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يــؤدي قطــاع التعليــم العالــي فــي األردن دوراً كبيــراً ومميــزاً فــي إحــداث التنميــة الشــاملة علــى مختلــف الصعــد 
والمجــاالت، وعلــى الرغــم مــن محدوديــة اإلمكانــات الماديــة والبشــرية فــي المملكــة إال أن التعليــم العالــي يقــع 
ضمــن أولويــات اهتمامــات الدولــة لمــا لــه مــن دور فــي االرتقــاء بمســتوى حيــاة المواطــن االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والمعرفيــة. لقــد أولــى جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين )حفظــه هللا( اهتمامــاً خاصــاً بالتعليــم العالــي، ووّجه 
حكوماتــه المتعاقبــة بضــرورة االهتمــام بالتعليــم العالــي وتطويــره. كمــا شــهد قطاع التعليــم العالي فــي األردن خالل 
العقديــن الســابقين تطــوراً ونمــواً ملحوظيــن تؤكــده الزيــادة فــي عــدد مؤسســات التعليــم العالــي وأعــداد الطلبــة 
المســجلين وأعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة والزيــادة فــي حجــم اإلنفــاق والدعــم الحكومــي لهــذا القطــاع. إن 
االعتــزاز بهــذا التوســع والنمــو يشــكل تحــدي يدعــو إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لتذليــل الصعــاب والعقبــات لتحقيــق 

التــوازن بيــن انتشــار التعليــم العالــي وإنشــاءه مــن جهــة، وبيــن مســتواه ومحتــواه مــن جهــة أخــرى.

ــول  ــع للحل ــدم وصان ــر والتق ــط التطوي ــد لخط ــي وقائ ــي وتقن ــري وعلم ــاري وفك ــعاع حض ــز اش ــة مرك ــر الجامع تعتب
ــية  ــوم اإلدارة المؤسس ــر مفه ــى تطوي ــاج ال ــذا تحت ــر ل ــات العص ــة تحدي ــتقبلية ومواجه ــة والمس ــاكل الراهن للمش
لمنظومتهــا لتواكــب متطلبــات التغييــر وترتفــع الــى مســتوى التحديــات. وانطالقــاً مــن توجيهــات راعــي المســيرة 
ــم والتعليــم ورفــع كفــاءة  جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم حفظــه هللا ورعــاه علــى دعــم العلــ
ــز  ــي للتمي ــدهللا الثان ــك عب ــز المل ــام مرك ــل، ق ــوق العم ــر وس ــات العص ــة متطلب ــي لمواجه ــباب األردن ــوية الش وس
بإطــالق جائــزة الجامعــة الرســمية المتميــزة بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لتمكيــن الجامعــات 
الرســمية مــن خــالل التنافــس اإليجابــي فيمــا بينهــا مــن مواكبــة التطــور علــى مختلــف الصعــد ورفــع مســتوى األداء 
حيــث يعتبــر التميــز هــو الســبيل األوحــد لبقــاء الجامعــة واســتمرارها فــي عالــم قائــم علــى درجــة عاليــة مــن عــدم التأكــد 
وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالمســتقبل وبالتالــي مســاعدة الــوزارة فــي تحقيــق رؤيتهــا والمتمثلــة ب” خدمــات تعليــم 

عالــي وبحــث علمــي متميــزة ذات جــوده عاليــة بنتائــج موجهــة”.

مقدمـــة

إن الجامعــة – كمنظومــة إداريــة -بغــض النظــر عــن الحجــم أو الهيــكل أو مــدى النضــوج بحاجــة إلــى وضــع إطــار 
إداري مناســب لضمــان نجاحهــا، ويعــد نمــوذج التميــز الخــاص بالمؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة إطــار عــام علمــي 
وعملــي وغيــر توصيفــي لتمكيــن الجامعــة مــن تقييــم وضعهــا خــالل مســيرة التميــز ومســاعدتها علــى فهــم نقــاط 
ــط  ــتركة ونم ــة مش ــم لغ ــة وتقدي ــالتها المعلن ــا ورس ــك إزاء رؤيته ــة وذل ــوات المحتمل ــا والفج ــة لديه ــوة الرئيس الق
تفكيــر مبنــي علــى اإلدارة بالنتائــج بمــا يّســهل تبــادل األفــكار بفاعليــة داخــل الجامعــة وخارجهــا.  يقــدم نمــوذج التميــز 
الــذي يتبنــاه مركــز الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز نظــرة شــاملة إلدارة الجامعــة كمــا يمكــن اســتخدامه لتحديــد مــدى 
وكيفيــة توافــق األســاليب اإلداريــة المســتخدمة معــاً لتحقيــق األهــداف المحــددة للمنظومــة اإلداريــة فــي الجامعــة 

والوصــول الــى التميــز المســتدام. 

ــي أو يتجــاوز توقعــات  ــزة تعــرف بأنهــا الجامعــة التــي تعمــل لتحقيــق مســتويات أداء باهــرة بمــا يلب الجامعــة المتمي
جميــع اصحــاب العالقــة بهــا وتســعى إلــى تحقيــق النجــاح المســتدام مــن خــالل تكامــل ثالثــة مكونات رئيســية حســب 

التالــي:

المفاهيم األساسية للتميز كمبادئ أولية تمثل القاعدة األساسية لتحقيق التميز المستدام ألية جامعة.	 

معايير الجائزة كإطار عمل لمساعدة الجامعة على تحويل المفاهيم األساسية إلى ممارسة عملية.	 

آليــة التقييــم الــرادار )RADAR( كإطــار تقييــم ديناميــي وأداة إداريــة فاعلــة تســتند إليــه الجامعــة لتحقيــق التميــز 	 
المستدام.
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تهدف جائزة الجامعة الرسمية المتميزة إلى:

نشر ثقافة التميز في الجامعات الرسمية ودعم توجهاتها نحو اإلنجاز على مختلف المستويات.	 

خلــق بيئــة للتنافــس اإليجابــي بيــن الجامعــات الرســمية لتقديــم أفضــل الخدمــات فــي مجــال التعليــم العالــي 	 
والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.

ــة ورفــع مســتوى اداء العامليــن فــي الجامعــات الرســمية وإدارة مــوارد الجامعــات 	  تفعيــل الطاقــات الكامن
الرســمية بكفــاءة وفاعليــة.

تقديــم أفضــل الممارســات للجامعــات الرســمية لتحقيــق النتائــج المتميــزة وضمــان اســتدامتها وفــق نمــاذج 	 
تميــز عالميــة.

تعتبــر المشــاركة فــي الجائــزة الزاميــة لكافــة الجامعــات الرســمية فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وعددهــا 10 
ــي: ــات ه جامع

جامعة آل البيت. 6الجامعة األردنية. 1
جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها. 	جامعة اليرموك. 2
جامعة الحسين بن طالل. 	جامعة مؤتة. 3
جامعة الطفيلة التقنية. 	جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. 4
الجامعة األلمانية األردنية. 10الجامعة الهاشمية. 5

ــاب  ــن أصح ــن المقيمي ــة م ــالل مجموع ــن خ ــات م ــذه الجامع ــن ه ــة م ــتراك المقدم ــة االش ــم مصفوف ــيتم تقيي س
الخبــرة فــي تقييــم جوائــز الملــك عبــدهللا الثانــي للتميــز ومــن ثــم ســيتم زيارتهــم والتأكــد مــن المعلومــات التــي وردت 
فــي مصفوفــة االشــتراك باإلضافــة إلــى جمــع أي معلومــات إضافيــة غفلــت الجامعــة عــن ذكرهــا فــي المصفوفــة.

أهداف الجائزة

نطاق الجائزة
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ان المفاهيــم األساســية للتميــز تعتبــر أول جــزء مــن مكونــات التميــز الرئيســية والتــي تمثــل القاعــدة األساســية 
ــدة  ــكل 1( القاع ــز )ش ــة للتمي ــية الثماني ــم األساس ــز المفاهي ــث توج ــة، حي ــة جامع ــتدام ألي ــز المس ــق التمي لتحقي
الضروريــة الالزمــة لتحقيــق تميــز مســتدام أليــة جامعــة، ويمكــن اســتخدامها كأســاس لوصــف خصائــص الثقافــة 

الجامعيــة المتميــزة، كمــا يتــم تداولهــا كلغــة مشــتركة علــى مســتوى اإلدارة العليــا.

اواًل: المفاهيم األساسية للتميز

الشكل رقم )1(: المفاهيم األساسية للتميز

تقــوم الجامعــة المتميــزة بإضافــة قيمــة لصالــح المتعامليــن معهــا بصــورة مســتمرة ومنتظمــة مــن خــالل 
تفهــم وتوقــع وتلبيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم وفرصهــم.

ومن الناحية العملية، فإن الجامعة المتميزة تقوم بما يلي:

التعــرف علــى المجموعــات المختلفــة للمتعامليــن معهــا )الطلبــة والخريجيــن والعامليــن واربــاب العمــل(،  	
الحالييــن والمحتمليــن، ومــن ثــم التنبــؤ باحتياجاتهــم المختلفــة وتوقعاتهــم المســتقبلية.

ترجمــة كافــة االحتياجــات والتوقعــات والمتطلبــات الممكنــة للمتعامليــن الحالييــن والمحتمليــن إلــى خدمــات  	
ذات قيمــة مضافــة مســتدامة.

بناء وتطوير آليات للتواصل والحوار مع المتعاملين تتسم بالشفافية والمصارحة والقيمة المضافة. 	

الســعي الحثيــث مــن أجــل ابتــكار وإضافــة قيمــة لصالــح المتعامليــن، مــع العمــل علــى إشــراكهم كلمــا أمكــن  	
فــي تطويــر وابتــكار خدمــات ومنافــع جديــدة.

