزيارة وسيتم تزويد
الزمت لفية اللقاء والنشاطات التقييمية
متضمنة مع من سيلتقون والعد
ي
ي
ز
الجامعة بها قبل موعد الزيارة بثالثة أيام عىل األقل .يمكن الرجوع اىل نموذج أجندة الزيارة الميدانية يف
الملحق الموجود ز يف نهاية هذا الدليل.
ر
االشياك
تقرير
 .ز
ر
ر
ز
وف
ر
يعتي تقرير االشياك تقرير اسيشادي زللمقيمي ويعتمد كمرجع يخضع للتمحيص اثناء الزيارة الميدانية ز ي
حال وجود تعزيز او زيادة عىل ما ورد يف التقرير الذي تم تسليمه للمركز ،سيتم أخذ أية معلومات إضافية يف
ز ز
حال توفرها ز
وف العادة تكون هذه المعلومات عبارة عن آخر المستجدات
بعي االعتبار من قبل المقيمي،
ي
ز
ر
االشياك ،أو آخر المستجدات بشأن نتائج لم تكن
بشأن األعمال الجاري تنفيذها والمشار إليها يف تقرير
متوفرة زف السابق .ولكن يجب أن تكون هذه المواد اإلضافية ر
الت سوف يتم تقديمها خالل الزيارة الميدانية
ي
ي
ر
االشياك فسوف يتم األخذ ز
بعي االعتبار
ذات أهمية وقيمة مضافة لعملية التقييم ،أما فيما يتعلق بتقرير
الت تم تزويد مركز الملك عبدهللا ز
ز
ر
للتمي بها .ويمكن تزويد
الثان
أي تطورات عىل نسب اإلنجاز
ي
الفعىل ي
ي
ز
ز
المقيمي وليس نسخة جديدة.
المقيمي باإلضافات الجديدة عىل التقرير اىل
التحضي للزيارة الميدانية
 التأكد من استالم موعد الزيارة الميدانية من المركز والتأكد من إعالم فريق القيادة (االدارة
ز
العليا/رئيس الجامعة) بموعد الزيارة باإلضافة لحجز مواعيد يف أجندتهم لليوم األول لحضور
الجلسة االفتتاحية والجلسة التقييمية مع فريق القيادة واليوم األخي لحضور الجلسة الختامية.
 التأكد من استالم أجندة الزيارة الميدانية من المركز مع العلم بأنه سيتم إرسالها قبل ( 7-3أيام) من
موعد الزيارة.
ر
ز
والت ستكون مخصصة
 التأكد من حجز قاعة الجتماعات المقيمي الخاصة بعملية التقييم،
ي
ز
للمقيمي فقط للمناقشة فيما بينهم ولن يتم استخدامها إلجراء أي اجتماعات اخرى.
ز
ز ز
 التأكد من اطالع إداري الجامعة المسؤولي يف المواقع اإلدارية يف الجامعة (عميد ،رئيس قسم ،مدير
ز
الموظفي
وحدة ،وما شابه) المنوي زيارتها للتقييم للتحضي للزيارة ومتطلباتها ولتأكد بأن جميع
عىل معرفة بالزيارة والغرض منها.
 التأكد بأنه يتم اطالع المركز عىل اإلجراءات أو السياسات الداخلية الجوهرية المتعلقة باألمن
والت البد من ر ز
ر
االليام بها أو تحضيها لتسهيل وجود
والصحة زوالسالمة وتصاري ح الدخول األمنية ي
ز
المقيمي يف الموقع (إن وجدت).
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أثناء الزيارة الميدانية
مواضيع أجندة الزيارة الميدانية
ر
ر
الت يود
 من خالل دراسة تقرير االشياك (للجامعة) سيكون فريق التقييم قد
حدد المجاالت ي
ً
ً
الحصول عىل مزيد من المعلومات حولها ووضع جدول ألعماله (أجندة) بناء عىل هذه االحتياجات.
ز
ز
للتمي بإرسال (أجندة الزيارة( قبل ( )7-3أيام عىل األقل من موعد
الثان
 سيقوم مركز الملك عبدهللا ي
ز
يتست للجامعة القيام باالستعدادات الالزمة.
الزيارة ل يك
