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مقدمة :

بناء على نتائج الدرا�سة الذاتية لتقييم الو�ضع احلايل للجامعة والتي �أعدت بعد عامني من الدرا�سة الذاتية الأولية يف �إطار امل�شروع
التطويري ,وحيث نتج عنها العديد من التو�صيات والتى كان من ثمارها ت�شكيل جلنة منبثقة من اللجنة الإ�شرافية بامل�شروع التطويري
لت�أهيل اجلامعة لالعتماد� ,سميت بلجنة املبادرات ,و�ضمت هذه اللجنة يف ع�ضويتها كل من :
نائب رئي�س اللجنة الإ�شرافية و رئي�س جلنة ال�سياق الرباجمى
د خالد بن حممد اجلار اهلل			
رئي�س جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي .
		
د .عبد احلكيم بن عبداملح�سن البا بطني
ع�ضو اللجنة الإ�شرافية بامل�شروع و م�ست�شار جلنة التدريب والتثقيف
				
د �صالح بن علي الغامدى
ع�ضو اللجنة الإ�شرافية بامل�شروع و م�ست�شار جلنة التطوير الرباجمي
				
د  .حممود ثروت عزمي
م�ست�شار خارجي للم�شروع,
					
د عدنان نايفة
م�ست�شار خارجي للجنة ال�سياق الرباجمي
				
د ل�ؤي بن حممد ابو �صالح
م�ست�شار خارجي للم�شروع
				
د  .ر�ضا حلمي �أحمد �سمور
وقد مت جمع املبادرات والتو�صيات ومناق�شتها باللجنة الإ�شرافية للم�شروع التطويري ,وذلك بهدف الو�صول اىل ت�صور باملبادرات التي
يتبناها امل�شروع التطويري خالل املرحلة املقبلة ,و التو�صيات التى مت ا�سنادها اىل اجلهات الرئي�سية باجلامعة من مكتب معاىل مدير
اجلامعة واالدارات التابعة له وجميع الوكاالت باجلامعة والإدارات التابعة لها ,علي �أن يتم درا�سة تلك التو�صيات من اجلهات ذات
االخت�صا�ص والعمل على حتقيقها بالتعاون مع اللجنة اال�شرافية بامل�شروع التطويري .
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المبادرات  /المشاريع
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م

1

8

املبادرة

�إن�شاء
�إدارة للخطة
اال�سرتاتيجية
باجلامعة

معايري االعتماد
ذات العالقة

االول
الثاين

الو�صف

االلية املقرتحة
للتفعيل

يعد التخطيط اال�سرتاتيجي ركنا هاما من �أركان حتقيق متطلبات
الإعتماد الأكادميي  ,وحتى تكون �إجراءات بناء اخلطة اال�سرتاتيجية
مطبقة ب�شكل احرتايف واملتابعة لهذه اخلطة اال�سرتاتيجية فاع ً
ال وم�ؤثراً
حقيقياً يف توجيه القرارات الكربى يف اجلامعة ,فيقرتح �إن�شاء �إدارة خا�صة
للخطة اال�سرتاتيجية تتوىل �إعدادها و الإ�شراف على متابعة تنفيذ ما
يبنى على ا�سا�سها من اخلطط التنفيذية .و�سيكون من مهامها ال�ضمنية
حتديد املقارنه املرجعية للجامعة  ,ال�سجل التناف�سي و حتليل فجوة الخ..
 ن�شر ر�ؤية ور�سالة اجلامعة على نطاق و ا�سع و ب�صور خمتلفة و�ضع �آليات للمراجعة الدورية للر�سالة والأهدافيجب �أن تتوىل ادارة اخلطة اال�سرتتيجية التحقق من توفر اجلوانب
التالية:
 �أن تظهر �أدلة على �أنه توجد ممار�سات فى التعليم واخلدمات ت�سرت�شدباالهداف اال�سرتاتيجيه و ر�سالته اجلامعة.
يجب �أن تظهر �أدلة على م�شاركة املن�سوبني يف التخطيط
 يجب �أن تظهر امل�صفوفة التناف�سية بني اجلامعات الأقران .يف املجاالتالأكادميية ،التوظيف الدرا�سات العليا والبحوث ،التعلم والتعليم،
الربوتوكوالت الدولية واالبتكار.
 تتمثل مهام �إدارة اخلطة اال�سرتاتيجية فيما يلي : ن�شر ثقافة التخطيط داخل اجلامعة التعريف باخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة على نطاق وا�سع . ن�شر ر�ؤية ور�سالة اجلامعة على نطاق وا�سع وب�صور خمتلفة متابعة �إعداد وتنفيذ اخلطط التنفيذية جمع بيانات م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة ب�أهداف اخلطة وحتليلها �إعداد التقارير الدورية عن �سري اخلطة درا�سة ال�صعوبات وامل�شكالت التي تعرت�ض تنفيذ برامج وم�شاريع اخلطةو�إيجاد احللول لها.

