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بالجامعةالمستویاتجمیععلىالجودةتحسینلعملیاتقويدعمتوافر

مراجعینفرقوھیئاتخاللمنوالشواھدواألدلةضوءیتماألداءلجودةالذاتيالتقویم.

منستفادةاالیتمالتيالرأياستطالعاتفيخاصةوالذاتيالتقییمعملیاتفيالجامعةمنسوبيمشاركة

.الجودةتحسینعملیاتفينتائجھا

وتكاراالبألنشطةمعنويوماديدعمتوافرمع،بالجامعةالمستویاتكلعلىواإلبداعاالبتكـارتشجیع

.الجامعةقیاداتمناالبداع

:



ى اجراء المزید من األبحاث و الدراسات لقیاس مدى تحقق غایات و أھداف الجامعة و عرض النتائج عل•

إدارة الجامعة و الجھات المختصة لالستفادة منھا في عملیات التطویر

الطالبات و استكمال تقاریر نتائج التقویم للمعاییر التي تتطلب نتائج منفصلة  من قسمي الطالب و•

. االستفادة منھا في عملیات التحسین لكل قسم 

میع وضع آلیة لتفعیل التحقق المستقل لنتائج تقویم األداء و المخرجات و التأكد من انھا تشمل ج•

.تتطلب رأي مستقل )  التي یتم تقویمھا (األنشطة 

 :



( الجامعة تفعیل استخدام نتائج مؤشرات األداء و المقارنة المرجعیة لكافة األنشطة التي یتم تقویمھا ب•

.و االستفادة منھا في عملیات التطویر و التحسین ) بواسطة مؤشرات األداء  

ة بالجامعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من تفعیل التقویم الخارجي المستقل  لجمیع البرامج االكادیمی•

في نواتج التعلم التي حققھا الطالب

 :





What is the quality situations in female sections for colleges that do not have
female representatives in the quality committees (as Medicine, dentistry, business

administration, science)?
؟ما ھي حالة الجودة في أقسام الطالبات  للكلیات المشتركة 

قسام الكلیة مع اإلشارة الى حداثة ا/ ھناك مشاركة من النساء في لجان الجودة على مستوى البرنامج : المشاركة •
الطالبات بالكلیات المذكورة 

.معباإلضافة الى المشاركة كافة المجالس و اللجان األخرى في المجاالت التعلیمیة و البحثیة و خدمة المجت•
قاریر تقاریر المقررات ، تقاریر مؤشرات الداء ، ت( یتم اعداد تقاریر منفصلة ألقسام الطالبات : حالة الجودة •

و ذلك لقیاس جودة األداء و المخرجات بھذه األقسام و اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لھا ) استطالعات الري 
اإلشارة الى التقارب بنسبة كبیرة بین أقسام الطالب و الطالبات في حالة الجودة •



How does the management of QA between the male and female sections and between the main
campus and the branch campuses work? They don’t seem to be separate data reporting for male/

female or main/ branch campuses?
:الجودة بین كل من إدارة ضمان كیف یتم  

الطالب و الطالباتأقسام •
الجامعي الرئیسي و  الفروع الحرم •

)الفروع الحرم الجامعي الرئیسي و  بافي/  ال یبدو أنھا منفصلة في عملیة إعداد التقاریر للبیانات الخاصة بكل من الطالب و الطالبات  ( 

تم اإلشارة الیھا في السؤال السابق: أقسام  الطالب  والطالبات •
كما یتم )الخ ..... التسجیل ، التخرج ( یتم اعداد تقاریر منفصلھ لألفرع في البیانات الخاصة بالطالب و الطالبات : الحرم الجامعي •

حتى یتم التعرف على أوجھ التحسین بدقة و العمل على تطویرھا ... حساب مؤشرات األداء بصورة منفصلة 
لجامعة و بالفعل بدأت ا.... الطالبات ، االفرع / اسفرت الدراسة الذاتیة عن وجود قصور في تقاریر النتائج لكل من الطالب : ملحوظة•

في عالج ھذا القصور خالل الفترة السابقة من خالل اعداد التقاریر المنفصلة 



When doing KPIs, the target benchmark selection, did you select an achievement
benchmark or a faraway one from the actual benchmark?