ضمــان أن لــدى الهيئتيــن التدريســية واالداريــة المــوارد والكفايــات والتمكيــن الــالزم لتحقيــق أفضــل تجربــة  	
للمتعامليــن.

المتابعة والمراجعة المستمرة لتجارب وانطباعات المتعاملين واالستجابة المناسبة لمالحظاتهم. 	

مقارنــة أدائهــا مــع مســتويات األداء والمعاييــر القياســية ذات الصلــة، والتعلــم مــن نقــاط القــوة وفــرص  	
التحســين لديهــا مــن أجــل تعظيــم القيمــة المضافــة لصالــح المتعامليــن.

إضافة قيمة لصالح المتعاملين
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للجامعــات المتميــزة أثــر إيجابــي علــى مــن حولهــا )المســتوى المحلــي والوطنــي واإلقليمــي والعالمــي( مــن خــالل 
تطويــر وتحســين أدائهــا وفــي الوقــت نفســه العمــل علــى تطويــر الجوانــب االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة 

فــي قطــاع التعليــم العالــي الخاصــة بهــا.
ومن الناحية العملية، فإن الجامعة المتميزة تقوم بما يلي:

ضمــان مســتقبل الجامعــة مــن خــالل تحديــد ونشــر الغــرض األساســي الــذي تســتند إليــه الرؤيــة والرســالة  	
والقيــم المؤسســية.

ــتركة  	 ــم مش ــة قي ــتخدامها لصياغ ــة اس ــا وكيفي ــرة لديه ــدرات المتوف ــات والق ــم الكفاي ــم أه ــة وفه معرف
ــتويات. ــف المس ــى مختل ــي عل ــر اإليجاب ــداث األث إلح

دمــج مفاهيــم االســتدامة فــي المحتــوى األساســي الســتراتيجيتها وتصميــم العمليــات ومــن ثــم تخصيــص  	
المــوارد الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا المنشــودة.

وضــع المرجعيــة العلميــة والعمليــة المالئمــة إليجــاد صيغــة متوازنــة تأخــذ بعيــن االعتبــار اإلحتياجــات  	
اإلنســانية واإلداريــة مــن جهــة والحفــاظ علــى البيئــة مــن جهــة أخــرى.

تشــجيع جميــع اصحــاب العالقــة علــى المشــاركة فــي األنشــطة التــي تعــود بالفائــدة علــى المجتمــع بصــورة  	
أوســع وأشــمل.

تخصيــص المــوارد الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات علــى المــدى الطويــل مــع تعزيــز القــدرة التنافســية فــي  	
األكاديميــة. المجــاالت 

بنــاء القــدرة علــى قيــاس وتحقيــق التــوازن األمثــل ألثــر عملياتهــا وخدماتهــا علــى الصحــة العامــة والســالمة  	
والبيئة.

بناء مستقبل مستدام

ــاء وتطويــر قدراتهــا مــن خــالل اإلدارة الفاعلــة لعمليــات التغييــر داخــل وخــارج  الجامعــة المتميــزة تقــوم ببن
ــية. ــا المؤسس حدوده

ومن الناحية العملية، فإن الجامعة المتميزة تقوم بما يلي:

تحليــل اتجاهــات األداء التشــغيلي لمحاولــة فهــم القــدرات واإلمكانيــات الحاليــة والكامنــة لديهــا، ومــن ثــم  	
تحديــد فــرص التطويــر والتحســين الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.

ضمان استدامة قدرة الجامعة على اإليفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين. 	

تنميــة ثقافــة مؤسســية تســعى وبصــورة مســتمرة لتعزيــز فاعليــة التعــاون وبنــاء روح الفريــق فــي كافــة  	
المســتويات اإلداريــة الخاصــة بالجامعــة.

ضمان توفر كافة الموارد المالية والمادية والتقنية لدعم التطوير المؤسسي. 	

العمــل المشــترك مــع الشــركاء لتحقيــق المنافــع المتبادلــة وتعزيــز القيمــة المضافــة لصالــح اصحــاب  	
العالقــة مــن خــالل تبــادل الخبــرات والمعرفــة والمــوارد.

ــات الجامعــة  	 ــز قــدرة وإمكاني ــد فــرص الشــراكات المســتقبلية لتعزي إنشــاء شــبكات مناســبة بهــدف تحدي
ــن. ــح المتعاملي لتحقيــق قيمــة مضافــة لصال

تنمية القدرة المؤسسية
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الجامعــة المتميــزة تعــزز القيمــة المضافــة وتحقــق مســتويات متميــزة لــأداء مــن خــالل آليــات التحســين 
المســتمر واإلبتــكار المنتظــم الــذي يتحقــق مــن خــالل تســخير اإلبــداع لــدى جميــع المعنييــن فــي الجامعــة.

ومن الناحية العملية، فإن الجامعة المتميزة تقوم بما يلي:

ــر منهجيــات إلشــراك اصحــاب العالقــة بالجامعــة وتحقيــق االســتخدام األمثــل للمعــارف المتراكمــة  	 تطوي
لديهــم وتوظيفهــا إلنتــاج األفــكار اإلبداعيــة وتعزيــز ثقافــة الريــادة.

ــين  	 ــرص التحس ــد ف ــي لتحدي ــي ترم ــة الت ــاب العالق ــع أصح ــترك م ــاون المش ــبكات التع ــيس وإدارة ش تأس
واالبتــكار.

إدراك مفهوم اإلبداع وتطبيقه على مختلف العمليات والخدمات ذات العالقة بعمل الجامعة. 	

وضــع غايــات وأهــداف واضحــة لإلبــداع واالبتــكار تبنــى علــى فهــم وتحليــل البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة  	
للجامعــة ومدعومــة بالسياســات المالئمــة وتســخير المــوارد الالزمــة.

تبنــي واســتخدام منهجيــة منظمــة إلنتــاج األفــكار الرياديــة وترتيبهــا وفــق األولويــات وتحويــل األفــكار إلــى  	
واقــع خــالل المــدى الزمنــي الــذي يحقــق االســتفادة القصــوى منهــا.

 تسخير اإلبداع واالبتكار

تحظــى الجامعــة المتميــزة بوجــود فريــق قيــادي قــادر علــى صياغــة المســتقبل وتحويلــه إلــى واقــع، كمــا يقــوم 
أيضــا بإعطــاء القــدوة الحســنة فــي القيــم والســلوكيات المؤسســية.

ومن الناحية العملية، فإن فريق القيادة في الجامعة المتميزة يقوم بما يلي:

الســعي لخلــق ثقافــة المشــاركة فــي صنــع القــرار والتمكيــن والتحســين والمســاءلة لجميــع أعضــاء الهيئتيــن  	
التدريســية واإلداريــة.

ــي  	 ــلوك المهن ــي والس ــر المجتمع ــة والتأثي ــي النزاه ــنة ف ــدوة الحس ــاء الق ــية وإعط ــم المؤسس ــيد القي تجس
ــة. ــة الجامع ــمعة ومكان ــز س ــر وتعزي ــم لتطوي ــعياً منه ــا س ــة وخارجه ــل الجامع داخ

صياغــة مســار مســتقبلي واضــح وتحديــد مرتكــزات اســتراتيجية محــددة للجامعــة وتعميمهــا، ومــن ثــم  	
الســعي لتوحيــد جهــود الهيئتيــن التدريســية واالداريــة نحــو تبنــي الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية 

ــا. ــى تحقيقه ــل عل ــة والعم للجامع

التحلــي بالمرونــة والقــدرة علــى صناعــة القــرارات الصائبــة بنــاًء علــى المعلومــات المتوفــرة والخبــرة والمعرفــة  	
وســرعة التعّلــم واالســتجابة للمتغيرات.

ــكار  	 ــداع واالبت ــجيع اإلب ــة لتش ــي الرامي ــر النوع ــات التفكي ــدة ومنهجي ــكار الجدي ــاج األف ــم إنت ــة تدع ــي ثقاف تبن
والتطويــر المؤسســي والتوعيــة بهــا.

االتســام بالشــفافية وتحمــل المســؤولية تجــاه جميــع اصحــاب العالقــة بالجامعــة عــن نتائــج األداء، مــع  	
ضمــان تحلــي جميــع العامليــن بالســلوكيات المهنيــة والمســؤولية والنزاهــة واالســتقامة فــي كافــة مجاالت 

عملهــم.

القيادة من خالل رؤية وإلهام ونزاهة
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تعــرف الجامعــة المتميــزة بقدرتهــا علــى اغتنــام الفــرص المتاحــة ومجابهــة التحديــات الماثلــة وســرعة التجــاوب 
معهــا بالكفــاءة والفاعليــة المطلوبــة.

ومن الناحية العملية، فإن الجامعة المتميزة تقوم بما يلي:

اســتخدام اآلليــات المناســبة للتعــرف علــى المتغيــرات فــي البيئــة الخارجيــة وترجمتهــا إلــى ســيناريوهات  	
مســتقبلية بالنســبة للجامعــة.

ترجمــة اســترتيجية الجامعــة إلــى عمليــات متوائمــة، ومبــادرات ومشــاريع منبثقــة عنهــا وهيــاكل تنظيميــة  	
تدعمهــا  تأكيــداً علــى قــدرة الجامعــة علــى تطبيــق التغييــرات المطلوبــة بالســرعة المناســبة.

ــح  	 ــا يتي ــة مم ــال ذات الصل ــات األعم ــج مخرج ــات ونتائ ــى للعملي ــرات األداء عل ــن مؤش ــة م ــر مجموع تطوي
مراجعــة كفــاءة وفاعليــة العمليــات الرئيســة ودورهــا فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجامعــة.

اســتخدام تحليــل المعلومــات الخاصــة بــاألداء المؤسســي الحالــي وإجــراء المقارنــات المعياريــة ذات الصلــة  	
مــن أجــل توجيــه اإلبــداع واالبتــكار وعمليــات التحســين.