ممثل من امل�شروع
التطويري بالإدارة

معايري االعتماد
ذات العالقة

م

املبادرة

2

�إن�شاء �إدارة للمخاطر
و تفعيلها

الثاين

تطوير نظام �ضمان
اجلودة الأكادميية

الثالث

3

الرابع

الو�صف

االلية املقرتحة
للتفعيل

يتفق خرباء االعتماد الأكادميي على �ضرورة وجود �إدارة م�ستقلة باجلامعة
تعنى با�ست�شراف املخاطر بكافة �أنواعها وطبيعتها الإدارية واملالية
والتعليمية والطبيعية و الكيميائية والفيزيائية  ,ويقرتح التوا�صل يف
هذا ال�ش�أن مع اجلامعات املحلية والعاملية احلا�صلة على اعتماد م�ؤ�س�سي
لال�ستفادة من جتاربهم و�آليات العمل املنا�سبة ملثل هذه الإدارة املقرتحة
 ,كما ميكن اال�ستفادة من م�ست�شاري امل�شروع التطويري باجلامعة لقيادة
وتوجيه بناء الإدارة.

جلنة م�صغرة يكون
يف ع�ضويتها ممثل
لوكالة اجلامعة

يعد حمور �ضمان اجلودة �أ�سا�ساً ميكن االعتماد عليه يف ا�ستمرارية قيا�س
الأداء والتح�سني امل�ستمر للعملية التعليمية لذا فمن املهم وجود نظام معتمد
ومطبق ل�ضمان اجلودة على م�ستوى اجلامعة و�أهمها جودة املخرجات
التعليمية ويت�ضمن ذلك توفري هياكل ومهام و�آليات وا�ضحة لهذا النظام.
وي�شمل النظام وجود ما يلي :
 حتديد وا�ضح ملهام وم�س�ؤوليات و�إجراءات اللجان ذات العالقة مبا يف ذلكوكالء الكليات للجودة ور�ؤ�ساء الوحدات.
حتديد �ضوابط و�آليات اختيار املقارنة املرجعية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سيوالرباجمي
�إيجاد �آلية لإقرار الربامج ومراجعتها وتطويرها�إيجاد �آلية لنظام املقيم امل�ستقل للتحقق من م�ستويات حت�صيل الطلبة.
 املراجعة الداخلية واخلارجية جلميع برامج اجلامعة. �إيجاد �آلية لأعمال املراجعة اخلارجية (للمقيم امل�ستقل) لربامج اجلامعةوجميع الأن�شطة باجلامعة.
�-إيجاد �آلية ملراقبة جودة العملية التعليمية.

جلنة ير�أ�سها �أحد
من�سوبي عمادة
اجلودة
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م

املبادرة

معايري االعتماد
ذات العالقة

الو�صف

االلية املقرتحة
للتفعيل

4

�أمتتة نظام اجلودة

الثالث

ت�ضمن الأمتتة توفرياً كبرياً للجهد والوقت وتوحيداً للمار�سات �إىل جانب
تي�سري احل�صول على املعلومات املهمة وتبويبها وا�ستخال�ص النتائج وقيا�س
م�ؤ�شرات الأداء بدقة  .ويتحقق ذلك بتبني نظام �إلكرتوين ي�شمل جميع
النماذج مثل  :تو�صيفات الربامج واملقررات والتقارير الدورية اخلا�صة
باجلودة وحتليلها و �إيجاد �آلية لإجراء و جمع وتلخي�ص كل اال�ستبانات
اخلا�صة بالهيئة واال�ستبانات الأخري باجلامعة .

جلنة بها ممثلني
من عمادات اجلودة
والقبول والت�سجيل
وتقنية املعلومات

5

�إن�شاء وحدة �أو مركز للإح�صاء واملعلومات

الثالث

نظام مركزي جلمع البيانات وحتليلها وتهيئتها لال�ستخدام لتوحيد جميع
البيانات واملعلومات والإح�صاءات باجلامعة لتي�سري �أعمال �أعداد التقارير
وي�شمل ذلك عمل الدرا�سات امل�سحية و يراعي التكامل مع مركز املحفوظات
والوثائق..

جلنة يتم حتديدها
من قبل امل�شروع
التطويري

6

تفعيل م�ؤ�شرات االداء

الثالث

جلنة من ممثلى
تفعيل �آليات قيا�س م�ؤ�شرات الأداء على م�ستوى اجلامعة و حتليلها و عمل الوكاالت وممثل من
خطط التح�سني بناء على نتائج عمليات التحليل و متابعة تنفيذها .
اللجنة الإ�شرافية
وعمادة اجلودة.

الرابع

درا�سة و�ضع ال�سنة التح�ضريية باجلامعة ومدى �إمكانية اعتبارها جزءّا من
الربامج �أم م�ستقلة عنها؟ وما �آليات تنفيذها؟ .و �آلية الت�أكد من �ضمان
جودة املدخالت واملخرجات .
درا�سة و�ضع ال�سنة التح�ضريية من حيث:
�آليات تنفيذها و عالقتها بالربامج الأكادميية.-م�ستوى وجودة ما يقدم فيها من مواد تعليمية قيا�س جودة خمرجاتها.
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مراجعة توافق ال�سنة التح�ضريية مع
متطلبات االعتماد

جلنة يتم حتديدها
من قبل امل�شروع
التطويري ي�ضمها
احد من�سوبي ال�سنة
التح�ضريية .