د قیمھ ، ھل تم تحدی..... عند القیام بقیاس مؤشرات األداء الرئیسیة و اختیار القیمة المرجعیة المستھدفة  
)بعیده عن القیمة المرجعیة الفعلیة ( قابلة للتحقق أم صعبة التحقق 

:تم اختیار القیم المرجعیة المستھدفة لمؤشرات األداء في ضوء عدة نقاط من أھمھا •
القیمة المرجعیة الحالیة•
قیمة المقارنة المرجعیة الداخلیة•
قیمة المقارنة المرجعیة الخارجیة •

بحیث یسھل تحقیقھا بنھایة % ) ٨٠جمیع نسب الرضا ( كما تم التوصل الى بعض القیم المرجعیة األساسیة على مستوى الجامعة مثال 
م٢٠٢٠عام 



How stars rating is being decided upon for SES and across SSRP?

تقریر الدراسة الذاتیة البرامجیة کیف تم  وضع التقدیر النجمي لمقاییس التقویم الذاتي و 

االطالع على تقریر الدراسة الذاتیة األولیة•
تشكیل لجان إلعداد الدراسة الذاتیة•
االطالع على نتائج مؤشرات االداء•
االطالع على األدلة و الشواھد الخاصة بالمعاییر•
وضع التقدیر األولي لمقاییس التقویم الذاتي و مناقشتھا جمیعا من خالل لجنة اعداد الدراسة الذاتیة•
عقد اجتماعات و ورش عمل لمناقشة التقدیر النجمي مع الجھات ذات العالقة•
)من خالل خبیر من خارج الجامعة ( المراجعة المستقلة لمقاییس التقویم الذاتي •
اعداد النسخة النھائیة من مقاییس التقویم الذاتي•



Are there any established procedures to guarantee that all stakeholders are involved in the quality
enhancement of the institution at all levels?

علیالجودة بالجامعة تحسینجمیع أصحاب المصلحة في عملیات مشارکةلضمان )  انشائھا ( أي إجراءات تم اتخاذھا ھناكھل
؟المستویاتكافة  

:على مستوى الكلیات و البرامج 
مشاركة منسوبي الكلیة في عملیات التخطیط و تقویم األداء من خالل اللجان المختلفة•

:على مستوى الجامعة 
العمادات من خالل فرق داخلیة من منسوبي الجامعة / الكلیات / المراجعة الداخلیة للبرامج •
اعداد خطط التحسین و التطویر في نتائج عملیات التقییم المختلفة من خالل منسوبي الجامعة•
منسوبي الجامعة في اعداد الخطة االستراتیجیة الثانیة للجامعة و الخطط التنفیذیة الخاصة بھامشاركة •

:من خارج الجامعة المشاركة 
في اللجان االستشاریةالمشاركة •
الرايفي استطالعات المشاركة •



Are the established quality procedures integrated in all plans and becomes a part of
the institution culture?

معة ؟ھل تم دمج إجراءات الجودة التي یتم تنفیذھا ضمن جمیع الخطط بالجامعة و أصبحت جزءا من ثقافة الجا

أھداف استراتیجیة جمیعھا تعمل على ضمان جودة المجاالت االحدى عشر لمعاییر ) ٧(تتضمن الخطة االستراتیجیة الثانیة  للجامعة •
الوفاء بمتطلبات ضمان الجودة و التھیئة لالعتماد المؤسسي و«الھیئة الوطنیة لالعتماد  ، كما اختص الھدف الخامس منھا على 

.البرامج 
و بما یضمن في ضوء الخطة االستراتیجیة الثانیة) الخ ... الكلیات / العمادات / الوكاالت ( تم اعداد الخطط التنفیذیة لكافة المستویات •

تحقق أھدافھا االستراتیجیة 
وضعھا على كافة المستویات جمیع إجراءات الجودة التي یتم تطبیقھا ترتبط بالخطط التنفیذیة التي تم •
عمل أن تكون الجودة و التحسین المستمر و االبداع ثقافة« كذلك تسعى عمادة الجودة و تطویر المھارات على تحقیق رؤیتھا و ھي •

من خالل ھذه االجراءات« یومیة بجامعة المجمعة 



How does the university identify good practices and disseminate them across the university?
یتم تحدید الممارسات الجیدة  بالجامعة ، و نشرھا عبر الجامعة ؟كیف 