ر
ز
الت يريدون استيضاحها
 سيكون لدى
المقيمي قائمة محددة (مواضيع زيارة) رسلفا بالمسائل ي
ً
والتحقق منها بناء عىل دراستهم المبدئية لتقرير االشياك للجائزة ،وسيقود المقيمون جميع
ر
الت تجري ز
بي فريق
االجتماعات من خالل توجيه األسئلة ،وسوف يقترص محتوى زاالجتماعات ر ي
التقييم وأعضاء الجامعة المدعوين عىل مسائل محددة تظهر يف تقرير االشياك وإطار ومعايي
ز
التمي الذي يمكن للموظف تقديم معلومات عنها فيما يتعلق بدوره ومساهمته حسب طبيعة
االستفسار والهدف من وظيفته ومستوى مسؤوليته أو درجته الوظيفية.
ز
 سيكون محتوى هذه المناقشات رسيا ولن ينسب المقيمون أي تعليقات أو ترصيحات ألي فرد يف
يخيوا أعضاء الجامعة اآلخرين بما يقوله الموظفون.
تقريرهم
التقييم ،كما لن ر
ي
تعليمات لضمان جودة عملية التقييم
ر
ز
ر
يرج من الجامعات اإلبالغ عن الممارسات التالية فور حدوثها من قبل أعضاء فريق التقييم ،مع اليكي عىل
ز
ز
للتمي بأي من هذه الممارسات ،وأن يتم
الثان
زضورة مراعاة الموضوعية قبل إبالغ مركز الملك عبد هللا
ي
رسم بهذا الخصوص:
رسم من قيادة الجامعة أو بإرسال كتاب
االتصال مع المركز هاتفيا بشكل
ي
ي
ز
ر
 وجود تعارض يف المصالح )حت لو تم اكتشافه أثناء عملية التقييم).
 انشغال المقيم بأموره الشخصية أثناء عملية التقييم مثل استخدام الهاتف النقال بشكل متكرر،
استقبال بعض الضيوف ،وغيها.
ر
وخيات المقيم
والت تدل عىل مكان ر
 تقديم بطاقة التعريف الشخصية بالمقيم ) (Business Cardي
خارج نطاق عملية التقييم.
ر
ر
ر
ر
الت
الت من الممكن أن يقدمها المقيم الحقا للجامعة ي
الت يعمل بها أو الخدمات ي
 اليوي ج للجهة ي
يقوم بتقييمها.
 التعامل بأسلوب غي مناسب مع الجهة وموظفيها.
 طلب أي نوع من أنواع العائد المادي أو الهدايا.
ر
ز
 عدم ر ز
االليام بأجندة الزيارة الميدانية المرسلة مسبقا إىل الجامعة ومنها االليام بساعات الدوام
الرسم للجامعة ،مع األخذ ز
بعي االعتبار احتمال استمرار التقييم ما بعد الساعة الرابعة من بعد
ي
ً
ر
الت قد تطرأ عىل األجندة نتيجة لظروف عملية
الظهر –استثناء – بسب حدوث بعض التعديالت ي
التقييم او ظروف الجامعة.
 االتصال بالجهة بعد االنتهاء من الزيارة الميدانية.
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خصوصية التعامل مع المقيمي
ز
يعتي فريق التقييم وما سيقدمه للجامعة يف تقريره مصدر للتطوير والتحديث وليس تصيد األخطاء او نقاط
ر
ر
ز
ز
رسم يزور الجامعة دون أي معاملة
ينبغ اليحيب بالمقيمي ومعاملتهم كما يتم معاملة أي زائر
ي
الضعف لذا ي
ز
ر
ز
واليوتوكوالت المحددة من قبل المركز وسوف
خاصة ،حيث سيليم المقيمون يف ترصفاتهم باألخالقيات ر
ز
ز
رز
ز
يليمون يف كافة األوقات بالقواعد والتقاليد الداخلية المطبقة يف الجامعة .كما تم الطلب من المقيمي عدم
إظهار أية تعبيات اتجاه ردود األشخاص الذين تتم مقابلتهم (انتقاد أو مدح) كونه غي مسموح به مطلقا وأال
ز
يترصف كمدقق أو مفتش أو فاحص أو يبدي مالحظات عن العمليات أو األنظمة أو الطرق المستخدمة يف