السرعة في التكيف ومواءمة الهيكل التنظيمي لدعم تحقيق األهداف االستراتيجية. 	

تقييــم وتطويــر المــوارد التقنيــة بغــرض تحســين درجــة مرونــة وســرعة التكيــف المؤسســي للعمليــات  	
والمبــادرات والمشــاريع الجامعيــة للتكيــف مــع متطلبــات التغييــر.

اإلدارة بمرونة وسرعة التكيف مع التغيير

الجامعــة المتميــزة تقــدر أعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة وتقــوم بإيجــاد ودعــم ثقافــة التمكيــن لهــم 
مــن أجــل تحقيــق األهــداف الشــخصية والمؤسســية

ومن الناحية العملية، فإن الجامعة المتميزة تقوم بما يلي:

ــداف  	 ــالة واأله ــة والرس ــق الرؤي ــة لتحقي ــن المطلوب ــتويات أداء العاملي ــات ومس ــارات والكفاي ــد المه تحدي
االســتراتيجية.

التخطيط الفعال لجذب وتطوير واالحتفاظ بالعاملين المميزين. 	

المواءمــة بيــن األهــداف الشــخصية وأهــداف فــرق العمــل والوحــدات اإلداريــة وتمكيــن العامليــن مــن  	
ــع. ــن الجمي ــة بي ــراكة الحقيقي ــن الش ــروح م ــم ب ــل لقدراته ــتغالل االمث االس

ضمان وجود بيئة عمل صحية ومتوازنة مع الحياة المعيشية ومتطلبات أساليب العمل الحديثة. 	

تطويــر مهــارات ومعــارف وقــدرات العامليــن لضمــان تحقيــق األهــداف الفرديــة والمؤسســية وتأهليهــم  	
لتولــي مناصــب/ مهــام مختلفــة.

تحفيز العاملين وحثهم على المشاركة في عمليات التحسين واالبتكار وتقدير جهودهم وإنجازاتهم. 	

تفهــم احتياجــات التواصــل الخاصــة بالعامليــن واســتخدام األدوات المالئمــة الســتمرارية التواصــل والحــوار  	
معهــم.

)أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية(

النجاح من خالل مواهب وقدرات العاملين 
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تحقــق الجامعــة المتميــزة نتائــج باهــرة ومســتدامة تلبــي االحتياجــات الخاصــة بجميــع اصحــاب العالقــة 
بالجامعــة علــى المدييــن القصيــر والطويــل فــي إطــار البيئــة الجامعيــة التــي تعمــل فيهــا. ومــن الناحيــة 

العمليــة، فــإن الجامعــة المتميــزة تقــوم بمــا يلــي:

تحديــد االحتياجــات الحاليــة والتوقعــات المســتقبلية لجميــع اصحــاب العالقــة بالجامعــة كمدخــل  	
أساســي لتطويــر ومراجعــة االســتراتيجية الجامعيــة والسياســات الداعمــة لهــا.

واألهــداف  	 الرســالة  لتحقيــق  الالزمــة  الرئيســية  النتائــج  مــن  متوازنــة  حزمــة  واســتخدام  تحديــد 
االســتراتيجية وتقييــم مســتوى التقــدم نحــو تحقيــق الرؤيــة ألغــراض تحســين األداء المســتقبلي 

وتوفيــر عائــد مســتدام لجميــع اصحــاب العالقــة بالجامعــة.

التطبيــق المنتظــم لالســتراتيجية والسياســات الداعمــة لهــا لتحقيــق النتائــج المنشــودة مــع التعريف  	
الواضــح لعالقــة “الســببية واألثر”.

تأســيس أهــداف علــى نتائــج مقارنــات معياريــة بيــن أداء الجامعــة مــع جامعــات أخــرى )محليــاً  	
الحاليــة والكامنــة للجامعــة. القــدرات  وإقليميــا وعالميــاً(، وبيــن 

تحقيــق أعلــى مســتويات الثقــة ألصحــاب العالقــة مــن خــالل تبنــي اآلليــات الفاعلــة الراميــة لتفهــم  	
الســيناريوهات المســتقبلية وترجمــة ذلــك إلدارة فاعلــة للقضايــا االســتراتيجية والتشــغيلية وتلــك 

المتعلقــة بالمخاطــر المختلفــة.

ضمــان تحــري الشــفافية فــي إعــداد التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة المتعلقــة بأصحــاب العالقــة  	
بالجامعــة بمــا فــي ذلــك األجهــزة المتعلقــة بالحاكميــة المؤسســية.

استدامة النتائج الباهرة
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تعتبــر معاييــر جائــزة الجامعــة الرســمية المتميــزة )نمــوذج التميــز( بمثابــة إطــار عمــل غيــر توصيفــي مبنــي علــى 
ثمانيــة معاييــر كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )2(، خمســة منهــا هــي ممكنــات )وســائل( وتغطــي مــا تقــوم 
ــق  ــراً لتطبي ــج كأث ــن نتائ ــة م ــة جامع ــه أي ــا تحقق ــي م ــج وتغط ــي نتائ ــة ه ــه، ثالث ــام ب ــة القي ــة وكيفي ــة جامع ــه أي ب
الممكنــات، ويتــم تحســين الممكنــات مــن خــالل التغذيــة الراجعــة مــن تحليــل النتائــج. كما تؤكــد األســهم الطبيعة 
ــى  ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي ــات مم ــين الممكن ــي تحس ــداع ف ــكار واإلب ــم واالبت ــة دور التعل ــوذج، موضح ــة للنم الديناميكي

تحقيــق نتائــج أفضــل. 

ــح  ــار. ولتوضي ــك المعي ــام لذل ــى الع ــر المعن ــذي يفس ــه، وال ــاص ب ــف خ ــة تعري ــر الثماني ــن المعايي ــار م ــكل معي ل
المعنــى العــام، نجــد أن كل معيــار يدعمــه عــدد مــن المعاييــر الفرعيــة، وهــي عبــارة عــن بنــود أكثــر تفصيــاًل ألمثلــة 
عامــة تتــم ممارســتها فــي الجامعــة المتميــزة ومــا ينبغــي أخــذه بعيــن االعتبــار خــالل التقييــم. كمــا توجــد ضمــن 
كل معيــار فرعــي نقــاط استرشــادية بحيــث يرتبــط كثيــر مــن هــذه النقــاط اإلسترشــادية بالمفاهيــم األساســية 
للتميــز بشــكل مباشــر. إن اســتخدام هــذه النقــاط االسترشــادية ليــس إلزاميــاً، حيــث أن المقصــود منهــا ضــرب 

أمثلــة للمســاعدة علــى شــرح المعيــار الفرعــي.

تــم تطويــر معاييــر جائــزة الجامعــة الرســمية المتميــزة وفقــاً لنمــوذج التميــز األوروبــي الخــاص بالمؤسســة األوروبيــة 
إلدارة الجــودة والــذي بنــي علــى المفاهيــم األساســية للتميــز الثمانيــة.

ثانياً: معايير جائزة الجامعة الرسمية المتميزة

الشكل رقم )2(: نموذج الجائزة

القيادة
100

العمليات
والخدمات

100

النتائج
الرئيسية

250

العاملون
100

اإلستراتيجية
100

الشراكات والموارد
100

نتائج العاملين
100

نتائج المتعاملين
150

الممكنات

التعلم، االبتكار و االبداع

النتائج
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 Leadership القيادة  | 1  

Strategy االستراتيجية  | 2  

ــدم  ــا يق ــه، كم ــى تحقيق ــل عل ــة ويعم ــتراتيجي للجامع ــه اإلس ــة التوج ــوم بصياغ ــادة يق ــق قي ــزة فري ــة المتمي للجامع
ــؤ  ــن التنب ــة م ــن الجامع ــى تمكي ــق عل ــل الفري ــا يعم ــة. كم ــية للجامع ــم المؤسس ــزام بالقي ــي اإللت ــل ف ــدوة والمث الق

ــة. ــاح الجامع ــتمرارية نج ــان إس ــب لضم ــت المناس ــي الوق ــا ف ــي معه ــل اإليجاب ــتقبلية والتفاع ــورات المس بالتط

1.أ. يحــدد القــادة التوجــه االســتراتيجي للجامعــة ويشــاركون بفعاليــة فــي تطويــر الرؤيــة والرســالة والقيــم  	
المؤسســية كمــا أنهــم يمثلــون قــدوة ونمــاذج يحتــذى بهــا.

1.ب. يســهم القــادة فــي تحديــد مجــاالت التحســين والتطويــر الخاصــة بأنظمــة العمــل واألداء المؤسســي  	
ويقومــون بمراجعتهــا ومتابعتهــا مــع المعنييــن.

1. ج. يحــرص القــادة علــى إشــراك أصحــاب العالقــة الخارجييــن وتفعيــل التعــاون معهــم بمــا يخــدم مصلحــة  	
الجامعــة.

1.د . يدعم القادة بناء ثقافة مؤسسية مبنية على التميز وتمكين اإلبداع واإلبتكار بين العاملين في الجامعة. 	

ــر  	 ــات التغيي ــين وعملي ــر والتحس ــاريع التطوي ــي إدارة مش ــة ف ــاركون بفعالي ــة ويش ــادة بالمرون ــع الق 1.هـــ. يتمت
وتهيئــة الظــروف لتحقيقــه.

تقــوم الجامعــة المتميــزة بتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها مــن خــالل تطويــر إســتراتيجية تتمحــور حــول احتياجــات وتوقعات 
اصحــاب العالقــة بحيــث يتــم تطويــر وتطبيــق برامــج وعمليــات لتحقيــق أهدافهــا المســتقبلية.

