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 المقدمة

 3 إدارة دعم اتخاذ القرار

 المتعلقة األمور لجميع الرسمي المرجع لتكون هـ1439/7/4 بتاريخ 311٢9 رقم قرار بالجامعة القرار اتخاذ دعم إدارة إنشاء تم
 نورة األميرة جامعة لقيم تحقيقا   وذلك ،والجودة للتطوير الجامعة وكالة إلى مرجعيتها وتكون الجامعة، وخارج داخل بالبيانات

   .المهنية واالحترافية بالجودة االلتزام عبدالرحمن بنت
 إعداد خالل من ،بالجامعة القرار لمتخذي المناسبة الحلول لتقديم الجامعة لبيانات مستودع توفير على اإلدارة تعمل حيث

 و٢٠٢٠ الرقمي التحول وبرنامج ٢٠3٠ رؤية مع يتوافق بما القرار اتخاذ لدعم الجامعة لقطاعات التحليلية المعلوماتية النماذج
 «جدير ،Banner ،تيسير » الجامعة في اإللكترونية باألنظمة وربطه القرار اتخاذ دعم نظام إطالق تم هـ144٠/8/18 وفي

 .الرقمي التحول منظومة لتكتمل
 

 األعمال استمرارية لضمان القرار اتخاذ دعم عمل فريق في والمسؤوليات الصالحيات لتنظيم الدليل هذا  إعداد تم لذلك
 .المطلوبة للبيانات المستفيدين وصول وتسهيل ،األعمال بمنظومة والرقي المهام تداخل وعدم



 01 المصطلحات            



 التعريف المصطلح

 المراكز، العامة، اإلدارات المساندة، العمادات الكليات، الوكاالت، في ممثلة الجامعة داخل الجهات الجهات ذات االختصاص 
 المعاهد

   الجامعة عن وبيانات بإحصائيات وخارجها الجامعة داخل من والمهتمين الباحثين المستفيدين
أداة التحقق من صحة 

 البيانات 
 على اإللكتروني التعليم وزارة موقع في التعليم إحصاءات مركز صفحة من تحميله يتم تطبيق
 (aspx.sa/pages/validationkit.gov.moe.//hesc:https) :الرابط

 للجامعة االستراتيجية الخطة أهداف تحقيق في الجهات أداء لقياس معايير المؤشرات

 يملكه الذي المؤشر في المستهدف تحقيق عن المسؤول الجامعة في المكلف الشخص مالك المؤشر

 للمؤشر المالكة للجهة الرسمي بالختم مختوم المؤشر في تحقيقه تم بما بيان أو بطاقة األدلة

 المطلوبة البيانات توفير عن المسؤول الجامعة في المكلف الشخص مالك البيانات

 المصطلحات
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 التعريف المصطلح

 إلكتروني إلى يدوي من تحويلها تم التي المؤشرات المؤشرات المؤتمتة

 يدويا   عليها العمل زال ما مؤشرات المؤشرات الغير مؤتمته

 تحتوي «جدير ،Banner ،تيسير » الجامعة بأنظمة مرتبط القرار اتخاذ دعم نظام في إلكترونية صفحات لوحة استعراض البيانات
 المطلوبة للبيانات الوصول في القرار متخذي لمساعدة البيانات من كم على

 اتخاذ في الجامعة قيادات تساعد معلومات إلى وتحويلها الجامعة بيانات بتحليل يقوم الكتروني نظام نظام دعم اتخاذ القرار
 قرارتهم

 الجامعة داخل القرار اتخاذ في للمساعدة والمعلومات البيانات على تحوي التي البيانات قواعد من نوع مستودع البيانات

 السرية المعلومات استغالل أو استخدام أو االفصاح بعدم تعهد على تحوي أكثر أو طرفين بين اتفاقية اتفاقية سرية المعلومات
 اآلخر الطرف بموافقة إال العمل غرض غير في

 المصطلحات
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 02 القرار اتخاذ دعم إدارة    



 وعرضها البيانات وتحليل وتدقيق جمع على تعمل حيث الجامعة، وخارج داخل بالبيانات المتعلقة األمور لجميع الرسمي المرجع
 االستراتيجية األهداف تحقيق في تساهم أن شأنها من التي الصحيحة القرارات اتخاذ على لمساعدتهم القرار متخذي على

 .للجامعة

 ألصحاب المعلوماتي التثقيف•
 صناع من) المصلحة

 قطاع الجمهور، السياسات،
 (األعمال

 