:یتم التحدید  و التعرف على الممارسات الجیدة من خالل 
البرامج/ اإلدارات / الكلیات / عملیات المراجعة الداخلیة للعمادات •
التقاریر الدوریة و التقاریر السنویة•
المتمیزةالمخاطبات المباشرة لجھات الجامعة و منسوبیھا للتعرف على الممارسات •

:یتم نشرھا عبر الجامعة من خالل 
ي بدایة ورشة عمل التجارب المتمیزة في تقویم مخرجات التعلم المستھدفة ف(عقد ورش عمل لتبادل الخبرات المتمیزة بین الكلیات و البرامج مثال •

)٣٨-٣٧العام الجامعي الحالي 
)« التوءمة بین البرامج « مبادرة وكالة الشؤون التعلیمیة  ( تبادل الخبرات المباشر بین الكلیات و البرامج المتناظر مثال •
تبادل الزیارات المباشرة بین الكلیات و البرامج المتناظر •
زیارة الدعم الفني لفریق استشاري عمادة الجودة و تطویر المھارات لكافة الجھات بالجامعة •
الملتقیات العلمیة و المعارض التي یتم اقامتھا بالجامعة•
البوابة االلكترونیة للجامعة•
المجلس التشاوري الذي یناقش التجارب المتمیزة بالكلیات•



How does QA of e-learning/distance learning operate..., are the mechanisms the same as on-
campus provision? How are the inherent differences (eg. in delivery) handled?

؟...التعلم عن بعد / یتم  ضمان جودة  التعلیم اإللكتروني کیف 
ھل نفس اآللیات یتم تطبیقھا بكافة االفرع ؟ 

؟)على سبیل المثال في اإلتاحة(كیف یتم التعامل مع االختالفات الكامنة 

:التي یتم تدریسھا بنظام التعلیم عن بعد ضمان جودة المقررات االلكترونیة •
)الخ ... خاصة بالمحتوى  و التصمیم و النشر ( یتم اعداد المقررات االلكترونیة في ضوء معاییر عالمیة •
یتم تقییم المقرر من خالل استطالع راي الطالب بنھایة الفصل الدراسي•
رأي التعلیم االلكتروني•

)من خالل رأي عمادة التعلیم االلكتروني ( تطبیق نفس االلیات و التعامل مع االختالفات•



Are there establishing processes that guarantee closing the quality loop by feeding
the results of the KPIs in the quality system for enhancement?

)   تحلیل( الراجعة إغالق دائرة  الجودة من خالل  االستفادة من التغذیة تضمن ) إجراءات ( ھل توجد عملیات 
األداء الرئیسیة في  عملیات تحسین نظام الجودة ؟قیاس مؤشرات لنتائج 

مناقشة نتائج مؤشرات األداء بالمجالس المختصة على كافة المستویات•
خطط التحسین / االستفادة من نتائج المؤشرات في اعداد الخطط التنفیذیة •



Does the university enforces the use of results of KPIs and benchmarking processes in university
activities that are being evaluated (via KPIs) and benefit from such results in improvement and

development processes?

لفة التي تقوم الجامعة بالتأكید على استخدام  نتائج مؤشرات األداء الرئیسیة وعملیات المقارنة المرجعیة  في األنشطة المختھل 
؟واالستفادة من ھذه النتائج في عملیات التحسین والتطویر) من خالل مؤشرات األداء الرئیسیة(یجري تقییمھا بالجامعة  

الخاصة البرامجي  و إعداد التقاریر/ یتم التأكید على قیاس مؤشرات األداء الرئیسیة على المستوى المؤسسي •
خاذ القرارات ات/ الخطط التنفیذیة / و االستفادة من النتائج في اعداد خطط التحسین ) سنویة ( بھا بصورة دوریة 

التطویریة 
/  تویات أنھ جاري اعداد نظام الكتروني لقیاس مؤشرات األداء و ذلك للتأكد من قیاسھا على كافة المسالتنویھ الى •

الخ ...... طالب طالبات / األفرع 
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ككذلو،الموظفینوالتدریسھیئةأعضاءمنالحتیاجاتھاواضحتصورالجامعةلدىیوجد
االستراتیجیةخططتھاواھادفھاورسالتھامعیتالءمبمافئةلكلالخاصالبروفایل