2.أ. إعــداد اإلســتراتيجية بنــاًء علــى  نتائــج تحليــل البيئــة الخارجيــة وفهــم النظــام اإليكولوجــي والتحديــات الرئيســية  	
والمخاطــر االســتراتيجية للجامعــة وتحديــد وفهــم إحتياجــات وتوقعــات المعنييــن بالجامعــة.

2.ب. إعداد اإلستراتيجية بناًء على فهم ونتائج تحليل األداء الداخلي وقدرات وإمكانيات الجامعة. 	

2.ج. تطوير االستراتيجية والسياسات الداعمة لها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري. 	

2.د. نشر ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها وفق نظام للحوكمة وإدارة األداء. 	
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 People )3 | المعيار الثالث –العاملون )الهيئتين التدريسية واإلدارية  

Partnerships and Resources 4 | المعيار الرابع -الشراكات والموارد  

Processes and Services  5 | المعيار الخامس -العمليات والخدمات  

ــن  ــة م ــاء ثقاف ــى بن ــل عل ــا، وتعم ــة( لديه ــية واإلداري ــن التدريس ــن )الهيئتي ــود العاملي ــزة جه ــة المتمي ــدر الجامع تق
شــأنها تحقيــق أهــداف العامليــن والجامعــة معــاً كمــا تعمــل علــى تطويــر قدراتهــم واالعتنــاء بهــم والتواصــل 
معهــم ومكافأتهــم بطريقــة تهــدف إلــى تمكينهــم مــن اســتخدام معارفهــم ومهاراتهــم لدعــم تحقيــق اســتراتيجية 

ــة. الجامع

3.أ. دعم خطط العاملين إلستراتيجية الجامعة.  	

3.ب. تطوير معارف ومهارات العاملين في الجامعة وقدراتهم. 	

3.ج. مواءمــة أهــداف العامليــن مــع األهــداف اإلســتراتيجية للجامعــة وإشــراكهم وتمكينهــم لتحقيقهــا ورعايــة  	
المبدعيــن منهــم.

3.د. تواصل العاملين بفعالية في جميع االتجاهات وعلى كافة المستويات في الجامعة. 	

3.هـ. مكافأة العاملين في الجامعة وتقدير جهودهم واإلعتناء بهم وتعزيز روح العمل الجماعي. 	

تقــوم الجامعــة المتميــزة بتخطيــط وإدارة شــراكاتها الخارجيــة ومواردهــا الداخليــة مــن أجــل دعــم اســتراتيجيتها 
والسياســات الداعمــة لهــا وضمــان التنفيــذ الفّعــال للعمليــات الرئيســية.  

4.أ. إدارة الشراكات. 	

4.ب. إدارة الشؤون المالية. 	

4.ج. إدارة األصول )المباني والمعدات والمواد والموارد الطبيعية(. 	

4.د. إدارة التقنيــة لدعــم تنفيــذ اإلســتراتيجية وتنفيــذ العمليــات التعّلميــة والتعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع  	
والعمليــات االداريــة والمســاندة.

4.هـ. إدارة المعلومات والمعرفة لدعم صناعة القرار وبناء وتعزيز قدرات الجامعة. 	

تقــوم الجامعــة المتميــزة بتصميــم وإدارة وتطويــر العمليــات والخدمــات بغــرض تحقيــق اســتراتيجية الجامعــة 
والسياســات الداعمــة لهــا وتوفيــر قيمــة مضافــة للطــالب والعامليــن واصحــاب العالقــة المعنييــن. 

5.أ. تصميم العمليات التعّلمية والتعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والعمليات االدارية والمساندة وإدارتها.   	

5.ب. تطوير خدمات التعّلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتقديم قيمة مضافة للمتعاملين. 	

5.ج. التعريف بخدمات التعّلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتوعية بها .  	

5.د. تقديم وإدارة خدمات التعّلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 	

5.هـ إدارة العالقة مع المتعاملين من الطلبة والخريجين وأرباب العمل وممثلي المجتمع المحلي. 	
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Customer Results المعيار السادس -نتائج المتعاملين  | 6  

ــل  ــاب العم ــن وأرب ــالب وخريجي ــن ط ــا م ــع متعامليه ــا م ــة بعالقاته ــة الخاص ــج الجامع ــى نتائ ــار عل ــذا المعي ــز ه ُيرك
ومســتويات رضاهــم عنهــا وعــن الخدمــات الرئيســية التــي تقدمهــا ومؤشــرات األداء لفهــم وتحديــد والتنبــؤ بــأداء 

الجامعــة فيمــا يتعلــق بهــم. 

6.أ. مقاييس رأي المتعاملين

تعّبــر هــذه المقاييــس عــن رأي المتعامليــن والمتأثريــن بعمليات وخدمات الجامعة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر)من 
خــالل اســتبانات الــرأي، مجموعــات النقــاش، الشــكاوى، رســائل الشــكر ومــا شــابه(. يمكــن أن يشــمل ذلــك المحــاور 

التالية:

6.أ1-( الطلبة/ مقاييس رأي

التعّلم والتعليم 	 السمعة واالنطباع العام	 
الدعم والتطوير 	 التواصل والحوار	 
اإلبداع واالبتكار	 الخدمات واألنشطة الطالبية 	 

6.أ2-( الخريجون/ مقاييس رأي
التعّلم والتعليم 	 السمعة واالنطباع العام	 
التواصل والحوار	 الدعم والتوجيه )سوق العمل(	 

6.أ3-( أرباب العمل/ مقاييس رأي
مخرجات التعّلم والتعليم 	 السمعة واالنطباع العام	 

6.ب. مؤشرات المتعاملين

هــي مقاييــس داخليــة تســتخدمها الجامعــة مــن أجــل مراقبــة أدائهــا وتفهمــه والتنبــؤ بــه وتحســينه، فضال عــن التنبؤ 
بتأثيرهــا علــى إنطباعــات المتعامليــن معهــا. ويجــدر بهــذه المؤشــرات أن تعطــي فهمــاً واضحــاً حــول تطبيــق وتأثيــر 
إســتراتيجية الجامعــة الخاصــة بالمتعامليــن إلــى جانــب العمليــات والسياســات الداعمــة. ويمكــن لهــذه المقاييــس أن 

تتضمــن مؤشــرات أداء حــول مــا يلــي:

6.ب1-( الطلبة/ مؤشرات أداء
الدعم والتطوير 	 التعّلم والتعليم 	 
الخدمات واألنشطة 	 التواصل والحوار 	 
اإلبداع واالبتكار	 خدمة المجتمع	 

6.ب2-( الخريجون/ مؤشرات أداء  
التعّلم والتعليم 	 العالقة مع الخريجين 	 
التواصل والحوار )قواعد البيانات، الفعاليات(	 الدعم والتوجيه )سوق العمل(	 

6.ب3-( أرباب العمل/ مؤشرات أداء
مخرجات التعّلم والتعليم	 التواصل والحوار	 
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ــية  ــن التدريس ــاء الهيئتي ــن )أعض ــات العاملي ــات وتوقع ــاوز احتياج ــي أو تتج ــج تلب ــق نتائ ــى تحقي ــار عل ــذا المعي ــز ه يرك
واإلداريــة( بإســتخدام حزمــة مــن مقاييــس الــرأي ومؤشــرات األداء ذات الصلــة لتحديــد مــدى تطبيقها إلســتراتيجيتها 

والسياســات الداعمــة لهــا. 

 7.أ. مقاييس رأي العاملين

ــة تطبيــق  هــي إنطباعــات العامليــن عــن الجامعــة تعطــي فهمــاً واضحــاً مــن منظــور العامليــن، حــول مــدى فاعلي
متطلبــات إدارة العالقــة مــع العامليــن ومخرجاتهــا. ويمكــن لمثــل هــذه المقاييــس أن تتضمــن انطباعــات العامليــن 

حــول مــا يلــي:

الدعم والتطوير	 الرضا العام  	 
الخدمات المقدمة للعاملين	 التحفيز والمشاركة	 
المزايا اإلضافية	 بيئة العمل	 

7.ب. مؤشرات أداء العاملين

ــن  ــال ع ــينه، فض ــه وتحس ــؤ ب ــه والتنب ــا وتفهم ــة أدائه ــل مراقب ــن أج ــة م ــتخدمها الجامع ــة تس ــس داخلي ــي مقايي ه
التنبــؤ بتأثيرهــا علــى إنطباعــات العامليــن )اعضــاء الهيئتيــن التدريســية واالداريــة(  لديهــا. ويجــدر بهــذه المؤشــرات 
أن تعطــي فهمــاً واضحــاً حــول تطبيــق وتأثيــر إســتراتيجية الجامعــة الخاصــة بالعامليــن )اعضــاء الهيئتيــن التدريســية 
واالداريــة(  إلــى جانــب العمليــات والسياســات الداعمــة. ويمكــن لهــذه المقاييــس أن تتضمــن مؤشــرات أداء حــول 

مــا يلــي:

	.ب1-( الطلبة/ مؤشرات أداء
الدعم والتحفيز والمشاركة	 أداء العاملين وإنجازاتهم	 
اإلبداع واالبتكار	 المزايا اإلضافية المقدمة للعاملين 	 
الخدمات المقدمة للعاملين  	 
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ــتراتيجية  ــع االس ــى م ــا يتماش ــة وبم ــط الموضوع ــة بالخط ــة مقارن ــازات الجامع ــج وإنج ــى نتائ ــار عل ــذا المعي ــز ه ُيرك
ويشــمل هــذا المعيــار الرئيســي معياريــن فرعييــن، يمكــن للنقــاط التــي تضمنهــا المعيار الفرعــي رقم 	أ عــن مخرجات 

األداء الرئيســية أن تنــدرج ضمــن النقــاط التــي يتضمنهــا المعيــار الفرعــي، 	ب عــن مؤشــرات األداء الرئيســية. 

