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مقدمة

اجلامعة  لتاأهيل  التطويري  للم�شروع  الإ�شرافية  اللجنة  ي�شر 

لالعتماد الأكاديـمي اأن تقدم تقريرها الثاين ل�شري اأعمال امل�شروع 

العام  من  الثاين  ربيع  �شهر  بنهاية  الأول  التقرير  �شدر  حيث   ,

من  املمتدة  الفرتة  خالل  امل�شروع  م�شرية  وتناول  1435هـ  احلايل 

تاريخ 1/1 – 1435/4/1هـ . وقد مت اإر�شال التقرير الأول بعد 

اجنازه لفريق املتابعة اخلا�ص بامل�شروع والذي بدوره قدم تقييمه املحايد مل�شرية العمل يف الفرتة امل�شار اإليها , كما مت تقدمي عدد من 

التو�شيات الداعمة والتي تهدف اإىل دفع امل�شروع بخطوات مت�شارعة ت�شمن - باإذن اهلل تعاىل - حتقيق الأهداف املر�شومة له وفق اخلطة 

الزمنية املعتمدة.

تاريخ  وحتى  1435/5/1هـ  بتاريخ  التنفيذية  اللجان  اأعمال  انطالق  منذ  امل�شروع  اأعمال  اأهم  الثاين  التقرير  هذا  وير�شد   

1435/8/30هـ.

ويت�شمن التقرير الدوري الثاين موجزًا لأعمال اللجنة الإ�شرافية واللجان التنفيذية العاملة يف امل�شروع وهي جلنة ال�شياق املوؤ�ش�شي 

وجلنة ال�شياق الرباجمي وجلنة  التدريب والتثقيف وكذلك جلنة العالقات العامة والعالم .
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ملخص ألهم منجزات المشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديـمي 

• ا�شتكمال ت�شكيل جميع اللجان التنفيذية وفرق العمل اخلا�شة بامل�شروع. 	

• و�شع اخلطط الزمنية جلميع اللجان الفرعية واعتمادها من اللجنة الإ�شرافية.	

• ال�شياق 	 : جلنة  مثل  املر�شومة  الزمنية  اخلطة  اإجنازاتها  يف  بع�شها جتاوز  اإن  بل  للم�شروع  التنفيذية  اخلطط  وفق  فى عملها  اللجان  ت�شري 

املوؤ�ش�شي وجلنة ال�شياق الرباجمي.

• مراجعة ملا مت بامل�شروع خالل الفرتة  من 1435/1/1  حتى 1435/4/30 هـ ومناق�شة مرئيات وملحوظات اللجنة ال�شرافية, حيث مت 	

تعديل بع�ص النقاط فى �شوء ذلك .

• جتهيز قاعة العتماد الأكاديـمي وبدء اللجان بال�شتفادة منها يف اأعمال الجتماعات والتوثيق .	

•  تدريب اأكرث من 300 من من�شوبي اجلامعة على عدد من موا�شيع اجلودة والعتماد الأكاديـمي ح�شب اخلطة الزمنية املو�شوعة للجنة .	

• اإ�شدار عدد من الأدلة الهامة لعدد من اللجان تخدم نظام اجلودة والعتماد الأكاديـمي مثل دليل العتماد للربامج الأكاديـمية بجامعة 	

املجمعة و الدليل التعريفي بلجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي.

• حتديد موؤ�شرات الداء الرئي�شة للجامعة واعتمادها من اللجنة املركزية العليا للجودة وحتديد اجلهات املنوط بها قيا�ص تلك املوؤ�شرات.	

• عمل ح�شر بالأدلة املطلوبة من اجلامعة وحمتوى تلك الأدلة و اجلهات املنوط بها عمل تلك الأدلة والزمن املتوقع لإ�شدارها.	

• تقييم جميع برامج اجلامعة من خالل مناذج تقييم يف �شوء معايري الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي.	

• تعديل ر�شالة )عدد 3 كليه من اأ�شل 13 ( بناء على مراجعة ات�شاق الر�شالة للكليات مع ر�شالة اجلامعة.	

• تعديل ر�شالة واأهداف العديد من الربامج باجلامعة )عدد 17 برنامج من اأ�شل 45( بناء على مراجعة ات�شاقها وحتقيق املن�شود منها.	
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• التحقق من وجود ات�شاق بني خمرجات التعلم جلميع برامج اجلامعة مع الإطار الوطني للموؤهالت وتعديل ما لزم منها.	

•  ت�شميم وطباعة وثيقة امل�شروع بعد ا�شتكمال جميع امللحوظات الواردة من املحكمني.	

• ت�شميم هوية خا�شة بامل�شروع والبدء يف و�شع لوحات تعريفية عنه.	

• العمل على ن�شر اأخبار امل�شروع يف الو�شائل الإعالمية املتاحة .	

• تد�شني املوقع الإلكرتوين للم�شروع .	

• ت�شميم بطاقات هوية خا�شة مبن�شوبي اللجان .	

• واأهدافه 	 امل�شروع  عن  الطلبة  وخا�شة  اجلامعة  من�شوبي  مع  والتحدث   اجلودة  ثقافة  لن�شر  امل�شروع  فرق  خالل  من  اجلامعة  كليات  زيارة 

ومراحله ودور من�شوبي اجلامعة جتاهه.
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تقارير اللجان العاملة بالمشروع

اأوًل : اللجنة الإ�شرافية 
الرئي�ص عميد اجلودة  الإ�شرافية ونائب  اللجنة  التعليمية رئي�ص  لل�شوؤون  الإ�شرافية من خالل �شعادة وكيل اجلامعة  اللجنة  اأع�شاء  مت حتديد 
الإ�شرافية  للجنة  منتظمة  دورية  اجتماعات  اإقامة  ومت  الأكاديـمي,  والعتماد  للجودة  العليا  املركزية  اللجنة  موافقة  و  املهارات  وتطوير 

للم�شروع لتحديد مايلي :
- اأهداف امل�شروع التطويري.  

- مراحل وخطوات العمل بامل�شروع.
- املخرجات املتوقعة للم�شروع.

- اآلية العمل مع الرتكيز على درا�شة الو�شع الراهن للجامعة وحتقيق متطلبات العتماد الأكاديـمي.