مختلفةبأسالیبالوظائفعناإلعالنیتموواضحةالتوظیفقواعدوسیاسات
المتمیزاألداءأصحابلمنسوبیھاالجامعةإدارةومكـافأةتقـدیر ً ً أوأكادیمیا تلفمخعلىإداریا

المستویات

والموظفینوالتدریسھیئةألعضاءوالوظیفيالشخصيللتطویرمتنوعةمصادرتوافر

جیدهبصورمنھااالستفادة

:



منفادةاالستوالتوظیفعملیاتفياألداءمؤشراتلنتائجالخارجیةالمرجعیةالمقارنةتفعیل•

.التحسینوالتطویرعملیاتفينتائجھا

لیھاعلالطالعالموظفینوالتدریسھیئةأعضاءلكافةاألداءتقویمنتائجإلتاحةآلیةوضع•

وتحسینتطویرعملیاتفيمنھاواالستفادة

للجامعةالمؤھلینالفنیینتوفیرعملیةمواصلة•

 :
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1st Standard : Mission, Goals and Objectives

لثانیة وضع آلیة للتأكد من أن منسوبي الجامعة على علم  كافي برسالة و اھداف الخطة االستراتیجیة اضرورة •

.للجامعة وإبالغھم بالتغییرات أو التعدیالت المحتملة

التأكد من استخدام الرسالة كموجھ لتوزیع الموارد و اتخاذ القرارات المرتبطة بالمشاریع •

ل من كل فئة على حدى لك( التحلیل المستقل  آلراء المستفیدین حول أھمیة الرسالة و مدى االستفادة منھا •

)اقسام الطالب و الطالبات 



2nd Standard : Governance and Administration

اإلداریین ذوي الخبرة بالمنطقة/ محدودیة توافر الموظفین •

لشغل المناصب اإلداریة العلیاذوي الخبرة محدودیة توافر القیادات اإلداریة من السعودیین •

في اإلدارة العلیا) األساتذة واألساتذة المشاركین(العدد المحدود من الرتب العلیا •

)عمید وما فوق(غیاب التمثیل النسائي في المناصب العلیا بالھیكل اإلداري •



3rd Standard : Management of Quality Assurance and Improvement

المزید من األبحاث و الدراسات لقیاس مدى تحقق غایات و أھداف الجامعة و عرض النتائج على إدارة اجراء •

الجامعة و الجھات المختصة لالستفادة منھا في عملیات التطویر

ت و االستفادة منھا استكمال تقاریر نتائج التقویم للمعاییر التي تتطلب نتائج منفصلة  من قسمي الطالب و الطالبا•

.  في عملیات التحسین لكل قسم 

التي (نشطة وضع آلیة لتفعیل التحقق المستقل لنتائج تقویم األداء و المخرجات و التأكد من انھا تشمل جمیع األ•

.تتطلب رأي مستقل )  یتم تقویمھا 



3rd Standard : Management of Quality Assurance and Improvement

بواسطة ( ة استخدام نتائج مؤشرات األداء و المقارنة المرجعیة لكافة األنشطة التي یتم تقویمھا بالجامعتفعیل •

.و االستفادة منھا في عملیات التطویر و التحسین ) مؤشرات األداء  

عة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من تفعیل التقویم الخارجي المستقل  لجمیع البرامج االكادیمیة بالجام•

الطالبنواتج التعلم التي حققھا 



4th Standard : Learning and Teaching

.ضرورة اطالع اإلدارة العلیا على نتائج جودة التعلیم والتعلم بشكل دوري•

م في تقییم الخریجین على التواصل مع وحدات الخریجین بالبرامج بھدف الحصول على آرائھ/ تشجیع الخریجین •

البرنامج

.تطویر آلیة للمراجعة الدوریة للبرامج  تراعي التطور في المجاالت المھنیة •

.تطبیق نظام مراجعة النظراء على جمیع البرامج و مراجعة النتائج بواسطة مراجع مستقل•

تفعیل المجالس االستشاریة لجمیع البرامج•

الدوریةدقیق تنفیذ آلیة لتوثیق عملیات التطویر الجامعي التي یتم تنفیذھا على البرامج نتیجة لعملیات الت•



4th Standard : Learning and Teaching

ارنة نتائج وتحلیل البیانات الخاصة بالطالب في البرامج األكادیمیة مع مقعملیة جمع في اإلحصاء تفعیل وحدة •