8.أ. مخرجات األداء الرئيسية 

يتــم التركيــز فــي هــذا المعيــار علــى محــاور النتائــج الرئيســية التــي يتــم تحديدها بنــاًء على مهــام الجامعــة واســتراتيجيتها 
والمؤشــرات الوطنيــة ومؤشــرات التنافســية العالميــة ذات العالقــة بالتعليــم العالــي، يمكــن أن يشــمل هــذا المعيــار 

ــج التالية: النتائ

المخرجات المالية 	

المخرجات غير المالية  	
مخرجات الخطة االستراتيجية	 االعتمادية والتصنيف	 
إدارة االبداع واالبتكار والريادة	 إنجازات الجامعة النوعية	 
البحث العلمي	 التعّلم والتعليم	 

مقاييس الرأي المتعلقة بالمجتمع 	
التنمية المستدامة	 الصورة واالنطباع العام	 
الشراكات االستراتيجية والعالقات الدولية	 المشاركة في النشاطات المجتمعية	 

8.ب. مؤشرات األداء الرئيسية 	

هــي مجموعــة مــن مؤشــرات األعمــال الرئيســة الماليــة وغيــر الماليــة التــي تســتخدم لقيــاس األداء التشــغيلي  	
للجامعــة. وهــي تســاعد علــى مراقبــة وفهــم والتنبــؤ ب/ وتحســين مخرجــات األعمــال الرئيســة. ويمكــن أن 

ــي: ــا يل ــرات األداء م ــس مؤش ــن مقايي تتضم

مؤشرات األداء المالية 	

مؤشرات األداء غير المالية 	
العمليات الرئيسية )البحث العلمي(	 العمليات الرئيسية )التعّلم والتعليم( 	 
إدارة التغيير 	 تكنولوجيا المعلومات	 
إدارة األصول الجامعية	 الحوكمة	 
إدارة االزمات والطوارئ والمخاطر وإستمرارية 	 

األعمال
إدارة االبداع واالبتكار والريادة	 

نظام ضمان الجودة	 إدارة المعرفة 	 

مؤشرات األداء المتعلقة بالمجتمع 	
الشراكات االستراتيجية والعالقات الدولية	 العمليات الرئيسية )النشاطات المجتمعية(	 
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الشكل رقم )3(: آلية الرادار

تعتمــد آليــة تقييــم الجامعــات المشــاركة فــي جائــزة الجامعــة الرســمية المتميزة-الــدورة األولــى )2023( علــى آليــة 
الــرادار Methodology © RADAR وهــي أداة التقييــم المســتخدمة فــي نمــوذج التميــز المعتمــد لــدى المؤسســة 

. EFQM األوروبيــة إلدارة الجــودة

إن منطــق الــرادار RADAR هــو إطــار ديناميــي للتقييــم وأداة قويــة لــإلدارة، يقــوم بتوفيــر منهجيــة منظمــة لتقييــم 
أداء أيــة جامعــة. بنظــرة عامــة، يعبــر منطــق الــرادار RADAR عــن حاجــة أي جامعــة إلــى:

تحديد النتائج المنشودة باعتبارها جزء من إستراتيجيتها. 	

اإلعــداد والتخطيــط لمجموعــة متكاملــة مــن المنهجيــات الســليمة لتحقيــق النتائــج المطلوبــة حاليــاً وفــي  	
المســتقبل.

تطبيق المنهجيات بطريقة منظمة لضمان تنفيذها. 	

تقييم وتحسين المنهجيات المطبقة بناًء على مراقبة وتحليل النتائج المحققة وأنشطة التعلم المستمرة. 	

 )RADAR( ثالثاً: آلية التقييم

(1)
تخطيط وتطوير

المنهجيات

(2)
تطبيق

المنهجيات

(4)
النتائج

المنشودة

(3)
تقييم وتحسين

المنهجيات
والتطبيق
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إلجــراء تحليــل ســليم يمكــن تقســيم عناصــر منطــق الــرادار RADAR إلــى سلســلة مــن الخصائــص، كمــا هــو 
موضــح أدنــاه:

Enablers )تحليل الممكنات )الوسائل

البيان الخصائص العناصر
تعتمد المنهجيات على منطق واضح بناًء على 

احتياجات اصحاب العالقة بالجامعة ذوي الصلة، 
ومبنية على عمليات.

سليمة
المنهجية

المنهجيات تدعم اإلستراتيجية وترتبط بمنهجيات 
أخرى ذات الصلة. متكاملة

تم تنفيذ المنهجيات في جميع النواحي ذات الصلة 
كل في حينه. منفذ

التطبيق
يتم التنفيذ بشكل منظم ويتيح للجامعة المرونة 

وسرعة التكيف المؤسسي. منظم

يتم قياس فاعلية وكفاءة المنهجيات وتطبيقها 
بشكل مناسب. القياس

التقييم 
والتحسين

يتم استخدام التعلم واإلبداع إلنتاج فرص التحسين 
أو اإلبداع. التعلم واإلبداع

يتم استخدام مخرجات القياس والتعلم واإلبداع 
لتقييم التحسينات واالبتكارات ووضعها حسب 

األولوية وتنفيذها.
التحسين واإلبتكار

Results تحليل النتائج

البيان الخصائص العناصر
تم تحديد مجموعة متالحمة من النتائج، بما فيها 

النتائج الرئيسة، التي تستعرض أداء الجامعة وفق 
استراتيجيتها وغاياتها واحتياجاتها وتوقعات 

اصحاب العالقة بالجامعة ذوي الصلة.

النطاق ومدى الصلة
مدى الصلة
وسهولة 
النتائج حديثة ودقيقة ويمكن اإلعتماد عليها.االستخدام مدى الصحة

يتم تصنيف النتائج بشكل مناسب لتقديم فهماً 
معمقاً. التصنيف

اتجاهات إيجابية أو المحافظة على أداء جيد على 
مدى ثالث سنوات على األقل. االتجاهات

األداء

يتم تحديد أهداف كما يتم تحقيقها للنتائج الرئيسة 
بشكل مستمر، وذلك وفق الغايات االستراتيجية.

األهداف 
)المستهدفات(

يتم إجراء مقارنات للنتائج الرئيسة وتكون إيجابية، 
وذلك وفق الغايات االستراتيجية. المقارنات

بناًء على ما تم تأسيسه من عالقات السبب واألثر 
يمكن الوثوق بالمحافظة على مستويات األداء 

في المستقبل.
الثقة
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آلية التقييم الرادار RADAR للممكنات )الوسائل(

آلية التقييم الرادار RADAR للنتائج 

يتم إستخدام مصفوفة الممكنات لتحليل المنهجيات الخاصة بمعايير الممكنات )الوسائل(:

القيادة 	

اإلستراتيجية 	

العاملون 	

الشراكات والموارد 	

العمليات والخدمات 	

تطبيق مصفوفة الممكنات
بنــاًء علــى األدلــة المتوفــرة، يقــوم فريــق التقييــم بتطبيــق جــزء رادار RADAR المتعلــق بالممكنــات علــى مجموعــة  	

المنهجيــات التــي تــم تبنيهــا.

يشمل الرادار RADAR إرشادات حول ما نتوقع أن تستعرضه الجامعة. 	

ــليمة  	 ــر س ــات غي ــت المنهجي ــاًل، إذا كان ــات. مث ــر المنهجي ــة بتطوي ــك الخاص ــن تل ــة ع ــة الكلي ــد الدرج ــب أال تزي يج
وال تغطــي كل المعيــار الفرعــي، فإنــه مهمــا تــم وضــع درجــات لبقيــة الخصائــص فــإن الدرجــة ســتكون محــددة 

ــات. ــالمة المنهجي ــة س ــقف درج بس

يتم إستخدام مصفوفة النتائج لتحليل النتائج الخاصة بمعايير النتائج:

نتائج المتعاملين 	

نتائج العاملين )أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية( 	

النتائج الرئيسية 	

تطبيق مصفوفة النتائج
بنــاًء علــى الدالئــل المتوفــرة، يقــوم فريــق التقييــم بتطبيــق جــزء رادار RADAR المتعلــق بالنتائــج علــى مجموعــة  	

النتائــج المســتخدمة.

يشمل الرادار RADAR إرشادات حول ما نتوقع أن تستعرضه الجامعة. 	

ــاق  	 ــاًل، إذا كان نط ــرة. مث ــج المتوف ــة للنتائ ــدى الصل ــاق وم ــة بالنط ــك الخاص ــن تل ــة ع ــة الكلي ــد الدرج ــب أال تزي يج
ــة  ــار الفرعــي حســب الغايــات اإلســتراتيجية للجامعــة، فــإن الدرجــة النهائي النتائــج المتوفــرة ال يغطــي كل المعي

ــة. ــدى الصل ــاق وم ــة للنط ــة الممنوح ــقف الدرج ــددة بس ــتكون مح س
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القيادة
100

العمليات
والخدمات

100

النتائج
الرئيسية

250

العاملون
100

اإلستراتيجية
100

الشراكات والموارد
100

نتائج العاملين
100

نتائج المتعاملين
150

الممكنات

التعلم، االبتكار و االبداع

النتائج

عنــد اإلجابــة علــى معاييــر الممكنــات ومعاييرهــا الفرعيــة، يجــب علــى الجامعــة تغطيــة كل مــن )المنهجيــة، التطبيــق، 
التقييــم والتحســين(، فيمــا يجــب تغطيــة كل مــن )النمطيــة، الهــدف، المقارنــة والعالقــة الســببية( عنــد اإلجابــة علــى 

النتائــج. 

آلية إحتساب ووضع الدرجات والعالمات

يتــم إســتخدام آليــة التقييــم الــرادار RADAR للتقييــم واإلدارة فــي وضــع الدرجــات للجامعــات المشــاركة فــي الجائــزة. 
إن المبــدأ الرئيســي إلســتخدام الــرادار RADAR  هــو أنــه عندمــا يتحســن أداء الجامعــة عبــر الزمــن، فــإن درجتهــا إزاء 

النمــوذج ســترتفع.