1-1 مهام اللجنة الإ�شرافية
الطالع على التجارب املتميزة للجامعات الوطنية و العاملية .	 
و�شع ال�شيا�شات العامة و اخلطط التنفيذية للم�شروع والتو�شية باعتمادها من اللجنة املركزية العليا.	 
اإ�شافة ما تراه منا�شبا من مبادرات واأن�شطة تتفق و اأهداف امل�شروع.	 
تر�شيح من تراه من اخلرباء من داخل وخارج اململكة لغر�ص اجناز امل�شروع.	 
تقدمي الدعم الالزم للجان و الفرق التنفيذية للم�شروع.	 
متابعة �شري العمل باللجان التنفيذية والطالع على تقارير املتابعة اخلا�شة بها .	 
رفع تقارير دورية لأن�شطة امل�شروع للجنة املركزية العليا للجودة والعتماد الأكاديـمي .	 
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1-2 اأبرز منجزات اللجنة الإ�شرافية ما يلي:

اأوًل: انتظام اأعمال اللجان :
حيث عقدت اللجنة الإ�شرافية خالل الفرتة املحددة من 5/1- 1435/8/30هـ لهذا التقرير �شتة اجتماعات واأثمرت هذه الجتماعات عن 

عدد من التو�شيات كان من اأهمها ما يلي :

رقم اجلل�ضة 
ن�ضبةاأبرز تو�ضياتهاوتاريخها

 الجناز

اجلل�ضة 
التا�ضعة 

1435/5/19هـ

  100%اإعداد وثيقة امل�ضروع يف �ضيغتها النهائية لرتفع للجنة املركزية العليا

  100%جتهيز اآراء املحكمني يف الوثيقة ورد اللجنة عليهم .

100%اإعداد موؤ�ضرات الأداء بعد التعديل عليها .

خماطبة كليات اجلامعة للعمل على ربط ر�ضائل الكليات والربامج بر�ضالة اجلامعة واإفادة جلنة ال�ضياق 
  100%الرباجمي بذلك خالل اأ�ضبوعني من تاريخه.

  100%اإعداد دليل عمل للجنتي ال�ضياق املوؤ�ض�ضي والرباجمي وتقدميه للجنة يف الجتماع القادم ملناق�ضته واعتماده .

اجلل�ضة 
العا�ضرة 

1435/6/5هـ

  100%اأن حت�ضر جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي الأدلة الأ�ضا�ضية املفرت�ض تواجدها يف اجلامعة .

base room 100%تكليف اأمانة اللجنة مبتابعة تاأثيث غرفة ال  

  100%التاأكيد على روؤ�ضاء  كافة اللجان بعر�ض ت�ضور عن الدور املناط بالطالب يف امل�ضروع يف مهام جلنتهم
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اجلل�ضة
 احلادية

 ع�ضر
1435/6/26هـ

توجيه جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي بتحديد الأدلة املطلوبة فى كل معيار من معايري العتماد وحتديد اجلهة 
  100%امل�ضوؤولة عن تنفيذة.

تكليف اأمني اللجنة باإعداد خطاب �ضكر لرئي�ض جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي والفريق العامل معه على جهودهم 
  100%امللمو�ضة .

  100%تكليف جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي بالطالع  على التقرير ال�ضنوي للجامعة ومراجعته وتقدمي ما يرون حياله .

Annual Report 100%تكليف جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي بتقدمي التقرير ال�ضنوي عن اأعمال اجلودة باجلامعة  

تو�ضية للجنة ال�ضياق الرباجمي بالتاأكيد على جميع الربامج باجلامعة على اأهمية عمل التقرير ال�ضنوي 
  100%للربامج لهذا العام طبقاأ لنماذج الهيئة الوطنية  .

اجلل�ضة
الثانية
 ع�ضر

1435/7/11هـ

  100%�ضرورة عمل دليل تف�ضيلي خلطوات عمل كافة اللجان 

  100%التاأكيد على جاهزية تقارير اللجان قبل يوم 1435/8/9هـ لل�ضهور الأربعة الأوىل..

ليزالالتو�ضية باإدخال وكالء التطوير واجلودة �ضمن عمليات جلنة التطوير الرباجمي كي ل يكونوا مبعزل عنها.

  100%يكلف اأمني اللجنة بو�ضع لوحات ملوؤ�ضرات الأداء على م�ضتوى الوكالت.

�ضرورة توجيه خطاب للكليات التي تدر�ض باللغة الجنليزية باتاأكيد على اأن تكون اأدلتهم و�ضواهدهم بنف�ض 
  100%لغة التدري�ض املعتمدة .

حث جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي على وجوب و�ضع اآلية لعمل نظام الرتقيم CODEING-SYSTEM للجامعة ككل 
وللربنامج يف عملية اأر�ضفة امل�ضتندات ..

%100  
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اجلل�ضة
 الثالثة

ع�ضر
1435/7/22هـ

  100%تخ�ضي�ض كود خا�ض بامل�ضروع حيث يكون لكل جلنة كود خا�ض بها .

  100%تكليف جلنة ال�ضياق الرباجمي بتقدمي تقرير للربامج خالل الجتماع القادم بتاريخ 14535/8/3هـ

ليزال تكليف جلنة التدريب والتثقيف بالعمل على اإقامة ملتقى خا�ض بالعتماد الأكاديـمي

ليزالتكليف جلنة تطوير ال�ضياق املوؤ�ض�ضي باأعداد حمكات حمددة لختيار جهات املقارنة املرجعية.

قيام رئي�ض جلنة التدريب والتثقيف بالتوا�ضل والتن�ضيق مع رئي�ض جلنة تطوير ال�ضياق املوؤ�ض�ضي بخ�ضو�ض 
ليزالالربنامج التدريبي املتعلق باإدارة اجلودة )اآيزو 2008/9001(.

اجلل�ضة
 الرابعة 

ع�ضر

حتقيقاً للتكامل بني جلنتي تطوير ال�ضياق الرباجمي وال�ضياق املوؤ�ض�ضي يقوم اأميني اللجنتني بتبادل كافة 
100%حما�ضر اللجنتني  وفرقهما الفرعية ب�ضكل اأ�ضبوعي.

 تقدم جلنة ال�ضياق املوؤ�ض�ضي جمموعة من م�ضاريع )ق�ضايا( تطويرية حمددة مع بداية الف�ضل الدرا�ضي 
الأول للعام اجلامعي 1436/35هـ. على اأن يتم اإجناز الن�ضخة الأولية لتقرير الدرا�ضة الذاتية للجامعة قبل 

نهاية عام 1435هـ.
ليزال

ليزالعر�ض دليل نظام اجلودة على الدكتور عماد ابو الرب لخذ مرئياته حوله .

