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مقدمة
�إعما ًال ملا تقرر يف وثيقة امل�شروع التطويري لت�أهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي بقيام اللجنة الإ�شرافية برفع تقريراً دوري اىل اللجنة املركزية العليا
للجودة واالعتماد االكادميي ملتابعة �سري العمل بامل�شروع ف�أن اللجنة الإ�شرافية للم�شروع وبالتن�سيق مع اللجان التنفيذية قامت ب�أعداد هذا التقرير الأول
والذي ير�صد �أهم �أعمال امل�شروع من تاريخ انطالقه بتاريخ 1435/1/1هـ وحتى تاريخ 1435/4/30هـ .
يت�ضمن هذا التقرير الدوري الأول عدد من املحاور التي ت�شمل حم�صلة الإعداد واخلطة التنفيذية للم�شروع وتكوين اللجان التنفيذية العاملة فيه وهي
جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي وجلنة ال�سياق الرباجمي وجلنة التدريبي والتثقيف وكذلك جلنة العالقات العامة واالعالم .
 -1اللجنة اال�شرافية للم�شروع
مت حتديد �أع�ضاء اللجنة اال�شرافية من خالل �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ورئي�س اللجنة اال�شرافية ونائب الرئي�س وعميد اجلودة وتطوير
 .املهارات و موافقة اللجنة املركزية العليا للجودة واالعتماد االكادميي
مت عمل اجتماعات دورية منتظمة للجنة اال�شرافية للم�شروع لتحديد
 اهداف امل�شروع التطويري. املخرجات املتوقعة للم�شروع.و الطرق املثلى للح�صول على اكرب قدر ممكن من التطوير من خالل الو�ضع الراهن للجامعة ور�ؤية اجلامعات املناظرة و كذلك الو�ضع احلايل للهيئة
الوطنية للتقومي و االعتماد الأكادميي .
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 -2وثيقة امل�شروع التطويري
 مت عمل العديد من اجلل�سات املطولة للجنة اال�شرافية لعمل وثيقة للم�شروع و من خالل تلك االجتماعات مت الو�صول اىل العنا�صر الرئي�سية للوثيقةوهى كما يلى:

 منهجيه عمل امل�شروع نظام العمل بامل�شروع فريق املتابعة للم�شروع جلان امل�شروع التنفيذية ( جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي وجلنة ال�سياق الرباجمي و جلنة التدريب والتثقيف واللجنة االعالمية ) و كذلك حتديد �أهدافكل جلنة و مهامها و معايري ت�شكيل اع�ضاء كل جلنة
-مراحل امل�شروع كذلك مت االتفاق على ان تكون املراحل اال�سا�سية للم�شروع ثالث مراحل :

املرحلة الأوىل ( من �شهر حمرم  1435هـ و حتى نهاية �شهر ربيع الأول  1435هـ )
املرحلة الثانية ( من �شهرربيع ثاين  1435هـ و حتى نهاية �شهر جماد ثاين  1436هـ )
املرحلة الثالثة ( من بداية رجب 1436هـ وحتى نهاية �شعبان 1436هـ ).
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 -3الفريق اخلارجي ملتابعة امل�شروع
و�ضمانا لنجاح امل�شروع و حتى يحقق امل�شروع اق�صى فائدة ممكنة منه مت االتفاق على ان يكون هناك فريق خارجي ملتابعة امل�شروع من اخلرباء اخلارجيني
 .مل�شروعات التطوير و�ضمان اجلودة  .و قد قام امل�ست�شارين باللجنة اال�شرافية بتقدمي العديد من الرت�شيحات للجنة املركزية
و قد مت الرت�شيح لثالثة من اخلرباء بفريق املتابعة و مت االختيار على ا�سا�س اخلربة املتميزة يف جمال م�شاريع التطوير واالعتماد الأكادميي وهم:

 - 1اال�ستاذ الدكتور :عماد ابو الرب
مفو�ض جلنة االعتماد الأكادميي ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية املتحدة (وزارة التعليم العايل) ()CAA
�ص ب مربع �  , 45133أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة  -هاتف , 6951 466 2 )0( 971+ :فاك�س88 84 642 2 )0( 971+ :
E-mail: abuelrub@yahoo.com