تــم تخصيــص 50 % مــن الدرجــات للممكنــات )الوســائل( وتخصيــص 50 % منهــا للنتائــج، ممــا يضمــن للجامعــة القــدرة 
علــى اســتدامة أدائهــا فــي المســتقبل. عندمــا يتــم تقييــم جامعــة بإســتخدام مصفوفــة الــرادار، فــإن كل معيــار مــن 

المعاييــر الثمانيــة لــه وزن خــاص وذلــك الحتســاب الدرجــة النهائيــة الممنوحــة.

الشكل رقم )4(: عالمات المعايير في نموذج الجائزة

بصفــة عامــة فإنــه تــم تخصيــص أوزان متســاوية للمعاييــر الفرعيــة ضمــن كل معيــار، علــى ســبيل المثــال كل مــن 
المعاييــر الفرعيــة الخمســة ضمــن معيــار القيــادة يســاهم ب %20 مــن ال 100 درجــة المخصصــة للمعيــار األول. غيــر 

أن هنــاك اســتثناءان:

المعيــار الفرعــي 6أ يحصــل علــى 5	 % مــن الدرجــات المخصصــة للمعيــار 6، بينمــا المعيــار الفرعــي 6ب يحصــل علــى  	
.25%

المعيــار الفرعــي 	أ يحصــل علــى 5	 % مــن الدرجــات المخصصــة للمعيــار 	، بينمــا المعيــار الفرعــي 	ب يحصــل علــى  	
.25%

يتــم تقييــم كل معيــار فرعــي بإســتخدام مصفوفــة رادار وتحديــد درجتــه ومــن ثــم يتــم تجميــع درجــات جميــع المعاييــر 
الفرعيــة وصــواًل إلــى درجــة المعيــار حيــث يتــم تطبيــق األوزان المبينــة بالنمــوذج وصــواًل إلــى النتيجــة اإلجماليــة والتــي 

تتــراوح مــن 0 إلــى 1000 درجــة.
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يمثــل الفــوز بجائــزة الجامعــة الرســمية المتميــزة إنجــازاً رفيعــاً للجامعــة واعترافــاً بأدائها المتميــز والكفــؤ والفعال،  	
كمــا تعتبــر الجامعــة الحائــزة علــى الجائــزة مثــاًل أعلــى يحتــذى به.

يتــم اإلعــالن عــن الجامعــات الفائــزة فــي حفــل كبيــر يقــام تحــت الرعايــة الملكيــة الســامية، حيــث تمنــح الجامعــة  	
ــاً  ــزاً وتكريم ــر حاف ــا يعتب ــزة، مم ــمية المتمي ــة الرس ــزة الجامع ــل جائ ــذكاراً يمث ــر، وت ــكر وتقدي ــهادة ش ــزة ش الفائ

ــزة.  ــة الفائ ــاً للجامع معنوي

الــذي يحــدده المركــز علــى وثائقهــا ومطبوعاتهــا وموقعهــا  	 يحــق للجامعــة الفائــزة وضــع شــعار الجائــزة 
اإللكترونــي وفــي الحمــالت اإلعالنيــة مــع ذكــر رقــم الــدورة التــي فــازت بهــا.

 يقــوم مركــز الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز بنشــر قصــص نجــاح الجامعــات الفائــزة بالجائــزة علــى الموقــع  	
اإللكترونــي للمركــز بهــدف نشــر وتعميــم الفائــدة وترويــج فــوز هــذه الجامعــات.

 تقــوم الجامعــات الفائــزة بالجائــزة بعــرض قصــص نجاحهــا ومشــاركتها مــع الجامعــات األخــرى مــن خــالل  	
ــز، بهــدف تعميــم الفائــدة مــن تجربتـــها الناجحــة علــى الجامعــات األخــرى، وذلــك مــن  اســتعراض أدائهــا المتميـ

ــة.  ــرات ذات العالق ــزة والمؤتم ــف بالجائ ــد للتعري ــي تعق ــة الت ــدورات التدريبي ــدوات وال ــالل الن خ

مميزات الحصول على الجائزة 

يساعد االشتراك في الجائزة على قياس األداء الحالي للجامعة حسب معايير الجائزة. 	

تبنــي معاييــر التميــز وأفضــل الممارســات الدوليــة فــي تطويــر األنظمــة الداخليــة والتــي تهــدف إلــى تحديــد نقــاط  	
القــوة وفــرص التحســين لــدى الجامعــة.

إلهام وتحفيز الموظفين لبذل أقصى جهودهم للحصول على الجائزة وبث روح الحماس في الجامعة. 	

إظهار أهم اإلنجازات وبالتالي اإلرتقاء باسم وسمعة الجامعة أمام العمالء وأصحاب العالقة.  	

ــر تقييمــي حــول أدائهــا يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص التحســين،  	 تحصــل كل جامعــة مشــاركة علــى تقري
ــر أنظمتهــا وأدائهــا.  ــر الجائــزة فــي فحــص وتطوي ممــا يســاعد الجامعــات علــى اعتمــاد معايي

رابعا: اإلطار العام للجائزة

دوافع االشتراك في الجائزة 
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تقــوم الجامعــة المشــاركة باإلجابــة علــى متطلبــات معاييــر الجائــزة وتضمينهــا فــي مصفوفــة الممكنــات وإرفــاق  	
الوثائــق المطلوبــة معــه.

يقــوم كل عضــو فــي فريــق التقييــم بدارســة مصفوفــة الممكنــات للجامعــة )كٌل علــى حــده(، ثــم يقــدم كل مقيــم  	
تقريــره المســتقل عنهــا.

يجتمــع فريــق التقييــم بهــدف الوصــول إلــى فهــم مشــترك حــول وضــع الجامعــة، ومــن ثــم إعــداد تقريــر توافقــي  	
يبيــن نقــاط القــوة وفــرص التحســين واألمــور الواجــب التأكــد منهــا خــالل الزيــارة الميدانيــة.

ــع  	 ــم الوض ــاركة وتقيي ــة المش ــم الجامع ــن تقيي ــنى للمقيمي ــة ليتس ــارة الميداني ــد للزي ــب موع ــز بترتي ــوم المرك يق
علــى أرض الواقــع، كمــا توفــر الزيــارة الميدانيــة فرصــة للجامعــة إلبــراز أمــور قــد تكــون غفلــت عــن ذكرهــا فــي 

ــات.  ــة الممكن مصفوف

بعــد مرحلــة الزيــارة الميدانيــة والتــي تمتــد ل 4 أيــام يقــوم المقيمــون بكتابــة التقريــر التقييمــي النهائــي للجامعــة  	
المشــاركة ووضــع العالمــات النهائيــة وتســليمه إلــى إدارة المركــز.

يتــم عــرض التقريــر النهائــي علــى اللجنــة الفنيــة والتــي بدورهــا تقــوم بقــراءة التقاريــر التقييميــة ومراجعتهــا وذلــك  	
لضمــان خــروج التقريــر بأفضــل صــورة ليتســنى للجامعــة المشــاركة االســتفادة منــه.

وفــي نهايــة عمليــة التقييــم يقــوم المركــز بتشــكيل هيئــة تحكيــم متخصصــة تضــم أعضــاًء مــن كافــة القطاعــات  	
وخبــراء فــي مجــال التميــز وأعضــاء هيئــات تحكيــم فــي جوائــز التميــز العربيــة بهــدف مناقشــة التقاريــر النهائيــة 
للجامعــات المشــاركة بحضــور مقيمــي الجائــزة ومناقشــتهم والتعــرف علــى أهــم نقــاط القــوة والضعــف لــدى 
الجامعــات بمــا يبــرر العالمــة المعطــاة مــن قبــل المقيميــن وتقــوم هيئــة التحكيــم بعــد ذلــك باعتمــاد العالمــات.

ومــن األهميــة هنــا التأكيــد علــى عــدم وجــود دور للمركــز فــي هيئــة التحكيــم، حيــث يتــم اعتمــاد النتائــج مــن قبــل  	
هيئــة التحكيــم ورفعهــا إلــى إدارة المركــز. 

يتــم رفــع العالمــات إلــى مجلــس األمنــاء ليــس باألســماء الحقيقيــة للجامعــات وإنمــا مــن خــالل رمــوز معتمــدة  	
لهــذه الغايــة وغيــر معروفــة ألعضــاء مجلــس األمنــاء العتمادهــا ومــن ثــم إعــالن الجامعــات الفائــزة. 

ــزة  	 ــر الجائ ــى معايي ــتناداً إل ــي اس ــر تقييم ــى تقري ــزة عل ــي الجائ ــاركت ف ــة ش ــل كل جامع ــج، تحص ــالن النتائ ــد إع بع
ــا. ــي أدائه ــتمر ف ــين المس ــى التحس ــاعد عل ــا يس ــا مم ــين لديه ــرص التحس ــوة وف ــاط الق ــح نق يوض

عملية التقييم
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متطلبات الشكل العام )التنسيق( 	

يمكن كتابة مصفوفة الممكنات باللغة العربية أو اإلنجليزية. 	

حجم الصفحات: الحجم القياسي لورق 297x210( A4 ملم( . 	

حجم األحرف )12( عند الكتابة بأي من اللغتين العربية أو اإلنجليزية. 	

للطباعــة باللغــة العربيــة يتــم اســتخدام الخــط Arabic Simplified وللطباعــة باللغــة اإلنجليزيــة يتــم اســتخدام  	
.Times New Roman الخــط

ــرف  	 ــة األح ــلوب كتاب ــس أس ــتخدم نف ــب أن يس ــخ( يج ــم، ...ال ــة، القوائ ــوم البياني ــات )الرس ــع الملحق ــي جمي ف
ــي. ــص الرئيس ــي الن ــتخدمة ف المس

	 .)Single( المسافة بين األسطر: مفرد

	 .)Portrait( يجب أن تكون صفحات النص مرتبة بطريقة عامودية

في حال استخدام اللغة العربية يجب أال يزيد عدد السطور في كل صفحة عن )30( سطراً. 	