 اأهمية ا�ضراك ممثلي املجتمع املحلي واأرباب العمل وامل�ضتفيدين يف تطوير الربامج. وميكن تفعيل ذلك من 
خالل قيام كل برنامج اأكادميي باإن�ضاء جمل�ض ا�ضت�ضاري للق�ضم )الربنامج( وتتوىل وكالة اجلامعة لل�ضوؤون 

التعليمية خماطبة الكليات بذلك مبا�ضرة اأو من خالل عمادة اجلودة  
ليزال
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1-3 النتهاء من و�شع موؤ�شرات قيا�ص الأداء اخلا�شة بامل�شروع  
وذلك من اأجل متابعة انتظام اأعمال اللجان – متابعة ما يتم باخلطة التنفيذية للجان – متابعة دورية للتو�شيات اخلا�شة باللجنة الإ�شرافية .

وقد مت اأي�شًا توزيع املوؤ�شرات اخلا�شة بكل وكالة من وكالت اجلامعة على �شكل بنـرات لو�شعها داخل كل وكالة .
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1-4 افتتاح غرفة العتماد الأكاديـمي 
وذلك وفق اأحدث املوا�شفات التي ت�شرتطها الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي حيث حتتوي على : خزائن حلفظ الوثائق للجامعة 
كذلك قاعة مطورة لالجتماعات مزودة بو�شائل الت�شال احلديثة و اأجهزة حا�شب اآيل و طابعة و ما�شح �شوئى واآلة ت�شوير و بع�ص و�شائل الدعم 

اللوج�شتية و قد مت افتتاحها  بت�شريف من معايل املدير وعدد من القيادات باجلامعة .

1-5 تعديل وثيقة امل�شروع بناء على اآراء فريق املتابعة 
حيث مت عر�ص ردود املحكمني يف اإحدى جل�شات اللجنة ال�شرافية ومناق�شة ردود املحكمني وتعديل ما يحتاج للتعديل منها ح�شب تو�شية 

املحكمني .
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1-6 اإقامة ور�شة عمل خا�شة بفرق امل�شروع 
حيث اأقيمت هذه الور�شة بنهاية العام اجلامعي وكان الهدف منها معرفة تقدم عمل اللجان ومعرفة ا�شتيعاب كافة العاملني بامل�شروع ملتطلبات 

املرحلة املقبلة والجابة عن كافة ال�شتف�شارات املطروحة , وفيما يلي تقرير خمت�شر عن هذه الور�شة :

تقرير عن ور�شة العمل لفرق العمل بامل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكاديـمي واملقامة يوم الحد 1435/8/3هـ
امتدادًا حلر�ص �شعادة رئي�ص اللجنة الإ�شرافية ووكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية على متابعة �شري العمل داخل جلان امل�شروع , وجه �شعادته دعوة 
اىل عقد اجتماع باأع�شاء اللجنة الإ�شرافية و اللجان التنفيذية وروؤ�شاء فرق العمل بامل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكاديـمي 

وذلك يوم الحد 1435/8/3هـ وذلك يف متام ال�شاعة ال�شابعة م�شاء بفندق مدارمي كراون .
وبداأ الجتماع بكلمة ل�شعادة رئي�ص اللجنة الإ�شرافية ال�شتاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان والذي ا�شتعر�ص فيها م�شرية امل�شروع واأهميته 

والتطلعات املرجوة منه .
ثم وجه �شعادته روؤ�شاء اللجان بالبدء يف ا�شتعرا�ص التقارير اخلا�شة بهم حيث كانت البداية ل�شعادة الدكتور عبداحلكيم اأبابطني رئي�ص جلنة 
ال�شياق املوؤ�ش�شي والذي تكلم ب�شكل عام عن منجزات اللجنة وطموحاتها قبل اأن يتيح الفر�شة لزمالئه روؤ�شاء اللجان الفرعية للحديث عن 
مامت اجنازه يف جلانهم وخططهم امل�شتقبلية . وتواىل بعد ذلك العر�ص  من خالل رئي�ص جلنة ال�شياق الرباجمى ثم عر�ص رئي�ص جلنه التدريب و 

التثقيف وانتهى العر�ص بلجنة العالقات العامة والعالم.

اأبرز تو�شيات ور�شة العمل :
• اإيجاد اآلية  للرتجمة مل�شاعدة اللجان يف اإجناز اأعمالها .	
• جهات 	 باختيار  خا�شة  حمكات  باإعداد  املوؤ�ش�شي  ال�شياق  جلنة  قيام 

املقارنة املرجعية وعر�شها على اللجنة الإ�شرافية يف اجتماعها القادم .
• التدريب 	 جلنة  مع  بالتن�شيق  املوؤ�ش�شي  ال�شياق  جلنة  بقيام  التو�شية 
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والتثقيف فيما يخت�ص بالتدريب على تطوير اإدارة اجلودة ) الآيزو2008/9001(.
• التو�شية للجنة التدريب والتثقيف بعقد دورات تدريبية  لفرق عمل امل�شروع ح�شب الحتياجات التدريبية لفرق عمل امل�شروع  خا�شة 	

جلان ال�شياق الرباجمي ) مو�شوع ا�شول املراجعة الداخلية على �شبيل املثال .(
• توجيه جلنتي تطوير ال�شياق املوؤ�ش�شي والرباجمي ب�شرورة التكامل فيما بينهما من اعمال و مراعاة جتنب التداخالت والتكرارات يف الن�شطة 	

والعمال .
• توجيه جلنة ال�شياق الرباجمي ب�شرورة التن�شيق يف اعمال التطوير  مع ادارة اخلطط والربامج الدرا�شية  بوكالة اجلامعة لل�شوؤون التعليمية .	
• التو�شية للجنة التطوير الرباجمي ب�شرورة التاأكيد على الكليات بان املهمة الكربى يف اعمال التطوير على عاتق الربامج  ولي�ص جلنة التطوير 	

الرباجمي.
• وجوب التن�شيق بني جلنة التدريب مع عمادة اجلودة وتطوير املهارات لتحديد الحتياجات التدريبية جلميع فرق امل�شروع و امل�شتهدفني من 	

من�شوبي اجلامعة يف اخلطة التدريبية للعام القادم .