م

املبادرة

معايري االعتماد
ذات العالقة

الو�صف

االلية املقرتحة
للتفعيل

8

معاجلة
و�ضع الربامج
املتناظرة باجلامعة

الثالث
والرابع

يوجد يف اجلامعة برامج متناظرة تقدم يف مواقع خمتلفة من اجلامعة،
وهذه الربامج رغم اتفاق امل�سميات �إال �أنها تختلف فيما بينها يف اخلطط
الدرا�سية ،و�إدارتها ،و�إجراءات العمل فيها ،وهذا يتعار�ض مع مبادئ اجلودة
ومتطلبات االعتماد الأكادميي ،الأمر الذي ي�ستدعي عمل درا�سة متعمقة
لو�ضع اجلامعة من حيث وجود العديد من الربامج املتناظرة .و�آلية
التو�صيف و االعتماد وهيكلة الأق�سام العلمية املتناظرة داخل اجلامعة.

ممثل
للجنة اخلطط
والربامج الدرا�سية

9

تطوير نظام اجلودة الإدارية

الثالث

ا�ستكمال م�شروع ح�صول اجلامعة على املوا�صفة الدولية ISO

ممثل عن ال�ش�ؤون
املالية والإدارية.
عمادة �ش�ؤون اع�ضاء
هيئة التدري�س .
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التوصيات الخاصة
بمكتب مدير الجامعة
و الجهات المرتبطة به

13

م

التو�صية

املعيار

الو�صف

1

� -إعداد ميثاق �أخالقي (قواعد لل�سلوك)

االول الثاين

يو�صى ب�إ�صدارامليثاق االخالقي و قواعد ال�سلوك والتى من �ش�أنها �ضبط
جميع ال�سلوكيات داخل اجلامعة للطالب واملوظف وع�ضو هيئة التدري�س
وحتى الزائر .

2

و�ضع �آلية لتفوي�ض ال�صالحيات.

الثانى

يو�صى بكتابة �آليات التفوي�ض لكافة امل�ستويات الإدارية ون�شرها

3

حتديد �أدلة ال�سيا�سات واللوائح ومهام املجال�س واللجان الدائمة
وترجمتها.

الثانى

يو�صى بوجود �أدلة عن اللجان واملجال�س الدائمة و�سيا�سات عملها و�آليات
ا�ستحداثها و هيكلتها وتو�صيفها  ,باللغتني العربية واالجنليزية .

حتديد و ن�شر �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح

الثاين

يو�صى بتحديد �آليات التعامل مع ت�ضارب امل�صالح على كافة امل�ستويات
 .وميكن اال�ستفادة يف ذلك من جتارب اجلامعات الأخرى احلا�صلة على
االعتماد امل�ؤ�س�سي ولديها مثل هذه ال�سيا�سات .مع مراعاه التكامل مع
حقوق وواجبات من�سوبي اجلامعة .

5

ت�أ�سي�س جمل�س ا�ست�شاري للجامعة

الثاين

يو�صى ب�إن�شاء املجل�س اال�ست�شاري للجامعة لتقدمي اال�ست�شارات يف الق�ضايا
اال�سرتاتيجية و ل�ضمان التفاعل االيجابي بني اجلامعة واملجتمع وكذلك
لت�أكيد تفاعل اجلامعة مع املحيط الأكادميي املت�سارع النمو  ,على �أن يكون
�أع�ضائه من خارج اجلامعة من ذوي اخلربة الأكادميية يف ادارة التعليم
العايل.

6

التمثيل املنا�سب للرجال و الن�ساء يف اللجان املختلفة و �إيجاد �آلية
للتحقق من ذلك وتوثيقه

الثاين

يو�صى بالتحقق من �أن هناك متثي ً
ال منا�سب للن�ساء فى جلان اجلامعة
املختلفة ي�ضمن م�شاركتهن يف �صناعة القرارات يف اجلامعة  ,و توثيق هذا
امللف ب�صورة جيدة.

4

14

م

التو�صية

املعيار

الو�صف

7

حتديد ون�شر �سيا�سات و�إجراءات تعيني القيادات العليا يف اجلامعة:
الوكالء والعمداء.

الثانى

يو�صى بو�ضع �سيا�سات ومعايري يتم على �أ�سا�سها تعيني القيادات العليا يف
اجلامعة من وكالء وعمداء ووكالء الكليات والعمادات والإدارات ور�ؤ�ساء
االق�سام

�إن�شاء وحدة/ق�سم�/إدارة البحوث امل�ؤ�س�سية.

الثالث

يو�صى ب�إن�شاء جهة خمت�صة لبحث الق�ضايا اال�سرتاتيجية يف اجلامعة
وتوفري بيانات ومعلومات ت�ساعد �صاحب القرار على اتخاذ القرارات
اال�سرتاتيجية يف اجلامعة  .بحيث تتوىل درا�سة اخليارات والفر�ص وامل�شاكل
وال�صعوبات التي تعرت�ض الأداء امل�ؤ�س�سي واقرتاح املبادرات واحللول لها .

8

9

10

11

-توثيق �أعمال االدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.-التخطيط املايل وحتديد امليزانية وال�صالحيات املاليةالداخلية .