في حال استخدام اللغة االنجليزية يجب أال يزيد عدد السطور في كل صفحة عن )45( سطراً. 	

يجب أال تقل الحواشي عن )1( إنش من األعلى واألسفل، و)1.25( إنش من الجانبين. 	

يجب ترقيم كافة صفحات المصفوفة. 	

يتم ترقيم اإلجابات حسب المعايير الرئيسة والمعايير الفرعية. 	

يجــب أن تحتــوي صفحــة الغــالف علــى اســم الجامعــة المشــاركة وتاريــخ تقديــم مصفوفــة الممكنــات، واســم  	
الجائــزة ودورتهــا “جائــزة الجامعــة الرســمية المتميزة-الــدورة األولــى )2023/2024(، إضافــة إلــى تحديــد فيمــا إذا 

كان المحتــوى “مصفوفــة الممكنــات” أو “الوثائــق المرفقــة” أو كالهمــا.

تقــوم الجامعــة المشــاركة بتزويــد إدارة المركــز بنســخة الكترونيــة مــن مصفوفــة الممكنــات حســب االليــة  	
التــي يتــم إعالنهــا مــن قبــل المركــز.

تعليمات إعداد مصفوفة الممكنات 
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يفضــل أن تقــوم الجامعــة المشــاركة بالجائــزة بإعــداد مصفوفــة الممكنــات مــن خــالل تشــكيل فريــق مــن  	
العامليــن فــي الجامعــة، وأن يقــوم هــذا الفريــق بدراســة وافيــة لكافــة محتويــات كتيــب الجائــزة.

تهــدف الجائــزة إلــى توفيــر تقريــر تقييمــي شــامل حــول الجامعــة المشــاركة لتعمــل الجامعــة بالتالــي علــى إبــراز  	
نقــاط القــوة والتركيــز علــى فــرص التحســين. 

يجــب أن تكــون المعلومــات الــواردة فــي مصفوفــة الممكنــات واضحــة ودقيقــة، كمــا يجــب توفيــر أدلــة واقعيــة  	
وأمثلــة عمليــة باإلضافــة إلــى إحصائيــات رقميــة حديثــة ووثائــق مدعمــة.

ــات  	 ــدد الصفح ــح ع ــث يصب ــة بحي ــي الورق ــى وجه ــة عل ــم الكتاب ــة( وتت ــات )35 ورق ــة الممكن ــدد أوراق مصفوف ع
ــس  ــم خم ــة والقوائ ــوم البياني ــور والرس ــاملة الص ــة ش ــق المرفق ــات الوثائ ــدد صفح ــة، وع ــبعون )0	( صفح س

وســبعين )5	( صفحــة مفــردة. 

نظــراً لتحديــد الحــد األقصــى لعــدد صفحــات اإلجابــة وعــدد الوثائــق المرفقــة معهــا، فــإن علــى الجامعة المشــاركة  	
ترتيــب أولوياتهــا والتركيــز علــى ذكــر النقــاط األكثــر أهميــة مــع تجنــب اإلطالــة أو ذكــر نقــاط غيــر هامــة.

ــات بتقديــم نبــذة عــن الجامعــة تشــتمل علــى المعلومــات  	 ــدأ مصفوفــة الممكن علــى الجامعــة المشــاركة أن تب
االساســية الخاصــة بالجامعــة مثــل: االســتراتيجية، التحديــات، المــوارد الماليــة، الموظفيــن، الهيــكل التنظيمــي، 
ــا  ــن، خدماته ــركاء والموردي ــات والش ــام، العملي ــق واالرق ــم الحقائ ــابقة، اه ــا الس ــم انجازاته ــة وأه ــخ الجامع تاري

وهيكلهــا التنظيمــي، باإلضافــة إلــى التشــريعات والقوانيــن التــي تحكــم عمــل الجامعــة.

ينــدرج تحــت كل مــن المعاييــر الثمانيــة الرئيســة عــدد مــن المعاييــر الفرعيــة والتــي يتضمــن كل منهــا عــدة نقــاط  	
استرشــادية. يرتبــط كثيــر مــن هــذه النقــاط االسترشــادية بالمفاهيــم األساســية المذكــورة ســابقاً بشــكل 
مباشــر. إن اســتخدام هــذه النقــاط االسترشــادية ليــس إلزاميــاً، حيــث أن المقصــود منهــا ضــرب أمثلة للمســاعدة 

علــى شــرح المعيــار الفرعــي. 

تقــوم الجامعــة المشــاركة بإعــداد الوثائــق والســجالت والقوائــم والرســومات التوضيحيــة المعــززة للمعلومــات  	
الــواردة فــي مصفوفــة الممكنــات وإرفاقهــا مــع المصفوفــة.

فيمــا يتعلــق بالوثائــق المرفقــة، يجــوز للجامعــة أن ترفــق وثيقتيــن فــي صفحــة واحــدة كحــد أقصــى، مــع مراعــاة  	
الوضــوح.

يحــق للجامعــة المشــاركة أن تذكــر فــي قائمــة المرفقــات اإلضافيــة توفــر أيــة معلومــات إضافيــة إذا لــم تتمكــن  	
مــن إرفاقهــا فــي مصفوفــة الممكنــات.

ــق  	 ــر الوثائ ــم توفي ــة ويت ــارة الجامع ــد زي ــن عن ــة المقيمي ــاء هيئ ــكان ألعض ــر م ــاركة بتوفي ــة المش ــوم الجامع تق
ــك. ــم ذل ــتدعى التقيي ــرى إذا اس ــق أخ ــة وثائ ــب أي ــن طل ــق المقيمي ــن لفري ــا يمك ــكان، كم ــذا الم ــي ه ــة ف المطلوب

يحق لفريق المقيمين التأكد من صحة المعلومات الواردة في مصفوفة الممكنات خالل الزيارة الميدانية. 	

ــة  	 ــارة الميداني ــدة الزي ــة حســبما هــو مذكــور فــي أجن يقــوم أعضــاء فريــق المقيميــن بطلــب الموظفيــن للمقابل
ــم. ــد إجــراء التقيي ــه عن إضافــة إلــى أي موظــف يــرى المقيمــون ضــرورة مقابلت

ــق  	 ــة لفري ــارة الميداني ــام الزي ــد أي ــدف تحدي ــاركة به ــة المش ــاط الجامع ــط ارتب ــع ضاب ــيق م ــز بالتنس ــوم المرك يق
التقييــم.

ال يتــم احتســاب صفحــة الغــالف وقائمــة المحتويــات والهيــكل التنظيمــي والنبــذة عــن الجامعــة والمصطلحــات  	
واالختصــارات وقائمــة المرفقــات اإلضافيــة ضمــن صفحــات المصفوفــات.

يتــم التعامــل مــع كافــة المعلومــات الــواردة لمركــز الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز بســرية تامة وتشــمل مصفوفة  	
الممكنــات وجميــع الوثائــق التــي تقدمهــا الجامعــة والمعلومــات التــي يتــم االطــالع عليهــا خــالل الزيــارة الميدانيــة. 
وال يتــم اســتخدام هــذه المعلومــات إال مــن قبــل هيئــة المقيميــن وإدارة المركــز وألغــراض التقييــم فقــط، 

وتكــون محــل عنايتهــم واهتمامهــم.

تعليمات وإرشادات عامة

23



اإلبــداع Creativity: توليــد أفــكار جديــدة أو مطــورة لمنتجــات أو خدمــات أو عمليــات أو أنظمــة أو تعامــالت  	
مجتمعيــة.

االبتــكار Innovation : الترجمــة العمليــة لأفــكار اإلبداعيــة إلــى منتجات وخدمــات وعمليات وأنظمــة والتفاعالت  	
المجتمعية.

إدارة التغييــر Change Management: هــي منهجيــة لقيــادة العامليــن والفــرق والجامعــات مــن وضعهــا  	
الحالــي إلــى وضــع محــدد ومنشــود فــي المســتقبل. هــي عمليــة مؤسســية تهــدف إلــى إدارة التغييــر مــن خــالل 

مســاندة اصحــاب العالقــة بالجامعــة لتقبــل واعتنــاق التغييــر فــي بيئــة العمــل الخاصــة بهــم.
اإلســتراتيجية Strategy: خطــة عاليــة المســتوى تصــف األســاليب التــي مــن خاللهــا تســعى الجامعــة لتحقيــق  	

رؤيتهــا ورســالتها، والتــي يتــم ترجمتهــا إلــى غايــات وأهــداف اســتراتيجية متســقة تعكــس مــا يجــب علــى الجامعــة 
أن تفعلــه.

العاملــون People: جميــع األفــراد الذيــن يعملــون فــي الجامعــة ســواء بــدوام كامــل أو جزئــي أو المتطوعيــن  	
ويشــمل ذلــك القــادة علــى جميــع المســتويات.

ــى  	 ــؤدي إل ــذي ي ــات ال ــي العملي ــتمر ف ــين المس ــو التحس ــتمر Continual Improvement : ه ــين المس التحس
تحقيق مستويات أعلى من األداء وذلك من خالل تغيير تدريجي. 

تفويــض الصالحيــات Delegation of Authority: وثيقــة معتمــدة مــن اإلدارة العليــا تهــدف إلــى تعزيــز مبــدأ  	
الشــفافية واالنســجام عنــد تطبيــق السياســات والمبــادئ علــى مختلــف مســتويات التفويــض والتــي يجــب إتباعها 

أثنــاء تنفيــذ عمليــات األعمــال المتنوعــة.
عادلــة  	 معاملــة  يتلقــون  العامليــن  جميــع  أن  تضمــن  ممارســة   :Equal Opportunities الفــرص  تكافــؤ 

ومتســاوية بغــض النظــر عــن الجنــس والعمــر واألصــل والجنســية والديــن أو وجــود احتياجــات خاصــة لــدى 
العامل. 