الجهة محل التقييم ،وأال يفصح عن معلومات حصل عليها من خالل تقييمه للجامعة لجهة أخرى أو يجري
مقارنات بينهم.
رسية المعلومات
تخضع فرق التقييم لتوقيع وثيقة الحفاظ عىل رسية المعلومات من خالل توقيع أعضاء الفريق عىل عقد
ر
الت تتم للجامعة إال مع مركز الملك
تقديم
خدمة التقييم ولن يناقشوا المسائل المتعلقة بعمليات التقييم ي
ز
ز
الثان للتمي ولجنة التحكيم ،كما أنه من غي المسموح نسخ أو أخذ أي وثائق من الجامعة اال
عبدهللا
ي
ز
بموافقتها وألغراض التقييم فقط (مثال :نسخة محدثة من النتائج غي المدرجة يف التقرير) ،ولن يستخدم
المقيمون كذلك أي نوع من أجهزة التسجيل أثناء الزيارة الميدانية.
تقديم المالحظات عن سي عملية التقييم
لن يقدم المقيمون أية مالحظات او استنتاجات لفريق الجامعة بخصوص ما توصلوا اليه اثناء عملية التقييم،
وال يرجع السبب زف ذلك إىل عدم رغبتهم زف التعاون معكم بل ألنه من ز
الرصوري أن يقوم الفريق واللجنة
ي
ي
ر
الت تم التوصل إليها قبل اطالع الجامعة
الفنية ولجنة التحكيم بمراجعة النتائج واالستنتاجات المبدئية ي
عليها من خالل التقارير النهائية.
ر
الت يبحث عنها المقيم
أنواع الدلة ي
• أدلة شفهية/لفظية
مقابالت فردية ،مقابالت جماعية ،نقاشات غي رسمية خالل التجوال داخل الجامعة محل التقييم،
مقابالت عن بعد لألشخاص غي المتاح مقابلتهم شخصيا.
• أدلة مكتوبة
ر
االسياتيجية ،خرائط العمليات ،التعليمات وأدلة
بيانات أو معلومات حديثة من خالل الخطة
ز
ز
ز
والموظفي ،أرشيف األخبار
للمتعاملي
محاض االجتماعات ،أنظمة جودة ،منشورات
اإلجراءات،
ر
الصحفية ،بيانات متوفرة عىل شبكة االنيانت الداخلية.
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• أدلة من خالل المالحظة
حضور اجتماعات داخلية ،مالحظة برامج وأحداث تطويرية ،اماكن تقديم خدمات الطلبة ،حماس
ز
الموظفي.
واهتمام وتعامل
أهمية تواجد الموظفي الرئيسيي أثناء الزيارة الميدانية
ز
ز
ز
ز
المقيمي أثناء الزيارة الميدانية.
المعنيي بلقاء
الموظفي
ينبغ بذل كل الجهود الممكنة لضمان تواجد
ي
ز
وسيبدي المقيمون مرونة عند تحديد جدول مواعيد االجتماعات ر
الت تتم يف إطار الزيارة الميدانية بما
ي
العاملي .زف حاالت الغياب القاهرة ،سيقوم ضابط االرتباط ر
ز
باليتيب مع من ينوب عن هؤالء
يتناسب مع
ي
ز
ز
عت غي المتواجد.
الغائبي مع إعداد المعلومات لتمثيل الم ي
نصائح للموظفي الذين تتم مقابلتهم
ز
المعت بالتقييم الذي تتم مقابلته تقرير المشاركة او رابط للوصول اىل الوثيقة الداعمة
• أن يتوفر لدى
ي
لإلجابة.
ز
ر
• الهدوء والي ز
كي وعدم التوتر ألن التوتر يؤثر سلبا يف قدرته عىل االجابة.
• االستماع جيدا للسؤال واالجابة عليه بعد فهمه جيدا مع طلب التوضيح من المقيم إذا لزم األمر
واعطاء إجابة عىل قدر السؤال وحسب عالقته بالنسبة لتطبيق المنهجية مع عدم الحاجة إىل فتح
التيع بتقديم أية معلومات لم تكن
مواضيع قد تؤدي اىل تكوين صورة سلبية عن الجامعة مع عدم ر