.المناسبة المخرجات التعلیمیة مع المعاییر الخارجیة 

معةفي جمیع البرامج االكادیمیة بالجاالمقارنة المرجعیة الداخلیة و الخارجیة لمستویات تحصیل الطلبة •

تطویر نظم تقییم الطالب•

تفعیل وحدات االرشاد االكادیمي  بجمیع البرامج بالجامعة  لدعم الطالب المتعثرون•

تحدید وتطبیق معاییر مؤسسیة دقیقة وكافیة لضمان الموضوعیة والنزاھة في عملیات التقییم•

جھیزات وتوفیر الت) ذكورا وإناثا(استكمال توفیر المرافق الالزمة للدراسة الفردیة في جمیع فروع الجامعة •

لھاالمناسبة  



4th Standard : Learning and Teaching

جودة واالستبانات على مستوى مجالس األقسام واللجنة المركزیة للمناقشة نتائج جمیع تقاریر المقررات •

الجامعةومجلس 

ات ضرورة اإلعالن عن توصیفات البرامج و المقررات التي تقدمھا الجامعة على المواقع االلكترونیة للكلی•

وضع آلیة لتشجیع أعضاء ھیئة التدریس على اإلعداد  الجید لملف المقررات الخاصة بھم •

أحدث تنظیم ورش عمل وحلقات دراسیة إلتاحة الفرصة ألعضاء ھیئة التدریس لمناقشة أنشطتھم البحثیة و•

.التطورات في تخصصاتھم مع دعوة طالب الدراسات العلیا

لمیة التي ضمان اتساق األنشطة البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعة مع طبیعة تخصصھم و الدراسات الع•

.یتم تطبیقھا خالل العملیة التعلیمیة



4th Standard : Learning and Teaching

المستھدفة للتدریب المیداني للطالبالتقییم المستقل لمخرجات التعلم تفعیل •

ئجھا في المستھدفة للتدریب المیداني للطالب واالستفادة من نتاالمقارنة المرجعیة لمخرجات التعلم تفعیل •

عملیات التطویر



5th Standard : Student Administration and Support Services

وضع آلیة لمتابعة الخدمات واألنشطة المقدمة للطالب•

الحاجة إلى زیادة األنشطة الالصفیة و مشاركة الطالب بھا •

.الحاجة إلى زیادة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للطالب•

التفاعل االجتماعي واألنشطة الالمنھجیةزیادة المرافق المجھزة للخدمات الطالبیة لتسھیل •



6th Standard : Learning Resources

.اعتماد آلیة لنظام الكتب المحجوزة وتوفیر إدارة لھا•

خالل خبراء مؤھلین من ذوي المؤھالت والمھارات في المجاالت المرتبطة بعلوم خدمة المراجع من تفعیل •

.المكتبات

.یتم بموجبھا االستعارات المكتبیة المتبادلة إبرام اتفاقات تعاون مع المكتبات األخرى •

بات من المؤھلین المتخصصین في المجاالت المرتبطة  بعلوم المكت)  خاصة في الفروع  (توفیر عدد كاف •

.وتكنولوجیا المعلومات

وفروعھاتوفیر أماكن للدراسة الفردیة  أو للمجموعات الصغیرة بالمكتبة •



7th Standard : Facilities and Equipment

توفیر المرافق و التجھیزات  الكافیة لجمیع فروع الجامعة خاصة األقسام النسائیة•

وضع نظام لمراقبة استخدام المساحات المتاحة بالجامعة•

لخاصة بھاتنظیم االستخدام المشترك للمرافق قلیلة االستخدام ، مع وضع آللیات المناسبة لحمایة التجھیزات ا•

ضرورة أن تكون نظم المعلومات الداخلیة متوافقة ومتكاملة مع متطلبات التقاریر الخارجیة•



8th Standard : Financial Planning and Management

تجنبأجلمن)صرفھایتملمالتي(المختلفةالبنودبینالمتاحةاألموالبتحویلتسمحمرنةآلیاتإنشاء•