وهناك بع�ص املنجزات الأخرى والتي ن�شتعر�شها �شريعًا على �شكل نقاط ومنها :
• انتظام كافة املجال�ص واللجان التابعة للم�شروع .	
• ربط جميع اللجان وفرق العمل بامل�شروع اإلكرتونيًا ب�شعادة رئي�ص اللجنة الإ�شرافية للم�شروع من خالل حما�شر اجتماعاتها ووجود حما�شر 	

الجتماع على املوقع الإلكرتوين للجامعة.
• ات�شاق املنفذ من اأن�شطة مع املوجود باخلطة الزمنية .	
• ت�شيري اأعمال اللجان املختلفة من خالل توفري كافة الحتياجات املالية والإدارية و الدعم الفني لها .	
• التوا�شل مع فريق املتابعة لأخذ تغذية راجعة عن اآرائهم يف ما مت اإجنازه حتى نهاية �شهر ربيع الثاين ) مرفق رقم 1 (	
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ثانيًا : جلنة ال�شياق امل�ؤ�ش�شي 
2-1 مهام اللجنة :

• تقييم م�شتوى اجلودة يف وحدات اجلامعة املختلفة 	
• الرتقاء مب�شتوى اجلودة يف كليات اجلامعة وعماداتها واإداراتها .	
• تعميم مفهوم وتطبيقات اجلودة يف جميع اأن�شطة اجلامعة.	
•  التوعية  بثقافة العتماد الأكاديـمي واجلودة يف جميع اأن�شطة اجلامعة لكافة األأطراف ذات العالقة.	
• مراجعة وتطوير ومتابعة تطبيق نظام اجلودة الأكاديـمية باجلامعة.	
•  و�شع اآلية وا�شحة للح�شول على البيانات املطلوبة لعملية التقومي املوؤ�ش�شي والتي ت�شمن:    	
• حتديد املوؤ�شرات والدلة التي تتعلق بجميع جوانب التقومي املوؤ�ش�شي والرباجمي للجامعة.  	
•   �شياغة عدد من ال�شتبانات للح�شول على البيانات الالزمة للتقومي املوؤ�ش�شي.  	
• و�شع اآلية لختيار اجلامعات املرجعية وموؤ�شرات املقارنة.	
• ا�شتكمال جاهزية اجلامعة لزيارة املراجعني اخلارجيني بحلول نهاية امل�شروع.	
• متابعة تنفيذ تو�شيات فريق املراجعني اخلارجيني. 	

2-2 منجزات اللجنة :
• ت�شكيل فريق عمل ملمة بالو�شع الراهن للجامعة وقادرة على حتقيق اأهداف اللجنة .	
• وجود الدليل التعريفي بلجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي.	
• وجود خطة زمنية وا�شحة وحمددة جلميع اللجان الفرعية .	
• وجود خارطة طريق لتاأهيل اجلامعة لالعتماد املوؤ�ش�شي.	
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• وجود تقرير للو�شع الراهن لنظام اجلودة باجلامعة .	
• وجود ح�شر بالأدلة املطلوبة من اجلامعة حمددًا فيه اجلهات املنوطة بعمل الدلة.	
• وجود تقرير عن الو�شع الراهن ملمار�شات معايري العتماد املوؤ�ش�شي.	
• وجود عدد من النماذج التي ت�شهل متابعة اأعمال اللجان الفرعية.	
• وجود امل�شودة الأوىل لدليل الرتميز والتوثيق.	
• وجود امل�شودة الأوىل للدرا�شة الذاتية املوؤ�ش�شية خلم�شة معايري.	
• جارى عمل دليل موؤ�شرات الأداء بالتعاون مع اجلهات املعنية باجلامعة .	
• جاري حتديد اجلهة امل�شئولة عن تطبيق الآيزو يف اجلامعة.	

2-3 ن�شر ثقافة اجلودة والعتماد الأكاديـمي
�شاهمت اللجنة يف ن�شر ثقافة اجلودة والعتماد الأكاديـمي يف اجلامعة من خالل:

• التعاون مع جلنة التدريب والتثقيف بامل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكاديـمي ب�شكل م�شتمر يف حتديد املتطلبات التدريبية 	
للجنة.

• حث اأع�شاء اللجنة على كتابة مقالت عن اجلودة والعتماد الأكاديـمي	
• تاأهيل اأع�شاء اللجنة .	
• اعداد دليل تعريفي عن اللجنة	
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2-4  و�شع خطة  لتاأهيل اجلامعة لالعتماد املوؤ�ش�شي
• تاأ�شي�ص جلنة فرعية خا�شة بتاأهيل اجلامعة لالعتماد املوؤ�ش�شي تابعة للجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي .	
• مت ت�شخي�ص الو�شع الراهن من خالل درا�شة التقارير ذات ال�شلة مثل تقرير الدرا�شة الذاتية الأولية وتقرير مالحظات الهيئة الوطنية 	

الأكاديـمي  للتقومي والعتماد  الوطنية  الهيئة  املهارات على مالحظات  الأكاديـمي وتقرير رد عمادة اجلودة وتطوير  للتقومي والعتماد 
وتقرير املراجع النظري.

• حتديد نقاط القوة وال�شعف لكل معيار	
• حتديد الأدلة وال�شواهد لكل معيار	
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• جارى ا�شتيفاء متطلبات العتماد املوؤ�ش�شي الت�شعة ع�شر.	
• جارى كتابة امل�شودة الأوىل لتقرير الدرا�شة الذاتية على امل�شتوى املوؤ�ش�شي.	

2-5  درا�شة مو�شوع نظام  اجلودة بجامعة املجمعة
• تاأ�شي�ص جلنة خا�شة بنظام اجلودة باجلامعة تابعة للجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي وفق اللجان العاملة 	

بامل�شروع التطويري
• مت ت�شخي�ص الو�شع الراهن من خالل درا�شة التقارير ذات ال�شلة مثل تقرير الدرا�شة الذاتية 	

عمادة  رد  وتقرير  الأكاديـمي  والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  مالحظات  وتقرير  الأولية 
اجلودة وتطوير املهارات على مالحظات الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي وتقرير 

املراجع النظري.
• مدى 	 تبني  م�شفوفة  اعداد  ومت  والعاملية  والعربية  املحلية  اجلامعات  بع�ص  جتارب  درا�شة  مت 

الت�شاق بني جامعة املجمعة وهذه اجلامعات )مرفق بالتقرير(
• مت حتديد نقاط القوة وال�شعف .	