عمل دليل للتوظيف
ي�شمل ال�سيا�سات
واللوائح اخلا�صة بالتوظيف

الثامن

الثامن

التا�سع

يو�صى بتوفري الإثباتات املنا�سبة على �أن �إدارة امليزانية واملحا�سبة يتم
مراجعة �أعمالها من قبل امل�س�ؤول املايل وحتت �إ�شراف كبار املديرين ويتبع
معايري املحا�سبة احلكومية والقواعد بهذا اخل�صو�ص.
يو�صى بتحديد �آلية فعالة لإعداد امليزانية اخلا�صة باجلامعة و �صياغتها و
متابعة ال�صرف ومراعاة ال�سيا�سات اخلا�صة بت�ضارب امل�صالح.
يو�صى بتوفري حتليل �شامل لكل الوظائف يف اجلامعة يت�ضمن تو�صيف كل
وظيفة وموا�صفات املوظف املنا�سب لها و و�ضع �سيا�سات ولوائح التوظيف
املحدثة وتوفريها على نطاق وا�سع يف كتيب التوظيف ال�شامل
وي�شمل ذلك :
 تو�صيف املهام وامل�س�ؤوليات وحتديد ال�صالحيات على كافة امل�ستويات. و�صف امل�ؤهالت واخلربات واملهارات واخل�صائ�ص الالزمة لكل وظيفة م�ؤ�شرات �أداء للنجاح الإداري . و�ضع �آلية للتحقق من منا�سبة املوظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س للوظائفالتي يتقدمون لها.

15

م
12

13

14

15

16

التو�صية

املعيار

الو�صف

�إيجاد نظام للتقومي الدوري للأداء امل�ؤ�س�سي والوظيفي.

التا�سع

يو�صى باعتماد وتطبيق معايري التقييم الدوري للأداء امل�ؤ�س�سي والوظيفي
ملن�سوبي اجلامعة مبا يف ذلك توثيق نتائجها وما يبنى عليها من قرارات
و�إجراءات حت�سينية ت�ضمن فاعلية اال�ستفادة منها .

العمل على حفظ حقوق وواجبات من�سوبي اجلامعة.

التا�سع

يو�صى بتحديد حقوق وواجبات كل من�سوبي اجلامعة عن طريق و�ضع �ألية
وا�ضحة للتعامل مع �شكاوى من�سوبي اجلامعة و�آلية حلل النزاعات �شاملة
حلق التظلم و التعامل مع النزاعات اخلطرية .ويتم ذلك بتبني �سيا�سات
و�أنظمة وا�ضحة و�شفافة حلل عادل للنزاعات واملنازعات و�إجراءات التظلم
و�إعداد �أدلة للتعريف باحلقوق والواجبات ،و�إجراءات التظلم وال�شكاوى.

تكوين و تفعيل �إدارة اال�ستقطاب

التا�سع

يو�صى باالهتمام امل�ؤ�س�سي با�ستقطاب املتميزين �سواء ال�سعوديني �أو غري
ال�سعوديني من هيئة التدري�س .بالتعاون مع وكالة اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي وميكن اال�ستفادة يف ذلك من برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث .

و�ضع ا�سرتاتيجية ملتابعة
و حت�سني �صورة اجلامعة حمليا و دوليا.

احلادي
ع�شر

يو�صى باالهتمام ب�سمعة اجلامعة يف املجتمع وحت�سني �صورتها من خالل
ممار�سات �إعالمية احرتافية و زيادة قنوات التوا�صل مع املجتمع  .ويتطلب
ذلك و�ضع مبادئ توجيهية وا�ضحة ملن يتويل الرد على التعليقات العامة
نيابة عن اجلامعة وملن يتويل الرد من �أع�ضاء هيئة التدري�س على ق�ضايا
املجتمع ممثال عن اجلامعة.

التوصيات الخاصة بوكالة الجامعة
و الجهات المرتبطة بها

17

18

م

التو�صية

معايري
االعتماد ذات
العالقة

1

�إيجاد �آليه فعالة للتوا�صل الإلكرتوين بني مقرات اجلامعة

الثاين

يو�صى مبراعاة تباعد امل�سافات بني مقرات اجلامعة وكلياتها املتفرقة
جغرافيا وكذلك �ضرورة التوا�صل بني �أق�سام الطالب والطالبات والذي
يقت�ضي حال عمليا لت�سهيل عملية التوا�صل .وميكن �أن تتم عملية معاجلة
بع�ض الإ�شكاالت مثل م�شكلة انقطاع االت�صاالت بتحديد جهة م�س�ؤولة
تتخ�ص�ص فقط يف توفري التوا�صل الإلكرتوين بني كافة فروع اجلامعة.

2

التطوير امل�ستمر للمناخ التنظيمي باجلامعة

الثاين

يو�صى بالت�شجيع على املبادرات التطويرية وحتفيز املتميزين من من�سوبي
اجلامعة و العمل علي حتديد �آلية لقيا�س ر�ضا امل�ستفيدين باجلامعة عن
املناخ التنظيمي دوريا من خالل ا�ستبانة ت�شمل كافة من�سوبى اجلامعة.