لتدعم اإلجابة السؤال .
• أن تنسجم اإلجابة مع آلية التقييم المتبعة . RADAR
• تجنب أي مؤثرات غي ملموسة :مثل الترصفات والتعابي وطريقة اإلجابة.
التغيب عن حضور اجتماعات المقيمي من قبل القيادات ومدراء القسام
ز
ر
ينتم إليها بالشكل الالئق يف التعامالت الرسمية ،وال
الت ز ي
من المتوقع أن يقوم كل مدير بتمثيل الجامعة ي
ز
المقيمي ،إال يف الحاالت الطارئة ويجب عىل ضابط االرتباط إبالغ
مير لرفض أحد المدراء مقابلة
يوجد ر
المركز ز يف هذه الحاالت.
حضور ضباط االرتباط الجتماعات التقييم
ى
يجب أن يقوم ضابط االرتباط بحضور جميع اجتماعات التقييم ،بشط أال يقوم ضابط االرتباط بأي دور
ر ز
ز
المعت ،كأن
استباف يف االجتماع نيابة عن الشخص
لإلجابة عن األسئلة واالستفسارات والتوضيحات بشكل
ي
ي
ز
المعت أو التدخل ل توجيه أو البحث عن إجابات لألسئلة المطروحة.
يقوم مثال باإلجابة أوال نيابة
ي
ز
ز
مالحظة :ال يسمح تحت أي ظرف من الظروف ألي مستشارين خارجيي تم االستعانة بهم يف الجامعة
ز
ز
ألغراض التقييم بحضور أي اجتماع داخىل ز
موظف الجامعة.
المقيمي و
بي
ي
ي
تبادل المعلومات الشخصية عن المقيمي
ز
كمقيمي
سوف يقدم المقيمون أنفسهم باالسم وال صلة الهتماماتهم المهنية خارج حدود وظيفتهم
ز
معتمدين لجوائز الملك عبد هللا ز
ز
للتمي ،حيث يمكن للجامعة التيقن من أن كل مقيم قد استوف
الثان
ي
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ز
والتعيي لدى مركز الملك عبدهللا ز
ز
ز
ز
للتمي وأنه قد استوف
الثان
المرض ىرسوط عملية االختيار
بالشكل
ي
زي
معايي المركز يف هذا الخصوص.
أوقات بداية الزيارة الميدانية
ز
ر
الت تتم زيارتها وسوف تبدأ يف الوقت
الرسم
للجامعة ي
ستكون الزيارات الميدانية خالل ساعات رالدوام ز ي
ز
المعتاد لبدء العمل .وقد تمتد الزيارات لفية أطول يف اليوم يف حالة حدوث أي تأخيات أو توقفات غي
متوقعة رلينامج الزيارة الميدانية
اليوم
عدم تضارب العملية التقييمية مع العمل
ي
ز
المسؤولي عن تطبيق المعايي فقط خالل الزيارة الميدانية ،وهذا
سيقوم فريق التقييم بمقابلة االشخاص
ز
اليوم داخل الجامعة وبكافة اقسامها وكلياتها واداراتها بل نؤكد عىل ضورة استمرارية
ال يتعارض مع العمل
ي
االعمال اليومية كالمعتاد داخل الجامعة.
نصائح المقيمي ومشورتهم للجامعة
ر
لن يقدم المقيمون أي نصائح أو مالحظات أو تعقيبات فنية ،حت لو تم طلبها من قبل الجامعة فغرضهم
ز
يتمثل يف جمع معلومات والمالحظات ذات صلة لتمكنهم من إتمام تقارير تقييمية نهائية شاملة وذات قيمة
ز
ز
المقيمي بجولة ألحد مواقع الجامعة ألغراض التقييم خارج إطار االجندة
مضافة للجامعة .و يف حال رغبة
ز
المعنيي.
الزيارة عليه ان يعلم ضابط االرتباط بذلك للتنسيق مع
معاملة المقيمي معاملة خاصة
ر
ز
ز
ز
ر
رسميي
خارجيي
الت تطبقونها مع أي زوار
يرج معاملة
المقيمي وفقا للمعايي ر
واليوتوكوالت المعتادة ي
آخرين ،بعيدا عن أي معاملة خاصة عىل اإلطالق.
تقديم ضيافة بسيطة للمقيمي
ر
ز
ز
خارجيي آخرين .يمكن