 على شراكات تكوين•
 بشكل المحلية المستويات

 والتبادل التواصل يدعم
 المعرفي

 

 ألصحاب البيانات إتاحة•
 صالحياته حسب المصلحة

 

 مصادرها من البيانات جمع•
 الموثوقة األصلية

 

 من الصادرة البيانات مصادقة•
 داخل جهة ألي الجامعة
 خارجها أو الجامعة

 

 تحقيق في الجهات أداء قياس•
 وعرضها الجامعة مؤشرات
 لمتخذي استعراض بلوحات
 بالجامعة القرار

 المعارف وبناء البيانات تحليل•
 والبراهين األدلة على المبنية

 

 بديلة تقنية حلول تقديم•
 العلمية باألدلة مدعومة
 القرار اتخاذ عملية لتسهيل

 

 ونماذج منظومات تطوير•
 القضايا في القرار اتخاذ دعم

 والمهنية والبحثية التعليمية
 الجامعة تهم التي والتنموية
 والمجتمع

 مهام إدارة دعم اتخاذ القرار

 إدارة دعم اتخاذ القرار
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 عن اإلدارة



 إدارة دعم اتخاذ القرار

 وحدة الدراسات والتطوير

 فريق تحليل البيانات

 فريق جودة البيانات

 وحدة قياس األداء

 مديرة المكتب

 الهيكل التنظيمي
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 إدارة دعم اتخاذ القرار



 03 وحدة قياس األداء 



 سم االجراءا رقم االجراء

 بيانات نظام إحصاءات التعليم 2-1

 توفير البيانات للمستفيدين 2-2

 إعداد التقارير السنوية  2-3
 قياس مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للجامعة  2-4

 وحدة قياس األداء

 11 إدارة دعم اتخاذ القرار



 رئيسة وحدة قياس األداء

الجهات المختصة 
 باإلحصائيات

 قياس األداءفريق وحدة 

مخاطبة الجهات ذات 

االختصاص لتعبئة نماذج 

 إحصاءات التعليم

تعبئة النماذج بالبيانات خالل 

 الفترة املحددة

استالم البيانات من الجهات 

 املختصة

تدقيق البيانات 

 وترميزها

هل البيانات 

مكتملة 

 وصحيحة؟

إشعار الجهات املختصة 

باملالحظات على البيانات 

 الستكمالها إن وجد

 
ً
مراجعة البيانات إلكترونيا

باستخدام أداة التحقق من 

 صحة البيانات

 نعم

تصحيح األخطاء وإعادة رفعها 

 على األداة

هل البيانات 

 صحيحة؟
 ال

استكمال البيانات الناقصة 

 وتعديل املالحظات

رفع البيانات على نظام 

إحصاءات التعليم في موقع 

 الوزارة 

استالم البيانات من 

الجهات املختصة 

بعد االستكمال 

 وتعديل املالحظات

استالم مالحظات مدقق 

الجودة بالوزارة حول منطقية 

 البيانات عبر النظام

مخاطبة الجهات املختصة لطلب 

اإلفادة من منطقية البيانات 

الواردة من مدقق الجودة 

 بالوزارة
الرد على مدقق 

الجودة باإلفادة 

املطلوبة عبر النظام 

 العتماد البيانات

 ال

 نعم

 1٢ إدارة دعم اتخاذ القرار

ثالث : إحصائيات الطالبات الخريجات مرتين خالل العام: إحصائيات الطالبات المقيدات التكرار الزمني
  مرات خالل العام

إحصائيات أعضاء هيئة التدريس 
  مرة واحدة خالل العام: والموظفين

 بيانات نظام إحصاءات التعليم 2- 1
 وحدة قياس األداء



 رئيسة وحدة قياس األداء

الجهات المختصة 
 باإلحصائيات

 قياس األداءفريق وحدة 

استالم طلبات املستفيدين من داخل 
 الجامعة وخارجها

مخاطبة الجهات ذات االختصاص 
لطلب البيانات واإلحصائيات في حال 
جمع البيانات من موظفات الوحدة  عدم توفرها لدى وحدة قياس األداء