2-6  درا�شة تطوير نظام اجلودة الدارية باجلامعة
• تاأ�شي�ص جلنة خا�شة بنظام الأيزو باجلامعة تابعة للجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي وفق اللجان العاملة بامل�شروع التطويري	

• مت ت�شخي�ص الو�شع الراهن من خالل درا�شة التقارير ذات ال�شلة مثل تقرير الدرا�شة الذاتية الأولية وتقرير مالحظات الهيئة الوطنية 	

الأكاديـمي  للتقومي والعتماد  الوطنية  الهيئة  املهارات على مالحظات  الأكاديـمي وتقرير رد عمادة اجلودة وتطوير  للتقومي والعتماد 

وتقرير املراجع النظري.
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• مت درا�شة جتارب بع�ص اجلامعات املحلية 	

• مت حتديد نقاط القوة وال�شعف .	

2-7  اإيجاد اآلية لنظام الرتميز و التوثيق لالأدلة وال�شواهد
خطت اجلامعة عدة خطوات يف هذا املجال لعل اأبرزها:

• تاأ�شي�ص جلنة خا�شة بالتوثيق باجلامعة تابعة للجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي وفق اللجان العاملة بامل�شروع التطويري	

• مت ت�شخي�ص الو�شع الراهن من خالل درا�شة التقارير ذات ال�شلة مثل تقرير الدرا�شة الذاتية الأولية وتقرير مالحظات الهيئة الوطنية 	

الأكاديـمي  للتقومي والعتماد  الوطنية  الهيئة  املهارات على مالحظات  الأكاديـمي وتقرير رد عمادة اجلودة وتطوير  للتقومي والعتماد 

وتقرير املراجع النظري.

• مت درا�شة جتارب بع�ص اجلامعات املحلية والعربية	

• مت حتديد نقاط القوة وال�شعف .	

• مت بناء ت�شور م�شتقبلي لعالج نقاط ال�شعف	

• مت اعداد دليل للرتميز والتوثيق	

2-8  املخرجات النهائية للجنة خالل الفرتة املا�شية :
• وجود فريق عمل لل�شياق املوؤ�ش�شي ملما بالو�شع الراهن للجامعة وقادرا على حتقيق اأهداف اللجنة	

• وجود غرفة خا�شة بالعتماد الأكاديـمي باجلامعة.	
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• وجود خطة زمنية حمددة لتاأهيل اجلامعة لالعتماد املوؤ�ش�شي	

• وجود تقرير للو�شع الراهن لنظام اجلودة باجلامعة .	

• وجود الدليل التعريفي بلجنة ال�شياق املوؤ�ش�شي.	

• وجود دليل لالأدلة املطلوبة من اجلامعة حمددا فيه جهاتها	

• وجود تقرير عن الو�شع الراهن ملمار�شات معايري العتماد املوؤ�ش�شي.	

• وجود عدد من النماذج التى ت�شهل متابعة اأعمال اللجان الفرعية	

• وجود امل�شودة الأوىل لدليل الرتميز والتوثيق.	

• وجود امل�شودة الأوىل ل SSR  املوؤ�ش�شي خلم�شة معايري.	

• جارى اإعداد دليل لالعتماد املوؤ�ش�شي.	

• جارى عمل دليل موؤ�شرات الأداء بالتعاون مع اجلهات املعنية باجلامعة .	

• جاري حتديد اجلهة امل�شئولة عن تطبيق الآيزو يف اجلامعة	
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ثالثًا : جلنة ال�شياق الرباجمي :
3-1 مهام اللجنة :

• تقييم م�شتوى الربامج و حتديد نقاط التح�شني	
• و�شع خطط تاأهيل الربامج لالعتماد االوطني.  	
• مراجعة الروؤية والر�شالة و الأهداف للربامج  و تطويرها.	
• مراجعة اآليات اإدارة الربامج و عمليات �شمان اجلودة بالربامج  وتطويرها .	
• مراجعة خمرجات التعلم و ال�شرتاتيجيات و تطويرها .	
• مراجعة اأ�شاليب التقومي و تطويرها.	
• مراجعة معايري العتماد للربامج و العمل على حتقيقها.	
• اإعطاء الدعم الفني الالزم للربامج لتاأهيلها .	
• الإ�شراف على عمل الدرا�شة الذاتية وفق املعايري املطلوبة.	
• عمل املراجعات الداخلية.	
• الرتتيب للمراجعات اخلارجية للربامج املوؤهلة.	

3-2 منجزات اللجنة :
3-2-1 : مراجعة البناء الفني للربامج الأكاديـمية :

قامت جلنة ال�شياق الرباجمي ومن خالل جلانها الفرعية الأربع وفقا للخطة الزمنية بن�شاطات عديدة اأثمرت املنجزات التالية: 
•  مراجعة التقومي الذاتي الوىل جلميع برامج اجلامعة .	
• مراجعة تقرير الدرا�شة الذاتية للجامعة	
• تقييم م�شتوى جميع الربامج الأكاديـمية وحتديد نقاط التح�شني من خالل الدرا�شة الذاتية.	



24

• و�شع خطط التطوير لتاأهيل الربامج  لالعتماد من خالل خطوات حمددة.	
• مراجعة مدى الإت�شاق بني الر�شالة والهداف وخمرجات التعلم لكافة الربامج الأكاديـمية يف اجلامعة وتطوير ما يلزم.	
• مراجعة ات�شاق ر�شالة اجلامعة مع ر�شالة الكلية جلميع كليات اجلامعة وتعديل ما لزم  منها )مت تعديل عدد 3 من ا�شل 13 ر�شالة كلية(.	
• مراجعة ات�شاق ر�شالة الربنامج مع ر�شالة الكلية جلميع برامج اجلامعة .	
• مراجعة ات�شاق اهداف الربنامج ور�شالة الربنامج جلميع برامج اجلامعة و تعديل ما لزم منها )مت تعديل عدد 17 من ا�شل 45 برناجما(.	
• التحقق من الت�شاق بني خمرجات التعلم واهداف الربنامج جلميع برامج اجلامعة و تعديل ما لزم ) مت تعديل املخرجات لعدد 25 برناجما 	