رسميي
الت يتم تقديمها ألي زوار
من الممكن تقديم ضيافة بسيطة مشابهه
لتلك ي
ز
ز
ر
ر
وف فية االسياحة.
تقديمها لهم يف القاعة المخصصة لهم ي
عمل المقيمي معا كفريق واحد
ز
يعمل المقيمون كفريق واحد وليس بشكل منفرد ،ويتواجدوا جميعا او حسب فرق ثنائية يف كافة
االجتماعات.
التنقل بي الوحدات اإلدارية يف الجامعة
ز
ز
ر
تأمي فريق التقييم بوسيلة النقل المناسبة داخل حرم الجامعة للتنقل بي الكليات
يرج من الجامعة
واالقسام واالدارات المختلفة.
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فهم المقيمي لكل ما تقوم الجامعة بإخبارهم به
تم تدريب المقيم ز
ي عىل فهم سياق عمل الجامعات الرسمية وخصوصية كل منها (من حيث تحليل
ر
االشياك لألخذ ز
بعي االعتبار الحجم واألعداد والمجاالت والتخصصات
المعلومات األساسية المرفقة بتقرير
ز
ز
ر
ز
الت حددوها يف
وما شابه بعي االعتبار يف العملية التقييمية) .سيقوم المقيمون باالستعالم عن النقاط ي
جدول أعمال زيارتهم الميدانية للوصول اىل الحكم او التيقن تماما من أنهم قد حصلوا عىل كافة المعلومات
ر
ز
تحسي .وقد يشمل ذلك أسئلة تتم فيها إعادة صياغة
الت كانوا يبحثون عنها العتبارها نقطة قوة او فرصة
ي
ز
ينبغ تشجيع
ما قيل
للتأكد من أن الشخص الذي يتحدثون إليه يفهم بشكل كامل ما يريدون معرفته .كما ي
ز
ر
ز
ز
المقيمي
الت سيجتمع معها المقيمون عىل استيضاح ما فهموه من استفسارات
الموظفي يف الجامعة ي
بسؤالهم أسئلة مثل" ماذا تقصد بهذا؟" "،ما الذي تريد معرفته بالضبط؟" "هل هذا واضح بالنسبة لك؟ "
"هل تستطيع التعبي عن ذلك بطريقة أخرى.؟ وهكذا.
ر
الت يمكن توجيهها للمقيمي
السئلة ي
المقيمي ز
ز
إن أي زيارة ميدانية فعالة البد أن تكون عبارة عن حوار ز
وبي الجامعة المستضيفة ،ولذا نشجع
بي
ز
المقيمي ولن يكون من المناسب أن ُيسأل المقيمون عن آرائهم أو وجهات نظرهم الشخصية
التفاعل مع
ز
ر
الت
بخصوص أي مسائل تتعلق بأي جانب من جوانب عملية التقييم عىل نموذج التمي أو ا رلمعلومات ي
تخص أي جامعة قد يجري أو تم تقييمها أو تعقيباتهم الفنية بخصوص دراستهم لتقرير االشياك أو النتائج
ر
الت توصلوا إليها أثناء الزيارة الميدانية.
ي
اجتماعات مجموعات ر
اليكي
ز
ان مجموعات ر
الي ز
تعتي من احدى الوسائل المستخدمة يف عملية التقييم للتعرف عىل اإلنطباعات العامة
كي ر
والممارسات عىل أرض الواقع ،حيث سيتم تخصيص مجموعات تر ز
ز
ز
وللعاملي من
وللخريجي،
كي للطالب
ز
المحىل .من الجدير
وللعاملي من الهيئة االدارية ،باالضافة اىل أرباب العمل والمجتمع
الهيئة التدريسية،
ي
بالذكر أنه سيتم الطلب من الجامعة تزويد فريق التقييم بأسماء الفئات المستهدفة لهذه المجموعات ويتم
ز
تأمي الحضور من قبل الجامعة ،عىل ان تكون المجموعات
عشوان لكل اجتماع ويتم
اختيار الحضور بشكل
ي
اما وجاهية أو عن بعد حسب ما تراه ادارة الجامعة مناسبا .يقترص الحضور فقط عىل االشخاص الذين تم
اختيارهم وال يجوز مشاركة اي شخص اخر وهذا يشمل ضابط االرتباط.