 ومراجعتها

الرد على املستفيدين 
من داخل الجامعة 
وخارجها بالبيانات 

 املطلوبة

الرد على وحدة قياس األداء 
بالبيانات واإلحصائيات 

 املطلوبة

استالم البيانات من 
 الجهات املختصة

تدقيق البيانات 
 ومراجعتها

إشعار الجهات املختصة 
باملالحظات على البيانات 

 الستكمالها

استكمال البيانات الناقصة 
 وتعديل املالحظات 

استالم البيانات من 
الجهات املختصة 
بعد االستكمال 
 وتعديل املالحظات

ارسال البيانات 
لرئيسة وحدة قياس 

األداء للرد على 
 املستفيدين

حفظ البيانات 
في مستودع 
البيانات في 

 الوحدة

 نعم

 ال
هل البيانات 

مكتملة 

 وصحيحة؟
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 توفير البيانات للمستفيدين 2-2
 وحدة قياس األداء

 حسب الطلب التكرار الزمني



 قياس األداءفريق وحدة 

 رئيسة وحدة قياس األداء

 الجهات ذات االختصاص

تحديث نماذج 
 جمع البيانات

إرسال النماذج لرئيسة 
 الوحدة ملراجعتها واعتمادها 

مخاطبة الجهات ذات 
 االختصاص لتعبئة النماذج

تفريغ بيانات التقارير من 
التقرير السنوي )النماذج 

إنجازات الجامعة في + للجامعة 
 (نماذج الوزارة

تعبئة الجهات ذات االختصاص 
نماذج البيانات وتزويد وحدة 

 القياس بها

استالم النماذج من الجهات 
 املختصة بعد تعبئتها

مراجعة البيانات 
 وتدقيقها

هل البيانات 

مكتملة 

 وصحيحة؟

إشعار الجهات 
املختصة باملالحظات 

 على البيانات

استكمال البيانات الناقصة 
 وتعديل املالحظات

استالم النماذج 
من الجهات 

املختصة بعد 
االستكمال 
 والتعديل

إرسال البيانات لرئيسة 
وحدة قياس األداء 
 ملراجعتها واعتمادها

 نعم

 ال

التواصل مع الجهات ذات االختصاص لتوثيق 

 البيانات واملصادقة على نشرها في التقارير

رفع ملف 
التقرير السنوي 
للوكالة لالعتماد 

 النهائي
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 إعداد التقارير السنوية 2- 3
 وحدة قياس األداء

 نصف سنوي التكرار الزمني



 قياس األداءفريق وحدة 

 
 

 رئيسة وحدة قياس األداء

 مالك المؤشرات

استالم بطاقات مؤشرات الخطة 
االستراتيجية التشغيلية للجامعة 

 املعتمدة من إدارة التخطيط

إعداد بطاقات املؤشرات 
 Excelباستخدام برنامج 
 لكل مؤشر

رفع البطاقات على النظام وإشعار مالك 
 املؤشرات الستالمها وتعبئتها

استالم بطاقات املؤشرات واألدلة 
وتعبئتها بالقيم املتحققة وإعادة 

 رفعها على النظام

استالم بطاقات 
املؤشرات واألدلة بعد 

تعبئتها من مالك 
 املؤشرات

مراجعة البيانات 
ومطابقة القيم 

هل البيانات  املتحققة مع األدلة

مكتملة 

 وصحيحة؟

رفع تقرير باملؤشرات 
املتحققة مع 

املالحظات على 
املؤشرات غير 

 املكتملة

إعداد خطة زمنية لجمع بيانات 
 املؤشرات

إشعار  مالك 
املؤشرات باملالحظات 

 على البيانات

استكمال البيانات 
الناقصة وتعديل 

 املالحظات 

 نعم
 ال

 قياس مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للجامعة 2- 4
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 وحدة قياس األداء
 نصف سنوي التكرار الزمني



 04 وحدة الدراسات والتطوير         



 وحدة الدراسات والتطوير

 سم االجراءا رقم االجراء

 تصميم لوحة استعراض بنظام دعم اتخاذ القرار 3-1

 صالحيات نظام دعم اتخاذ القرار 3-2

 تحليل مشكالت لدعم اتخاذ القرار   3-3
 (نزاهة)قياس مؤشرات الرقابة اإللكترونية  3-4
 جودة نظام دعم اتخاذ القرار 3-5
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 تصميم لوحة استعراض بنظام دعم اتخاذ القرار 1-3

 18 إدارة دعم اتخاذ القرار

 وحدة الدراسات والتطوير

 –وكاالت )جهات الجامعة 
 (  ادارات –كليات  – عمادات

  