اأكادمييا وجد بها مالحظات من ا�شل 45 (.
• التحقق من وجود الت�شاق بني الطار الوطني للموؤهالت و خمرجات تعلم  جميع برامج اجلامعة و تعديل ما لزم منها .	
• حتديد املهارات ال�شا�شية وموؤ�شرات  الداء على خمتلف امل�شتويات , بدء من م�شتوى الربنامج  فالكلية فالقطاع )طبى – علمي –تربوي– 	

ان�شاين (  واخريا على م�شتوى اجلامعة.
• اإعداد منوذج لتقييم الربامج يف �شوء معايري العتماد للهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي .	
• تقييم جميع برامج اجلامعة من خالل جلان مراجعة داخلية يف �شوء معايري العتماد الرباجمي.	
• حتديد نقاط القوة واولويات التح�شني يف �شوء معايري العتماد و بعد الدورة الوىل من عملية التطوير وهي عملية مراجعة الت�شاقات.	
• اجناز ما يزيد على �شبعني 70 % من دليل جودة الربنامج الأكاديـمي و�شيكون الدليل جاهزا مب�شيئة اهلل خالل الف�شل الدرا�شي الأول للعام 	

اجلامعي 1436/35 هـ .

3-2-2 : متابعة �شري اخلطة الزمنية لل�شياق الرباجمي
 قامت جلنة ال�شياق الرباجمي مبتابعة اللتزام باخلطة الزمنية املعتمدة للم�شروع وذلك ب�شكل دوري للتحقق من تنفيذ جميع بنود اخلطة يف 
اأوقاتها املتوقعة, وذلك با�شتخدام مناذج متابعة ت�شمن حتقيق خمرجات امل�شروع ب�شورة جيدة و قد �شممت هذة النماذج للتحقق من ا�شتكمال 
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املخرجات املتوقعة للم�شروع لكل برنامج من الربامج املقدمة من اجلامعة و يتم املتابعة للجان التطوير الربعة من خالل جلنة ال�شياق الرباجمي 
ثم يتم الرفع بها اىل اللجنة الإ�شرافية  . 

جدول 3- 1 : منوذج متابعة اأعمال للجان اللجان الفرعية لل�شياق الرباجمي.

ويتم حاليا مراجعة خمرجات اللجنة من خالل م�شت�شاري امل�شروع بعد عمل مراجعة داخلية اولية للتحقق من و�شول م�شتوى املخرجات اىل 
م�شتوى مقبول متهيدا للمراجعة اخلارجية. و اجلدول ) 3 - 1 ( يو�شح  منوذج متابعة اخلطة التنفيذية بلجنة التطوير الرباجمي للربامج الن�شانية 
والذى يحتوى على خمرجات امل�شروع والفرتة الزمنية املتوقع تنفيذها لكل ن�شاط مقابل الربامج الأكاديـمية التابعة للجنة و الكليات التابعة 

لها كذلك من�شقى الربامج والكليات و ا�شاليب التوا�شل معهم كذلك تو�شيح حاله املخرج من حيث ال�شتكمال.
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3-2-3 : مناذج وتفا�شي ملراجعة اأت�شاق الر�شالة والهداف وخمرجات التعلم للربامج الأكاديـمية وتطويرها
اأهدافها  مع  ر�شائلها  ات�شاق  التحقق من  الأكاديـمية من  الربامج  التي متكن  النماذج  امل�شروع عددا من  م�شت�شارى  اللجنة من خالل  اأعدت  
وخمرجاتها ومدى توافقها وحتقيقها لر�شالة الكلية واجلامعة , و مت عمل العديد من ور�ص العمل ملن�شقى الربامج ل�شرح الية تطبيق تلك النماذج 
ب�شكل �شحيح . ومثال لتلك النماذج فالنموذج )1(  يو�شح مراجعة الت�شاق بني ر�شالة اجلامعة ور�شالة الكلية و قد مت مراجعتها فى جميع 
كليات اجلامعة  مما ادى اىل تغيري ر�شالة العديد من كليات اجلامعة و النموذج التايل يو�شح م�شفوفة الت�شاق لحدى الكليات وما مت لعمل 

التعديل الالزم.
    منوذج )1( : 
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و منوذج )2(  يو�شح مراجعة الت�شاق بني ر�شالة الكلية ور�شالة الربنامج و قد مت مراجعتها جلميع برامج اجلامعة و مت تعديل ع�ص ر�شالت الربامج 
و بع�شها تقوم باجراءات اعتمادها من جمال�ص الكليه املختلفة و ال�شكل التاىل مل�شفوفة الت�شاق لحد برامج اجلامعة.

منوذج )2( :

و منوذج )3(  يو�شح مراجعة الت�شاق بني ر�شالة الربنامج واهداف الربنامج  وقد مت مراجعتها جلميع برامج اجلامعة وحتديد اهداف جميع الربامج 
املقدمة من اجلامعة و ميكن التحقق من خالل منوذج املراجعة لكل جلنة من جلان التطوير بلجنة ال�شياق الرباجمي و ال�شكل التاىل يو�شح م�شفوفة 
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املراجعة  قبل  اجلامعة  لربامج  بالتقرير  املختلفة  اللجان  اعمال  من  مناذج  تقدمي  يتم  انه  مراعاة  مع  �شدير  الكيمياء بحوطة  لربنامج  الت�شاق 
النهائية من م�شت�شارى امل�شروع .

   منوذج )3( :

و منوذج )4( يو�شح  مراجعة الت�شاق بني خمرجات التعلم واهداف الربنامج  وقد مت مراجعه الت�شاق جلميع برامج اجلامعة وحتديد املخرجات 
التعليمية امل�شتهدفة  جلميع الربامج املقدمة من اجلامعة و فق املجالت اخلم�ص املحددة من قبل الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي  
و مت و�شع املخرجات التعليمية امل�شتهدفة لكل برنامج مقابل املخرجات حتى ميكن ن�شرها والتعرف عليها من قبل من�شوبى كل برنامج  و 
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ال�شكل التاىل يو�شح م�شفوفة الت�شاق لحد الربامج باجلامعة كذلك املخرجات التعليمية امل�شتهدفة واهداف الربنامج.                                        
  منوذج )4( :
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ومنوذج )5( يو�شح مراجعة الت�شاق بني خمرجات التعلم للربامج واملخرجات املحددة من قبل الهيئة الوطنية والذى مت جلميع برامج اجلامعة 
وال�شكل التاىل يو�شح م�شفوفة الت�شاق لحد الربامج  باجلامعة.