3

و�ضع خطة لتطوير و حت�سني املرافق
و املعدات باجلامعة

ال�سابع

يو�صى بو�ضع �ألية ال�ست�شارة امل�ستخدمني يف املرافق و املعدات والتجهيزات
قبل ال�شراء وتقومي مدى كفاية و كفاءة التجهيزات من قبل امل�ستخدمني.
مبا يف ذلك تطبيق مقارنات مرجعية قبل البدء بتوفري مرافق خدمية
ومعملية وبحثية

4

توفري مرافق لذوي االحتياجات اخلا�صة

ال�سابع

يو�صى ب�أن تقوم اجلامعة بالتحقق من �أن جميع املن�ش�آت واملرافق و اخلدمات
منا�سبة لذوي االجتياجات اخلا�صة حيث انه هناك العديد من من�سوبى
اجلامعة وزائريها من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،علي ان يتم توثيق تلك
االن�شطة جلميع مبانى اجلامعة

5

و�ضع وتطبيق �آلية لل�صيانة الوقائية و الدورية.

ال�سابع

الو�صف

يو�صى ب�أن يكون للجامعة الية حمرتفة لل�صيانة الدورية جلميع االجهزة
واالدوات باجلامعة .ويت�ضمن كذلك ال�صيانة الوقائية جلميع االجهزة
واملعامل التعليمية باجلامعة.

م

التو�صية

معايري
االعتماد ذات
العالقة

6

و�ضع قواعد لل�سلوك ال�ستخدام تقنية املعلومات باجلامعة

ال�سابع

يو�صى باعتماد ون�شر �سيا�سة حتكم ا�ستخدام اجهزة احلا�سب الأيل
ال�شخ�صية وما �شابهها باجلامعة وو�ضع مدونة �سلوك ال�ستخدام املواد غري
املرغوبة املوجودة على االنرتنت .و التاكد

7

توفر نظم لأمن املعلومات باجلامعة و �ضمان فاعليتها وا�ستمراريتها .

ال�سابع

يو�صي بنوفري نظام المن املعلومات الداخلية اخلا�صة باجلامعة مع
حتديد املعلومات التي حتتاج اىل حماية و تامني .

8

تدريب امل�ستفيدين على اال�ستخدام الفعال للأجهزة و الربامج.

ال�سابع

يو�صى بالت�أكد والتوثق من تلقي امل�ستفيدين من الأجهزة والربامج
وغريها للتدريب الكايف على اال�ستخدام الفعال للتلك الأجهزة والربامج
اخلا�صة باجلامعة

9

توفري مبان منا�سبة لإ�سكان الطلبة.

ال�سابع

يو�صى بان تقوم اجلامعة بتوفري مبان منا�سبة لإ�سكان الطلبة

10

-و�ضع �سيا�سة للخدمة املجتمعية باجلامعة

احلادى ع�شر

يو�صى بو�ضع �سيا�سات وا�ضحة ملفهوم اخلدمة املجتمعية واملجاالت التي
تقوم بها اجلامعة يف اخلدمة املجتمعية واليات تنفيذ برامج اخلدمة
املجتمعية .

احلادى ع�شر

يو�صى بتعزيز العمل التطوعي يف من�سوبي اجلامعة مبا يف ذلك الطلبة
 ,وي�شمل ذلك ر�سم ال�سيا�سات والنظم الكفيلة بتحفيزهم على العمل
التطوعي وتو�ضيح اليات تنفيذ الربامج اخلدمية ذات العالقة.

�-إيجاد �آلية لتوثيق �أن�شطة خدمة املجتمع على م�ستوى اجلامعة12
احلادي ع�شر
و�إعداد تقارير حولها

يو�صى �إن�شاء قاعدة بيانات مركزية يتم حتديثها بانتظام لتقدمي تقارير
دورية عن الأن�شطة اجلامعية املوجهة خلدمة املجتمع من كافة جهات
ومقرات اجلامعة.

-و�ضع الآليات و ال�سيا�سات التي ت�شجع �أع�ضاء هيئة التدري�س11
والعاملني على امل�شاركة يف خدمة املجتمع

الو�صف

19

20

التوصيات الخاصة
بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
و الجهات المرتبطة به

21

م

الرابع

يو�صى بو�ضع �آلية وا�ضحة للتعامل مع احلاالت الطالبية مبا يف ذلك التعامل
مع الطالب ذوي الأداء املتدين .وذلك من خالل جمال�س �إر�شادية على م�ستوى
الكليات �أو الربامج االكادميية ,تت�ضمن توفري نظام وا�ضح وخطة عمل تغطي
جميع اجلوانب املتعلقة بالطالب ،مع �ضرورة ت�أهيل كوادر لتقدمي خدمة
الإر�شاد الطالبي الأكادميي ,وقيا�س مدى ر�ضى الطالب عن خدمات الإر�شاد.

2

ا�ستحداث ملف الإجناز للطالب

الرابع

يو�صى ب�إن�شاء ملف للطالب يو�ضح املهارات والإجنازاتالأكادميية والتطوعية
التي اكت�سبها خالل درا�سته باجلامعة ويتم و�ضع �آلية التحقق من و�صول تلك
املهارات واعتمادها باجلامعة .

3

ت�شكيل جلان ا�ست�شارية للربامج

الرابع

يو�صى بو�ضع �ضوابط لت�شكيل اللجان اال�ست�شارية على م�ستوى الربامج,
والكليات وتنظيم �إجراءات عملها ,والتحقق من كفاءتها ,ومتابعتها ي�شارك
فيها ممثلني عن املجتمع املحلى و تفعيل تلك امل�شاركة.