فريق وحدة الدراسات 
 والتطوير

لتقنية  اإلدارة العامة
 المعلومات

 حسب الطلب التكرار الزمني

طلب نموذج 

لوحة استعراض 

 البيانات

دراسة الطلب 

من قبل وحدة 

الدراسات 

 والتطوير

تطوير وتعديل 

 لوحة االستعراض
ربط مصادر 

 البيانات

بناء لوحة 

استعراض 

 Createالبيانات 

Dashboard 

تعبئة النموذج 

من قبل الجهة 

 املقدمة للطلب

تعبئة نموذج 

املوافقة على نشر 

 البيانات

منح الجهات 

الصالحية للدخول 

على لوحة 

االستعراض 

 الخاصة بهم

رد الطلب بسبب 

عدم توفر بيانات 

 مؤتمتة

وضع خطة أتمته 

للبيانات وتوافرها 

 في األنظمة

هل من املمكن 

 انشاء لوحة ؟ 

 نعم

 ال



 صالحيات نظام دعم اتخاذ القرار 2-3
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 وحدة الدراسات والتطوير
 حسب الطلب التكرار الزمني

    القرارادارة دعم اتخاذ 

 –وكاالت )جهات الجامعة 
 (  ادارات –كليات  – عمادات

 

االدارة العامة لتقنية 
 المعلومات

فريق وحدة الدراسات 
 والتطوير

 تعبئة النموذج 

 التأكد من منح الصالحية ومتابعة الجهات 

 التوقيع على اتفاقية سرية املعلومات

 تحديد صالحية االطالع لكل مستخدم إضافة صالحية

طلب نموذج إضافة مستخدمين لنظام 
 دعم اتخاذ القرار



 تحليل المشكالت لدعم اتخاذ القرار 3-3

 ٢٠ إدارة دعم اتخاذ القرار

 وحدة الدراسات والتطوير

فريق وحدة الدراسات 
 والتطوير 

   

 حسب الطلب التكرار الزمني

 يتم تحديد الورقة العلمية من قبل فريق التحليل حيث يتم البحث عن اوراق علمية تحمل مشكلة في نفس املجال والتخصص *

دراسة ومسح ألوراق علمية 
 *متخصصة 

مقارنة البيانات في الجهات 
 املختلفة

جمع وفهم الخصائص املؤثرة في 
 البيانات

 إعداد البيانات

 تصميم وإعداد النماذج

 تقييم وحصر النتائج
التطوير من خالل 
 كتابة التوصيات



 (نزاهة)قياس مؤشرات الرقابة اإللكترونية  4-3

 ٢1 إدارة دعم اتخاذ القرار

 وحدة الدراسات والتطوير

 رئيسة وحدة الدراسات
    والتطوير 

 –وكاالت )الجامعة  جهات
 (  ادارات –كليات  – عمادات

فريق وحدة الدراسات 
والتطوير  واإلدارة العامة 

 لتقنية المعلومات 

 حسب الطلب التكرار الزمني

 طلب البيانات من الجهات

 Automated KPIsمؤشرات مؤتمتة  

مصدر )منح صالحية للدخول على األنظمة 

 (البيانات

  Manual KPIsمؤشرات يدوية 

 Data warehouseاضافتها في مستودع البيانات 

  Create Dashboardبناء لوحة استعراض املؤشرات

 ربط نزاهة في لوحة املؤشرات ربط الجهات للدخول على املؤشرات الخاصة بهم

 استعراض وتعديل لوحة املؤشرات

الرفع بطلب إلدارة 

التقنية ألتمته 

املؤشرات وربطها 

 باألنظمة



 جودة نظام دعم اتخاذ القرار 5-3

 ٢٢ إدارة دعم اتخاذ القرار

 وحدة الدراسات والتطوير
 حسب الطلب التكرار الزمني

فريق وحدة الدراسات 
 والتطوير 

   

فريق وحدة الدراسات 
والتطوير واالدارة العامة 

 لتقنية المعلومات 

الدراسات فريق وحدة 
 وجهات الجامعة والتطوير 

 

 جودة نظام دعم اتخاذ القرار

مقارنة البيانات في لوحات و دراسة 
 االستعراض

 تقييم وحصر النتائج إعداد التقارير مراجعة التصميم

مقارنة البيانات بالجهات املختلفة في 
 الجامعة

 التطوير من خالل كتابة التوصيات



DMSA@PNU.EDU.SA 

42030 – 43237 - 43409 

 :إعداد
 عباةرزان أبو . أ

 مديرة دعم اتخاذ القرار

 
 الدهمش الجوهره. أ

 مساعدة مديرة دعم اتخاذ القرار