منوذج )5( :
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تقييم جميع برامج اجلامعة من خالل جلان مراجعة داخلية يف �شوء معايري العتماد الرباجمي
و قد مت عمل منوذج لتقييم الربامج يف �شوء معايري العتماد للهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي من خالل جلنة ال�شياق الرباجمى و 
قد مت عمل تقييم جلميع برامج اجلامعة من خالل جلان مراجعة داخلية يف �شوء معايري العتماد الرباجمي و كذلك حتديد نقاط القوة واولويات 
التح�شني بعد امتام الدورة الوىل من عملية التطوير وهي عملية مراجعة الت�شاقات حتى توؤخذ هذه الولويات فى الدورة الثانية من التطوير مع 
بداية العام اجلامعى 1435 -1436 . و ال�شكل التاىل يو�شح منوذج خمت�شر لتقييم  احد برامج اجلامعة من خالل جلان املراجعة الداخلية  كاحد 

خمرجات امل�شروع .
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3-2-4 : دليل جودة الربامج الأكاديـمية :
�شعيا لتاأ�شي�ص ثقافة اجلودة يف بناء وتطوير الربامج الأكاديـمية فقد مت ت�شكيل جلنة داخلية �شمت عددا من املخت�شني املتميزين لإعداد دليل 
خا�ص ي�شاعد من�شوبي تلك الربامج على حتقيق متطلبات اجلودة وفق معايري الإعتماد الوطنية ومراعاة الأنظمة والجراءات املعتمدة يف اجلامعة. 
وقد مت بحمد اهلل اجناز ما يزيد على �شبعني يف املئة )70 % ( من  الدليل وتتوقع اللجنة جاهزية الدليل مب�شيئة اهلل خالل الف�شل الدرا�شي الأول 

للعام اجلامعي 1436/35 هـ.
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و يحتوى الدليل على خم�شة ف�شول , وفق ما يلي: 
 يحتوى الف�شل الول على مفاهيم اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل 

ومعايري �شمان اجلودة والعتماد ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.
يحتوى الف�شل الثاين على ا�شاليب  �شمان اجلودة والعتماد فى الربامج 

الأكاديـمية و نظام اإدارة اجلودة والية التقدم لالعتماد اخلارجي.  
 ويحتوى الف�شل الثالث على  بناء وتطوير  الربامج الأكاديـمية و بناء 
( و كيفية   – اهداف- خمرجات تعليميه  الأكاديـمي:)ر�شاله  الربنامج 
الدرا�شية -  او تعديل الربامج الأكاديـمية.  ) بناء اخلطط  ا�شتحداث 

تو�شيف الربنامج -   تقرير الربنامج.
 و يحتوى الف�شل الرابع على  تقييم الربنامج )مناذج واآليات( و العالمة 
 .) املرجعية  القيم   – اجلودة  خطة   – التعاون  )برتوكولت  املرجعية 
التقارير  ال�شتبيانات–   ( التقييم  اأدوات  و  الأداء  قيا�ص  موؤ�شرات 

ال�شنوية ( .
 اما الف�شل اخلام�ص فيحتوى على ا�شاليب التطوير والتح�شني امل�شتمر للربنامج الكاديـمى .
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رابعًا : جلنة التدريب والتثقيف 
4-1 مهام اللجنة :

اإعداد حقائب تدريبية 	 
تدريب ما ل يقل عن 500 ع�شو هيئة تدري�ص يف املرحلة الأوىل	 
تاأهيل 20 ع�شو هيئة تدري�ص من الرجال والن�شاء لي�شبحوا مدربني على عمليات �شمان اجلودة يف اجلامعة.	 
تدريب ما ل يقل عن 200 موظف على اإجراءات �شمان جودة الأعمال الإدارية	 
اإعداد ن�شرات وكتيبات تعريفية بنظام اجلودة	 
اإعداد اأدلة توجيهية لبع�ص اإجراءات اجلودة	 
تقدمي حما�شرات تثقيفية ملجتمع اجلامعة	 
توعية الطالب باأهمية التقومي	 
ترتيب وتنفيذ برامج تدريبية للقياديني يف اجلامعة	 

4-2 منجزات اللجنة :
اأعمال اللجان التنفيذية بتاريخ 1435/4/1هـ وت�شم يف ع�شويتها عدد من الكوادر الأكاديـمية املميزة ,  ت�شكلت هذه اللجنة مع اإنطالقة 

حيث حر�ص رئي�ص اللجنة على ا�شتقطاب املتميزين على م�شتوى اجلامعة من الرجال والن�شاء وفيما يلي �شرد لأهم منجزات اللجنة :
• اإقامة عدد من الور�ص تدريبية متنوعةكما باجلدول  التايل :	
• من�شوبي 	 لكافة  والدعوات  التعريفية  الر�شائل  اإر�شال  يتم من خالله  باللجنة  اإمييل خا�ص  اإعداد  باجلامعة من خالل  اجلودة  ثقافة  ن�شر   

اجلامعة .
• جتهيز عرو�ص تعريفية مبعايري الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي .	
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• القيام بزيارات ميدانية جلميع كليات اجلامعة  للتعريف بامل�شروع .	
• جتهيز عدد من املطبوعات وت�شليمها للجنة العالقات العامة والعالم .	
• اعداد اخلطة التنفيذية للعام الدرا�شي القادم .	

ا�ضم املدرباملكانعدد احل�ضورالفئة امل�ضتهدفةالتاريخعنوان الور�ضةم

1
العتماد الأكاديـمي الرباجمي الوطني 
ق�ضم اللغة العربية بجامعة امللك �ضعود 

منوذجاً
اأع�ضاء 2-7-1435هـ

هيئة التدري�ض

الرجال: قاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير رجال: 35
املهارات

د. خالد با�ضندي
الن�ضاء : قاعة رقم )9( بكلية العلوم الطبية ن�ضاء: 31

التطبيقية

جودة الأداء الداري 2
القيادات الإدارية24-6-1435هـو العتماد املوؤ�ض�ضي

الرجال: قاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير رجال: 35
املهارات