المالیةالسنةنھایةفيإنفاقھافيالتسرع

أخرىألغراضالمخصصةاألموالجمیعاستخدامتوضیحیجب•

وإدارتھاالمخاطرلتقییمواضحةخططواعتمادوضع•

.الطوارئحاالتفيالمحتملاإلنفاقمعللتعاملکافیةمالیةاحتیاطاتتوفیر•



9th Standard : Employment Processes

فيجھانتائمناالستفادةوالتوظیفعملیاتفياألداءمؤشراتلنتائجالخارجیةالمرجعیةالمقارنةتفعیل•

.التحسینوالتطویرعملیات

منھافادةواالستعلیھالالطالعالموظفینوالتدریسھیئةأعضاءلكافةاألداءتقویمنتائجإلتاحةآلیةوضع•

وتحسینتطویرعملیاتفي

للجامعةالمؤھلینالفنیینتوفیرعملیةمواصلة•



10th Standard : Research

حیث المساحة و التجھیزات من البحثیة  ) المعامل ( التحتیة للمراكز تطویر البنیة •

)البحثي ( تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على زیادة إنتاجھم العلمي •

م من القطاع الخاص و مدینة الملك عبدالعزیز للعلوالتمویل في قطاع البحوث  العمل على جذب المزید من •

.والتقنیة

.مراكز البحوث الدولیةبحثیة و اتفاقیات تعاون مع العمل على إقامة عالقات •

.الموقع اإللكتروني للجامعة والكلیاتللبحث العلمي على نشر التقاریر السنویة •



11th Standard : Institutional Relationships with the Community

Edu Gate(إنشاء قنوات للتواصل مع الطالب المسجلین بالجامعة من خالل بوابة  النظام االكادیمي • portal(

.وضع خطة استراتیجیة لتحسین سمعة الجامعة في المجتمع•

.تفعیل استطالعات الرأي اإللكترونیة لقیاس رأي المجتمع فیما یتعلق بالجامعة وأنشطتھا•

.إنشاء قاعدة بیانات مركزیة ألنشطة الخدمات المجتمعیة•

المجتمعوضع آلیات لتشجیع الخریجین على المشاركة في خدمة •



General Recommends



General Recommends

ضرورة مراجعة العالقات التنظیمیة بین اللجان والمجالس الجامعیة على المستوى المؤسسي•

الصعوبة في توظیف المؤھلین وذوي الخبرة اإلداریة واألكادیمیة من المواطنین السعودیین •

في مناصب اإلدارة العلیا) األساتذة واألساتذة المساعدین(العدد المحدود من الرتب االكادیمیة العلیا •

)عمید وما فوق(غیاب التمثیل النسائي في المناصب العلیا بالھیكل اإلداري •

تفعیل التواصل مع الخریجین على المستوى المؤسسي•



General Recommends

الجامعة بما التأكید على ضرورة استخدام نتائج مؤشرات األداء الرئیسیة و المقارنة المرجعیة لجمیع األنشطة ب•

.فیھا البرامج االكادیمیة و االستفادة من نتائجھا في عملیات التحسین والتطویر

تفعیل التقییم المستقل لمخرجات التعلم المستھدفة لجمیع البرامج االكادیمیة •

توفیر التجھیزات المناسبة لتسھیل التفاعل االجتماعي واألنشطة الالمنھجیة•

.وضع خطة استراتیجیة لتحسین سمعة الجامعة في المجتمع•

توفیر التجھیزات االزمة  لجمیع فروع الجامعة خاصة األقسام النسائیة•



KPIS Recommends



Kip's Recommendations

مراجعة معدل الرضا بكل من قسم الذكور واإلناث في تحلیل استطالعات الراي•

لمإجراء المزید من الدراسات حول أسباب ھذا االنخفاض بین العامین الماضیین في الرضا عن خبرات التع•

إجراء المزید من الدراسات حول نسبة الخریجین من برامج البكالوریوس الذین في غضون ستة أشھر من•

تھمدراسلم یبحثوا عن وظیفة أو یتابعوا ) ج(سجلوا في برامج دراسیة اخرى ) ب(توظفوا ) أ: (التخرج وقد 

وفیر مرافق زیادة النفقات التشغیلیة المخصصة لكل طالب تدریجیا للوصول إلى القیمة المستھدفة وذلك بھدف ت•

.وخدمات تعلیمیة أفضل

االعتماد القیاس  المستقبلي لمؤشرات األداء الرئیسیة التي تم اضافتھا من خالل الھیئة القومیة للتقویم و•

االكادیمي  



Closing The Loop