4

تطوير التدريب امليداين

الرابع

يو�صى مبراجعة ما لدى اجلامعة من قواعد تنظيمية للتدريب امليداين من
�أجل تطويره وذلك بو�ضع قواعد و�ضوابط خا�صة به ,وكذلك �إيجاد �آلية
ملتابعة التدريب للتحقق من فاعليته.

5

حتديد �آليات و �صالحيات التطوير امل�ستمر للربامج واملقررات

الرابع

يو�صى ب�إعداد دليل يو�ضح متطلبات اعتماد الربامج ,وحتديد م�ستويات
املوافقة على التغيري يف الربامج و املقررات ,وو�ضع �آلية لإجراء التغيريات
الكبرية على الربامج التعليمية.

1

22

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

مالحظات

�إيجاد نظام فاعل للإر�شاد الطالب

م

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

6

حتديث موقع اجلامعة الإلكرتوين
فيما يتعلق باجلوانب الأكادميية

عام

يو�صى بالتحديث امل�ستمر ملوقع اجلامعة على �أن ي�شمل معلومات فنية عن
الربامج االكادميية مثل الر�سالة والأهداف واخلطة الدرا�سية و�شروط
القبول للربنامج ,وغري ذلك مما يجعل الزائر ملوقع اجلامعة الإلكرتوين
يح�صل على املعلومة التامة عن الربامج التي تقدمها اجلامعة ب�سهولة ،مع
تعزيز ا�ستخدام املوقع يف التعلم الإلكرتوين.

التح�سني والتطوير امل�ستمر للربامج

الرابع

يو�صى بو�ضع �آلية للمراقبة الدوريةجلودةالعمليةالتعليميةبحيث يكون لكل
برنامج م�ؤ�شرات �أداء للتقييم الدوري ,ويجب و�ضع ا�سرتاتيجيات لتقييم
فاعلية طرق التقييم يف قيا�س خمرجات التعلم ,ومتابعة التغريات الالزمة
بناء على نتائج التقييم امل�ستمر ،وو�ضع �آلية لإدراج ما ا�ستجد يف التخ�ص�ص
على امل�ستوى العامليفي حمتويات املقررات .و ذلك بالتكامل مع نظام اجلودة
باجلامعة .

الرابع

يو�صى ب�أن تكون هناك برامج للتدريب املهني الدوري لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف تخ�ص�صاتهم وكذلك تدريب على ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم ,و �آليات
وطرق التقييم.

7

8

التدريب املهني والأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س .

9

ت�شجيع التميز يف التدري�س

الرابع
التا�سع

مالحظات

يو�صى ب�إيجاد �ألية وا�ضحة باجلامعة للت�أكد مالئمه م�ؤهالت و خربات
املتقدم للوظيفة من اع�ضاء هيئة التدري�س قبل التعيني.و �صياغة معايري
الرتقية والتطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س وفق تلك املتطلبات،
وا�ستحداث جوائز حتفيزية للأداء التدري�سي املتميز .بالتعاون مع وكالة
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي  ,وكذلك جلنة التعاقدات املركزية

23

م

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

10

تهيئة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد

الرابع

يو�صى ب�إن�شاء برنامج تعليمي لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ,ويكون
خم�ص�صاً للتدريب على ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم ,وطرق و�آليات التقومي،
والتعريف بالئحة الدرا�سات ولإختبارات ،واللوائح الأخرى يف اجلامعة،
والتعريف باحلقوق والواجبات .

الرابع

يو�صى ب�إن�شاء نظام لعملية املراجعة امل�ستقلة لأن�شطة وبرامج اجلامعة من
قبل مقيمني داخليني وخارجيني ,تت�ضمن تقومي �أن�شطة اجلامعة ,وقيا�س
كفاءتها ,وتقدمي اال�ست�شارات وذلك لتح�سني �أن�شطة وبرامج اجلامعة.

11

12

13

14

24

ا�ستحداث نظام مراجعة م�ستقلة لأن�شطة وبرامج اجلامعة

حت�سني اخلدمات الطالبية

�إيجاد �آلية متابعة ملدى تقدم الطالب يف براجمهم

االهتمام بالأن�شطة الال�صفية

اخلام�س

اخلام�س

اخلام�س

مالحظات

يو�صى بعمل خطة تنفيذية لتح�سني اخلدمات الطالبية,مثال اماكن
االن�شطة الطالبية الريا�ضية الثقافية واالجتماعية واماكن تنفيذ تلك
االن�شطة كاملالعب وغريها ومتابعة تنفيذها ,وقيا�س اجتاهات الطالب نحو
تلك اخلدمات ,وو�ضع م�ؤ�شرات مرجعية لأدائها والقيا�س الدوري لها.
يو�صي بايجاد الية للمتابعة للطابة وذلك من خالل و�ضع قواعد تت�ضمن
�إعداد التقارير اخلا�صة بالتقدم الدرا�سي للطلبة وحت�صيلهم يف الربامج التي
يدر�سون بها من م�ستوى �إىل م�ستوى �أعلى ,ومعدل جناحهم يف تلك الربامج,
وحتليل هذه املعـدالت للتعرف على الطالب الذين يواجهون �صعوبات يف
درا�ساتهم ,مع احلفاظ التام على �سرية تلك التقارير.
يو�صى بو�ضع خطة للأن�شطة الال�صفية ,تت�ضمن متابعة �أداء االن�شطة
الالمنهجية يف �ضوء م�ؤ�شرات مرجعية ,وت�شجيع الطالب على امل�شاركة يف
خمتلف الأن�شطة الدينية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية.