د. من�ضور ال�ضهري
الن�ضاء: قاعة رقم )9( بكلية العلوم الطبية ن�ضاء: 36

التطبيقية

3
تطبيقات املوا�ضفة القيا�ضية 

ISO9001:2008   للموؤ�ض�ضات 
الرتبوية

2-7-1435هـ
القيادات الإدارية

اأع�ضاء هيئة التدري�ض
 املوظفني

الرجال: قاعة التدريب واجلودة مبجمع الكليات رجال: 30
بالزلفي

د. ح�ضن الداود
الن�ضاء : قاعة التدريب واجلودة بكلية الرتبية ن�ضاء: 35

بالزلفي

القيادات الإدارية 16-7-1435هـموؤ�ضرات الأداء و املقارنة املرجعية4
_اأع�ضاء هيئة التدري�ض

الرجال: قاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير رجال: 35  
املهارات

د. حممود ثروت عزمي
الن�ضاء : قاعة رقم )9( بكلية العلوم الطبية ن�ضاء: 28

التطبيقية

متطلبات جودة الأعمال الإدارية يف 5
القيادات الإدارية 22-7-1435هـموؤ�ض�ضات التعليم العايل

_اأع�ضاء هيئة التدري�ض

الرجال: قاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير رجال: 25
د. �ضالح بن علي املهارات

الغامدي
الن�ضاء : قاعة رقم )9( بكلية العلوم الطبية ن�ضاء: 20

التطبيقية
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خام�شًا  : جلنة العالقات العامة والعالم 
5-1مهام اللجنة :

ت�شميم وطباعة الن�شرات والكتيبات اخلا�شة بامل�شروع .- 1
العالن عن الدورات والربامج التثقيفية .- 2
تغطية املنا�شط املقامة وتوثيقها ون�شرها .- 3
الرتتيب لال�شت�شافات وال�شيافة .- 4

5-2 منجزات اللجنة :
• اإجناز اخلطة التنفيذية للجنة  حتى تاريخ اعداد التقرير . 	
• �شياغة الأهداف واملهام اخلا�شة باللجنة.	
• النتهاء من عمل �شعار وهوية خا�شة بامل�شروع . 	
• ت�شميم وطباعة وثيقة امل�شروع و توزيعها على من�شوبي اجلامعة . 	
• النتهاء من املطبوعات الر�شمية للم�شروع .  	
• عمل رقم خا�ص باملكاتبات اخلا�شة بامل�شروع ) �شادر + وارد ( 	
• ت�شميم كتيب  تعريفي عن الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكاديـمي حل�شاب جلنة التدريب والتثقيف .	
• ت�شميم  وطباعة كتيبات امل�شابقات حل�شاب جلنة التدريب والتثقيف . 	
• ت�شميم وطباعة بطاقات الدعوات حل�شاب جلنة التدريب والتثقيف	
• ت�شميم وطباعة برو�شورات  تعريفية للجنة التدريب والتثقيف . 	
• ت�شميم بطاقة الهوية لأع�شاء جلان امل�شروع.	



40

• عملية 	 لت�شهيل  امل�شروع  يف  الفاعلة  اجلهات  عن  بيانات  قاعدة  تكوين 
التوا�شل معهم. 

• اإن�شاء املوقع الإلكرتوين للم�شروع على املوقع الرئي�شي للجامعة.	
• تغطية اجتماعات اللجنة الإ�شرافية و العالن عنها بال�شورة املنا�شبة .	
• تغطية ور�ص العمل التي عقدتها اللجان بعدد 6 ور�ص عمل . 	
• تغطية اللقاءات التي عقدتها اللجان بعد ثالثة لقاءات . 	
• الفعاليات وكذلك ر�شائل تذكريية وتثقيفية, 	 اإر�شال ر�شائل دعوة حل�شور 

وقد بلغت عدد 111048 ر�شالة . 
• كافة 	 على  عقدت  التي  والجتماعات  للور�ص  ال�شيافة  اللجنة  نفذت 

امل�شتويات .
• يف 	 تركيبه  ومت  واأهدافه,  بامل�شروع  التعريف  على  ت�شتمل  �شفافة  ل�شقات  ت�شميم 

مكاتب قيادات اجلامعة بعدد 25 ل�شق كبري.
• تخ�شي�ص �شفحة كاملة على �شحيفة توا�شل اخلا�شة باجلامعة وقد مت توثيق فعليات 	

امل�شروع خالل تلك ال�شفحة.
• تزويد اأع�شاء اللجنة الإ�شرافية املتعاونني من خارج اجلامعة بالربيد الإلكرتوين اخلا�ص باجلامعة ل�شتكمال نظام اللجان الإلكرتوين اخلا�ص 	

باجلامعة و امل�شروع .
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تطلعات امل�شروع للفرتة القادمة
• ا�شتمرار اجلهود املبذولة نحو حتقيق اأهداف امل�شروع طبقا للخطة التنفيذية .	
• ا�شتكمال متطلبات اللجان قبل اإجراء املراجعة الداخلية نهاية العام الدرا�شي القادم .	
• عمل خطة تنفيذية للعام اجلديد من خالل تقييم الربامج يف �شوء معايري العتماد الأكاديـمي.	
• ا�شتكمال تعريف ا�شاليب قيا�ص موؤ�شرات الداء املحددة للجامعة .	
• تطوير اجراءات العمل مبا ي�شاهم يف تطوير املمار�شات داخل اجلامعة 	
• التو�شع يف تدريب من�شوبي اجلامعة وال�شعي نحو توطني التدريب	
• ا�شتكمال  الن�شخة الأولية لتقرير الدرا�شة الذاتية الأولية على امل�شتوى املوؤ�ش�شي .	
• اعتماد اآلية التوثيق والعمل بها	
• التعاقد مع �شركة الأيزو وبدء اأعمالها	
• جمع بيانات موؤ�شرات الأداء على امل�شتوى املوؤ�ش�شي	
• حتديد جهات املقارنات املرجعية على امل�شتوى املوؤ�ش�شي و الرباجمي.	
• النتهاء من دليل العتماد املوؤ�ش�شي.	
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املرفقات
مرفق )1(  حما�شر اللجنة الإ�شرافية	 
مرفق )2(  الوثيقة النهائية للم�شروع 	 
مرفق )3(  مرفقات جلنة ال�شياق املوؤ�ش�شي 	 
مرفق )4(  مرفقات جلنة ال�شياق الرباجمي 	 
مرفق )5(  ردود املحكمني عن امل�شروع خالل الفرتة من 1/1 حتى 4/30 	 
مرفق ) 6 (  تقرير ور�شة العمل املقامة اخلا�شة باأع�شاء اللجان .	 
مرفق ) 7 (  تو�شيات اللجنة الإ�شرافية من خالل اجتماعاتها 	 
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