اختيار الوحدة اإلدارية للتقييم
ز
العلم والقبول
سيقوم فريق التقييم يف اليوم الثالث بزيارة كلية وقسم وعمادة شؤون الطلبة وعمادة البحث
ي
ز
والتسجيل وذلك للتأكد من تطبيق معيار العمليات والخدمات والنتائج المتعلقة بهم .كما سيتم يف اليوم
قسمي ومر ز
ز
ز
كليتي/
علم وتعليم) باالضافة اىل وحدة ادارية والوحدة االدارية
كزيي (بحث
الرابع زيارة
ي
المسؤولة عن االبداع واالبتكار والريادة وذلك للتأكد من تطبيق كافة المعايي فيها .سيتم اختيار الكليات
ر
والت سيتم
واالقسام والمراكز قبل الزيارة الميدانية وسيتم ابالغ الجامعة عن طريق اجندة الزيارة الميدانية ي
ارسالها قبل موعد الزيارة ب( )7-3أيام عىل األقل.

صفحة|8

بعد الزيارة الميدانية
النهائ
قييم
موعد ارسال التقرير الت
ي
ي
سيتم إرسال كتاب لرئيس الجامعة بخصوص نتيجة الجامعة وبشكل مفصل ،كما سيتم ارسال التقارير
ز
اسبوعي من إعالن نتائج الفائزين ز يف الجائزة للدورة الحالية.
النهائية اىل ضابط االرتباط بعد
موعد اإلعالن عن النتائج
ز
ز
الثان للتمي ووفق ترتيبات
سيتم اإلعالن عن النتائج فور مصادقتها من قبل مجلس أمناء مركز الملك عبدهللا ي
ز
المعت برعاية حفل توزي ع الجوائز.
الملك
الديوان
ي
ي
مخرجات عملية التقييم
ز
• تحديد موقع الجامعة عىل سلم التمي استنادا لنموذج ومعايي الجائزة واداة للمقارنات المرجعية
ز
ر
االسياتيجية للجامعة وما يرتبط بها من وتحديد اولويات تنفيذ
• أداة تساعد يف تحديد التوجهات
اليامج والمشاري ع.
ر
ز
ز
المؤسس
• حرص نقاط القوة وفرص التحسي وتحديد مستوى األداء بإستخدام نموذج عام للتمي
ي
ر
والي ز
كي عىل ذوي العالقة واالهتمام بالنتائج عىل مستوى الجامعة.
أكي لكيفية عمل الجامعة وفق إطار عام للتخطيط والتطوير مراجعة منهجيات
• توفي آلية لفهم ر
ز
التحسي المستمر ومعرفة كيفية
وآليات وأساليب العمل عىل مستوى األقسام والكليات بهدف
ز
التحسي والتطوير عليها.
ز
ز
ز
األكاديم وتبادل
للتحسي المستمر يف الجامعة واالستفادة من أفضل الممارسات يف القطاع
• محرك
ي
ز
المعرفة والتجارب المتمية.
• تقدم عملية التقييم ومخرجاتها تحليل يوضح ما حققته الجامعة من انجازات (نقاط القوة) والفرص
ز
المؤسس (النتائج باألرقام)
التحسي) ومستويات األداء
المؤسس (فرص
المستقبلية لتطوير األداء
ي
ي
ر
ز
الت تحققها الجامعة وفق ما تطبقه من منهجيات وأنظمة عمل.
وبيان للعالقة بي النتائج ي
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ملحق ( :)1نموذج أجندة الزيارة الميدانية
كامل فريق التقييم
اليوم

11:30 - 11:00

ممثل الجامعة
املوضوع /املعيار
رئيس الجامعة ،نواب الرئيس،
اللقاء االفتتاحي
مساعدو الرئيس ،مستشارو
التعريفي
الرئيس
رئيس الجامعة ،نواب الرئيس،
مساعدو الرئيس ،مستشارو
القيادة
الرئيس ،العمداء ،مدير مركز
االعتماد وضمان الجودة
اجتماع كامل فريق التقييم
ممثلين عن مجلس الجامعة،
العمداء ،مديرو الوحدات
االستراتيجية
والدوائر واملراكز واملكاتب،
والنتائج الرئيسية
مدير مركز االعتماد وضمان
الجودة
خدمة املجتمع
مركز تنمية وخدمة املجتمع
نتائج خدمة
املحلي
املجتمع