م

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

15

�إيجاد �أدلة للحقوق والواجبات يف البيئة الأكادميية

اخلام�س

يو�صى ب�إ�صدار الكتيبات والن�شرات املوجهة للطالب وامل�شتملة على الأدلة
التي تبني حقوقه وواجباته .

16

االهتمام بالطالب اجلدد.

اخلام�س

يو�صى ب�أن تعمل اجلامعة على �إن�شاء نظام يت�ضمن تقدمي برنامج للطالب
اجلدد ي�شتمل على التوعية التامة لهم بالبيئة اجلامعية ,والنظام الأكادميي.

17

متابعة دورية ودعم للخريجني

اخلام�س

يو�صى ب�أن تتوىل اجلامعة �إن�شاء �آلية للتوجيه املهني للخريجني ,تت�ضمن
التدريب ,والتوعية والتثقيف للخريج ,وذلك بتقدمي برامج متنوعة يف هذه
املجاالت ت�ساعده على الولوج �إىل عامل العمل .
متابعة اخلريجني وجمع بيانات عنهم

اخلام�س

يو�صى بتوفري االحتياجات املنا�سبة للطالب ذوي الإعاقات اجل�سدية �أو
االعاقات الأخرى ,مبا يف ذلك �آلية قبولهم يف اجلامعة ,وتوفري اخلدمات التي
يحتاجونها ,ودعمهم مالياً ,ومعنوياً .

18

ايجاد لوائح لقبول ودعم ذوي االحتياجات اخلا�صة وتفعيلها.

مالحظات

25

26

التوصيات الخاصة
بوكـالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
و الجهات المرتبطة به

27

28

معايري االعتماد
ذات العالقة

م

التو�صية

1

التطوير املهنى ملن�سوبى اجلامعة من موظفني و�أع�ضاء هيئة تدري�س

2

التحديث امل�ستمر مل�صادر التعلم

ال�ساد�س

3

�إيجاد خطط تنفيذية تبني
على ا�سرتاتيجيات البحث العلمي
يف خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية.

العا�شر

يو�صي ب�إعداد و تنفيذ خطة �شاملة لتحقيق متيز اجلامعة يف جمال البحث
العلمي و ت�شجيع �إنتاج البحوث الإبداعية التي ُت�سهم يف تطوير االقت�صاد
املبنى على املعرفةو الرقي مب�ستوى الأداء البحثي للم�ساهمة يف خدمة
املجتمع .ت�شجيع البحوث اجلماعية ذات التخ�ص�صات البينية التي ت�ساعد
على االبتكار والتميز .و اختيار مقارن مرجعي مل�ؤ�شرات االداء وعمل خطة
لتح�سني االداء للو�صول اىل القيمة املرجعية املن�شودة

4

�إيجاد �آلية مل�شاركة طالب الدرا�سات العليا يف امل�شاريع البحثية

العا�شر

يو�صى بايجاد الية و�سيا�سات لت�شجيع طالب الدرا�سات العليا واع�ضاء هيئة
التدري�س على امل�شاركة الفاعلة فى امل�شاريع البحثية و قيا�س نتائجها دوريا.

5

�إن�شاء مركز للأن�شطة البحثيه
متعددة التخ�ص�صات لت�شجيع البحوث اجلامعية متعدد التخ�ص�صات

العا�شر

يو�صي ب�إن�شاء مركز للأن�شطة البحثية متعدد التخ�ص�صات لت�شجيع
التعاون بني التخ�ص�صات املختلفة يف اجلامعة .

ال�ساد�س
التا�سع

و�صف املبادرة
يو�صى بوجود �سيا�سة وخطط و�إجراءات للتطوير املهني ت�شمل برامج
لتطوير الأداء خا�صة لذوي الأداء غري املر�ضي .با�شراف وكالة اجلامعة
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع اجلهات ذات ال�صلة
مثل  :عمادة اجلودة وتطوير املهاراتو االدارة العامة للتخطيط والتطوير
االداري و عمادة التعليم االلكرتوين .
يو�صى بالتحديث امل�ستمر مل�صادر التعلم من خالل حتديد جهات خارجية
( حملية ودولية ) الجراء مقارنة مرجعية معها وتكون هذه املقارنة (
تعاونية �أو تناف�سية ) بهدف االرتقاء بالعمل يف م�صادر التعلم .

م

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

6

تفعيل مركز االبتكارات باجلامعة

العا�شر

يو�صى بتفعيل او ايجاد مركز لتطوير وت�سويق البحوث واالبتكارات لكي
ي�شمل اع�ضاء هيئة التدري�س والأبحاث العلمية حيث يوجد باجلامعة
مركز االبتكار والأفكار الطالبية املتميزة ومن وقد مت �إ�ضافة اع�ضاء هيئة
التدري�س من �ضمن الفئات التي يخدمها املركز .