التمكيــن Empowerment: عمليــة يتمكــن مــن خاللهــا العامليــن أو الفــرق مــن مســؤولية اتخــاذ القــرار والعمــل  	
بدرجــة مــن االســتقاللية فــي أعمالهــم مــع االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن والتسلســل الوظيفــي.

ــاب  	 ــع أصح ــات جمي ــاوز توقع ــي أو بتج ــا يلب ــتدامة بم ــرة ومس ــتويات أداء باه ــق مس ــز Excellence: تحقي التمي
العالقة بالجامعة. 

الثقافــة المؤسســية Organizational Culture: مجموعــة معينــة مــن القيــم والمبــادئ المشــتركة بيــن  	
العامليــن فــي الجامعــة والتــي تضبــط طريقــة تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع أصحــاب العالقــة مــن خــارج 

الجامعــة.
الحاكميــة المؤسســية Corporate Governance: إطــار للصالحيــات والضوابــط فــي الجامعــة ويســتخدم  	

ــة. ــة واألخالقي ــة والمالي ــا القانوني ــتيفاء التزاماته ــى اس ــاعدتها عل لمس
رادار RADAR: إن منطــق ال )رادار( هــو إطــار ديناميــي للتقييــم وأداة قويــة لــإلدارة، يقــوم بتوفيــر منهجيــة  	

ــة. ــة جامع ــم أداء أي ــة لتقيي منظم
الرسالة Mission: نص يشرح الغاية أو السبب من وجود الجامعة، والتي يؤكدها اصحاب العالقة. 	
الرؤيــة Vision: وصــف لمــا تحــاول الجامعــة أن تحققــه فــي المســتقبل البعيــد. يقصــد مــن اســتخدامها لتصبــح  	

دليــال واضحــاً الختيــار توجهــات العمــل الحاليــة والمســتقبلية وتشــكل مــع الرســالة أساســاً لالســتراتيجيات 
والسياســات.

الشــراكة Partnership: عالقــة متينــة بيــن الجامعــة وشــركائها إليجــاد وتبــادل قيمــة مضافــة لــكل األطــراف  	
ــن.  ــع العاملي ــة أو م ــات التعليمي ــن والمؤسس ــن والموزعي ــع الموردي ــال م ــراكة مث ــاء الش ــم إنش ــاركة. ويت المش

الشــراكات اإلســتراتيجية تمكــن الجامعــة مــن تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.
الشــريك Partner: طــرف خارجــي تختــاره الجامعــة للعمــل معــه لتحقيــق أهــداف وفوائــد مشــتركة ومســتدامة  	

للجميــع علــى المســتويين التشــغيلي واالســتراتيجي.
اصحــاب العالقــة Stakeholder: أشــخاص ومجموعــات أو مؤسســات لهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  	

بالجامعــة حيــث أنهــم يؤثــرون أو يتأثــرون بممارســتها وأنشــطتها. أمثلــة علــى اصحــاب العالقــة الخارجييــن هــم 
المتعامليــن والمورديــن والشــركاء والدوائــر الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي. 

أمثلــة علــى اصحــاب العالقــة الداخلييــن هــم العامليــن وفــرق العمــل.
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مؤشــرات األداء الرئيســة key performance indicators: مقيــاس كمــي و/ أو نوعــي يصــف المخرجــات وأداء  	
العمليــات فــي الجامعــة وتكــون مرتبطــة باألنشــطة وتســتخدم لجمــع البيانــات بصفــة دوريــة عــن مــدى االنجــاز 

فــي تنفيــذ هــذه االنشــطة ممــا يســاعد فــي اتخــاذ القــرارات.
العمليــات الرئيســة Key Processes: العمليــات التــي تدعــم تحقيــق اســتراتيجية الجامعــة وتقــود سلســلة  	

ــة. القيم
ــطة  	 ــات األنش ــث أن مخرج ــر حي ــا اآلخ ــه بعضه ــل مع ــي تتفاع ــطة الت ــن األنش ــة م ــة Process: مجموع العملي

الســابقة تشــكل مدخــالت ألنشــطة الحقــة. العمليــات تضيــف قيمــة عــن طريــق تحويــل المدخالت إلــى مخرجات 
باســتخدام المــوارد المتاحــة لهــذه العمليــة.

عوامــل النجــاح Success Factors : عــدد محــدود مــن الشــروط والمتغيــرات التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى  	
الكفاءة والفاعلية الستمرارية الجامعة او البرنامج او المشروع. 

ــاب  	 ــع اصح ــاطات جمي ــح ونش ــن مصال ــوازن بي ــيق والت ــون بالتنس ــن يقوم ــخاص الذي ــادة  Leaders : األش الق
العالقة بالجامعة. 

ــه  	 ــة وتوجي ــاب العالق ــع أصح ــاطات جمي ــح ونش ــن مصال ــوازن بي ــيق والت ــة التنس ــادة Leadership : عملي القي
ــين األداء. ــات تحس ــات لغاي ــر المتطلب ــالة وتوفي ــا والرس ــق الرؤي ــا لتحقي ــا وإمكاناته ــة كوادره ــة بكاف الجامع

القيــم المؤسســية Coorporate Values : مجموعــة مــن الفلســفات أو المبــادئ التــي توجــه ســلوك الجامعــة  	
داخليــاً أو مــع العالــم الخارجــي. توجــه القيــم العامليــن إلــى مــا هــو جيــد ومرغــوب فيــه ومــا هــو ليــس كذلــك. وتؤثــر 

علــى ســلوك األفــراد والفــرق وتخــدم كموجــه عــام للعامليــن فــي الجامعــة بشــكل عــام.
أو  	 جيــد  بشــكل  مزاولتهــا  يتــم  التــي  الداخليــة  األنشــطة  هــي   :  Core Competence األساســية  الكفــاءة 

قة بشكل جيد وتعتبر جوهرية لتنافسية الجامعة، ربحيتها أو كفاءتها  النشاطات الداخلية المطبَّ
ــازه  	 ــة إلنج ــعى الجامع ــا( تس ــن )م ــر ع ــاط ويعب ــذ النش ــن تنفي ــدف م ــح اله ــر يوض ــتهدف Target : مؤش المس

بنهايــة المــدة الزمنيــة المحــددة للنشــاط حيــث يســتخدم لمقارنــة األداء الفعلــي مــع األداء الــذي تطمــح الجامعــة 
بالوصــول إليــه.

المفاهيــم  	 مــن  مجموعــة   :  Fundamental Concepts of Excellence للتميــز  األساســية  المفاهيــم 
األساسية والمجربة التي تم بناء إطار نموذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة عليها. 

المعرفــة Knowledge: هــي الخبــرة والمهــارة التــي يحصــل عليهــا الفــرد مــن خــالل التعلــم والتجربــة ويشــمل  	
ذلــك الفهــم النظــري والعملــي لأمــور. وفــي حيــن أن بالبيانــات هــي حقائــق أوليــة فــإن المعلومــات هــي 

ــرار. ــاذ الق ــل واتخ ــه الفع ــي توج ــات الت ــي المعلوم ــة فه ــا المعرف ــات، وأم ــى البيان ــي عل ــون المبن المضم
المقارنــة المعياريــة )للممكنات/المنهجيــات( Benchmarking: مقارنــة منظمــة للمنهجيــات مــع جهــات  	

ــين  ــوات لتحس ــاذ خط ــى اتخ ــاعدها عل ــق يس ــم معم ــى فه ــا عل ــن خالله ــة م ــل الجامع ــة، وتحص ــرى ذات صل أخ
ــا. أدائه

الممارســات الجيــدة/ أفضــل الممارســات Good/ Best Practice: منهجيــات أو سياســات أو عمليــات أو  	
أســاليب متفوقــة تــؤدي إلــى انجــازات اســتثنائية. حيــث أنــه مــن الصعوبــة بمــكان للتعــرف علــى مــا هــو األفضــل 
فــإن المصطلــح “ممارســة جيــدة” هــو األكثــر تفصيــال لــدى معظــم الجامعــات. مــن الطــرق للتعــرف علــى 

ــي. ــم الخارج ــة والتعل ــات المعياري ــي المقارن ــة ه ــارج الجامع ــدة خ ــات الجي الممارس
المنهجيــة Approach: الطريقــة الشــاملة التــي مــن خاللهــا يتــم انجــاز األعمــال. تتكــون المنهجيــة مــن عمليــات  	

وأفعــال منظمــة يتــم تنفيذهــا فــي إطــار مــن المبــادئ والسياســات.
االنطباع/مقياس الرأي Perception: رأي اصحاب العالقة في الجامعة. 	
القــدرات Capabilities: صفــة للقــدرة علــى تحويــل اإلمكانيــات المؤسســية إلــى أفعــال ونتائــج مــن خــالل  	

المعرفــة والكفــاءة والخبــرة والمــوارد والعمليــات ذات الصلــة.
المتعامل Customer: متلقي الخدمة المقدمة من قبل الجامعة. 	
المجتمع Society: البيئة المجتمعية خارج الجامعة والتي تتأثر بالجامعة وتؤثر بها. 	
المقارنات Comparisons: استخدام البيانات لمقارنة أداء مؤسسة بأخرى أو أداء عملية بأخرى. 	
الخدمــات Services: هــي الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل الجامعــات اعتمــاد علــى قانــون إنشــاء هــذه  	

الجامعــات والتــي تمــر عبــر عــدة خطــوات وقنــوات قبــل إنهائهــا.
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