الوقت

4.00– 3:30

نهاية اليوم األول-اجتماع كامل فريق التقييم

9:00 - 8:30

11:00 - 9:00

اليوم
األول
2:00 - 11:30

3:30 - 2:00

فريق التقييم 1
الوقت

املوضوع /املعيار

فريق التقييم 2
ممثل الجامعة

الوقت

املوضوع /املعيار

ممثل الجامعة

اليوم

كامل فريق التقييم
املوضوع/
ممثل الجامعة
الوقت
املعيار
مدير املوارد
البشرية ،مدير
العاملون
مركز االعتماد
ونتائج
11:30 - 9:00
وضمان الجودة
العاملين
(مقاييس ومؤشرات
أداء العاملين)
اجتماع كامل فريق التقييم
12:00 - 11:30

الوقت

1:30 - 12:00

إدارة
الشراكات
واملوردين
والنتائج

الشراكات الدولية
والعالقات العامة
واللوازم ،العطاءات
وإدارة املستودعات
واملخزون

3:30 - 1:30

إدارة الشؤون
املالية والنتائج
املالية

الشؤون املالية ،وحدة
الرقابة والتدقيق
الداخلي

اليوم الثاني

400 - 3:30
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فريق التقييم 1
املوضوع/
ممثل الجامعة
املعيار

الوقت

فريق التقييم 2
املوضوع/
ممثل الجامعة
املعيار

1:30 - 12:00

إدارة املباني
واملعدات
واملواد واملوارد
الطبيعية
والنتائج

2:30 - 1:30

إدارة التقنية
والنتائج

3:00 - 2:30

إدارة املعلومات
والنتائج

3:30 - 3:00

إدارة املعرفة
والنتائج

نهاية اليوم الثاني-اجتماع كامل فريق التقييم

الهندسة ،الصيانة،
الخدمات املساندة وإدارة
األصول
مركز تكنولوجيا
املعلومات مؤشرات
األداء الرئيسية/
تكنولوجيا املعلومات
املكتبة ،تكنولوجيا
املعلومات ،املصادر
التعليمية والتعليم
املدمج

اليوم

كامل فريق التقييم
املوضوع/
املعيار

الوقت

ممثل الجامعة الوقت
11:00 - 9:00
11:30 - 11:00
2:30 - 11:30

اليوم
الثالث

3:30 - 2:30
400 - 3:30
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فريق التقييم 1
املوضوع/
الوقت
ممثل الجامعة
املعيار
العمليات
11:00 - 9:00
كلية  - 1قسم 1
والخدمات
والنتائج
11:30 - 11:00
اجتماع كامل فريق التقييم 1
العمليات
عمادة البحث
2:30 - 11:30
والخدمات
العلمي
والنتائج
مجموعة التركيز
 :1العاملون/
3:30 - 2:30
الهيئة اإلدارية
(وجاهي)
نهاية اليوم الثالث-اجتماع كامل فريق التقييم

فريق التقييم 2
املوضوع/
ممثل الجامعة
املعيار
العمليات
عمادة شؤون الطلبة
والخدمات
النتائج
اجتماع كامل فريق التقييم 2
العمليات
خدمات الطلبة (القبول
والخدمات
والتسجيل)
والنتائج
مجموعة التركيز:2
العاملون /الهيئة
التدريسية (وجاهي)

كامل فريق التقييم
اليوم

الوقت

املوضوع/
املعيار

فريق التقييم 1
ممثل
الجامعة

الوقت
11:00 - 9:00
11:30 - 11:00
12:30 - 11:30
1:30- 12:00

اليوم
الرابع
3:00- 2:00
3:45 - 3:00
4:00 - 3:45
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املوضوع /املعيار

فريق التقييم 2
ممثل الجامعة

تقييم كلية  2قسم 2
كامل املعايير
اجتماع كامل فريق التقييم 1
مركز /1بحث علمي
كامل املعايير
املعني بإدارة االبداع
كامل املعايير
واالبتكار
مجموعة التركيز : 3
طلبة/الخريجون
(وجاهي او عن بعد)

الوقت
11:00 - 9:00
11:30 - 11:00
12:00 - 11:30
2:30- 2:00

3:15- 2:45

التحضير لالجتماع الختامي -كامل فريق التقييم فقط
االجتماع االختتامي مع فريق القيادة

املوضوع/
املعيار
تقييم كلية  3وقسم 3
كامل املعايير
اجتماع كامل فريق التقييم 2
مركز /2تعليم
كامل املعايير
ممثل الجامعة

كامل املعايير

وحدة إدارية 2
مجموعة التركيز :4
أرباب العمل/مجتمع
محلي (وجاهي او عن
بعد)