7

�إيجاد الية حلفظ حقوق امللكية الفكرية

العا�شر

فى ظل املتغريات التى نحيا فيها وما �أ�ضحى عليها العامل من انفتاح ومع
توفر و�سائل الإت�صال و�شبكات الإنرت نت بات من ال�ضرورى حماية كل
مفكر مبدع ومبتكر من التعدى علية وتقليدة وحتريفة واتخاذ التدابري
الوقائية والعقابية جتاهة النه �أ�سا�س التقدم احل�ضارى ورقى الب�شرية
والتى متخ�ضت عليها االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلماية حقوق
امللكية الفكرية كاملنظمة العاملية للملكية الفكرية( )WIPOوبات
من ال�ضروري �إن�شاء �إدارة تهدف اىل بت�سجيل براءات االخرتاع اخلا�صة
مبن�سوبي اجلامعة وترخي�صها  .تقدمي ا�ست�شارات امللكية الفكرية للم�ؤلفني
واملبتكرين واملخرتعني .املحافظة على امللكية الفكرية اخلا�صة مبن�سوبي
اجلامعة العناية بحقوق الت�أليف .

و�صف املبادرة

29
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م

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

8

-تفعيل �إدارة التعاون الدويل باجلامعة

العا�شر

ال�شك �أن احلاجة قائمة لتبادل اخلربات واملعارف مع ذوي اخلربات
الدولية الرائدة من جامعات مرموقة �أو مراكز بحثية علمية متميزة.
وحتى تعزز جامعة املجمعة �إنطالقتها التعليمية والأكادميية نحو العاملية
ف�إنها حتتاج اىل بنا ج�سور التوا�صل املعريف بني اجلامعة ونظرياتها من
اجلامعات العاملية املتطورة يف ميادين العلوم والثقافة  ,من �أجل تعزيز
م�سارات التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل بني اجلامعة واجلامعات
العاملية املتقدمة ،واحلر�ص على تدعيم التعاون العلمي والبحثي والتقني
والثقايف يف هذا امل�سار احليوي الهام بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات العلمية
العربية والإقليمية والدولية يف العلوم واملعارف املختلفة ,وتبادل املعلومات
واخلربات واال�ست�شارات العلمية ،وتن�شيط مذكرات التعاون والتفاهم
املوقعة مع الدول املختلفة يف هذا امليدان احل�ضاري املهم.

9

�إيجاد �آلية لت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س بت�ضمني �أن�شطتهمالبحثية املنا�سبة يف مقرراتهم الدرا�سية.

العا�شر

التو�صية بو�ضع الية لت�شجيع اع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة بت�ضمني
ان�شطتهم البحثية فى مقرراتهم الدرا�سية او م�شاريع للتخرج للطلبة مبا
ي�ساعد فى رفع م�ستوع العملية التعليمية باجلامعة .

10

�-إن�شاء �إدارة للأجهزة واملعامل البحثية

العا�شر

لتقومي الو�ضع احلايل للأجهزة العلمية باملعامل واملختربات بجميع كليات
اجلامعة و اجلهات ذات العالقة  .جدولة عمليات ال�صيانة للأجهزة العلمية
بطريقة تدريجية جلميع كليات اجلامعة و و�ضع الأ�س�س العامة و اخلطط
الإ�سرتاتيجية للمعامل والأجهزة بالتن�سيق مع الكليات � .صيانة الأجهزة
العلمية و البحثية واملحافظة على كفاءتها  ,و تقدمي اخلدمات الفنية و
م�ساعدة الباحثني و الطالب و تدريب الكفاءات ال�سعودية.

و�صف املبادرة

م

التو�صية

معايري االعتماد
ذات العالقة

11

�-إيجاد الية لتوثيق �أن�شطة البحث العلمي على م�ستوى اجلامعة

العا�شر

12

-تفعيل �إدارة اجلمعيات العلمية

13

ايجاد �ضوابط للن�شر العلمي

و�صف املبادرة
يو�صي بايجاد الية لتوثيق ان�شطة البحث العلمي وتوفري بيانات مل�ؤ�شرات
االداء بالبحث العلمي ،من �أجل التطوير امل�ستمر لأن�شطة البحث العلمي
و�إعداد التقارير حولها ومتابعتها ملراقبة وتقومي جودتها.
يو�صي بتفعيل اجلمعيات العلمية التي تهدف �إىل تنمية الفكر العلمي يف
جمال التخ�ص�ص والعمل على ت�أطريه وتن�شيطه ,وتي�سري تبادل الإنتاج
العلمي  ،والأفكار العلمية يف جمال اهتمامات اجلمعية بني الهيئات
وامل�ؤ�س�سات املعنية داخل اململكة وخارجها .لذلك ف�إن تفعيل اجلمعيات
العلمية �سوف يرثي الفكر العلمي باجلامعة من خالل حث ودعم الكليات
لتخطي العقبات وال�صعوبات التي تواجهها يف �إن�شاء جمعيات علمية وتفعيل
دورها وحتفيزها على تقدمي �أن�شطة مبتكرة.

العا�شر

يو�صي ب�إيجاد �ضوابط لتحديد ما هو بحث علمى مما ي�ساعد فى ت�سهل
�أعمال املجل�س العلمي فى �أعمال الرتقيات و االرتقاء مب�ستوي الن�شر
العلمي باجلامعة.
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