 -2الأ�ستاذ الدكتور�/صالح الدين حممد فهمى حممد طاهر
خبري الدعم الفني مل�شروعات التطوير و�ضمان اجلودة والت�أهيل لالعتماد بالتعليم العايل وامل�ست�شار الثقايف ال�سابق جلمهورية م�صر العربية بالريا�ض
موبايل  , + 201001692682:فاك�س + 20237491056:
E-mail: sftaher@yahoo.com

 -3الدكتور :زهري بن �صالح عمر عبداجلبار

خبري االعتماد االكادميي والدكتور بكلية الهند�سة جامعة امللك �سعود تليفون  )01( 2120777: :فاك�س )011( 2120666 # 400
      e-mail: Zuhair@ksu.edu.sa
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  و قد مت ادراج البند الثاين من وثيقة امل�شروع التطويري و الذى يحدد نظام الت�شكيل لفريق املتابعة كذلك مهام الفريق كما يلي:
 1.2يتم ت�شكيل فريق املتابعة على النحو التايل :
عدد من اخلرباء القياديني يف جمال اجلودة واالعتماد االكادميي(من ثالثة اىل خم�سة �أ�شخا�ص)ممن تتوفر لديهم اخلربة فى م�شاريع التطوير االكادميي.
 2.2مهام فريق املتابعة :
حتكيم اخلطة التنفيذية للم�شروع .تقييم اجنازات امل�شروع والتحقق من توافق التنفيذ مع اخلطة املعتمدة والرفع مبا تراه منا�سباً حول امل�شروع للجنة املركزية العليا للجودة يف اجلامعة . -4حتكيم اخلطة التنفيذية للم�شروع
و حيث ان اوىل مهام الفريق هي حتكيم اخلطة التنفيذية للم�شروع ,فقد مت ار�سال اخلطة التنفيذية للم�شروع عقب اعتمادها من خالل اللجنة املركزية
العليا للجودة واالعتماد االكادميي من خالل نائب رئي�س اللجنة اال�شرافية وعميد اجلودة وتطوير املهارات ,و قد مت احل�صول على ردود املحكمني
و قد قامت اللجنة اال�شرافية بدرا�سة و مناق�شة ردود فريق املتابعة واالخذ بالعديد من املالحظات وميكن تق�سيم املالحظات اىل :
مالحظات يف �صياغة الوثيقة و قد مت االخذ ب�أغلب هذه املالحظات والتعديل يف الوثيقة .مالحظات يف اخلطة التنفيذية للوثيقة من خالل اللجان املختلفة و قد مت اخذ تلك املالحظات يف االعتبار من اللجان املختلفة.مالحظات خا�صة ب�أهداف امل�شروع والتعاون مع امل�شروعات التطويرية االخرى املوجودة باجلامعة وقد مت االخذ بالتو�صية من خالل اللجنة اال�شرافيةبالتعاون مع اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة وامل�شروعات االخرى التي تتداخل مع اجلامعة .
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 -5تد�شني امل�شروع يف يوم  1435/4/5هـ والبدء يف فعالياته
بح�ضور عمداء الكليات والعمادات امل�ساندة باجلامعة ِّ
د�ش ُن معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن يوم الأربعاء 1435/4/5هـ امل�شروع التطويري
لت�أهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي  ,وذلك بعد �أن توالت الإجنازات يف عد ٍد من املجاالت بجامعة املجمعة  ,والتي من �أهمها جمال �ضمان اجلودة وحتقيق
متطلبات االعتماد الأكادميي  ،حيث كان من �أبرز الإجنازات التي حققتها اجلامعة يف هذا ال�صدد �إمتام م�شروع التقومي الذاتي الأويل  ,كما قامت بتقدمي
ت�صب يف ذات االجتاه كان من �أهمها م�شروع الربامج الأكرث جاهزية لالعتماد الأكادميي ومت تنفيذه هذا العام وللعام الثاين
العديد من املبادرات التي ُّ
على التوايل حمققاً عدداً من الإيجابيات يف حتفيز وتدريب من�سوبي الربامج الأكادميية  ،هذا ويهدف امل�شرو ُع التطويري �إىل تعزيز الكفاءة الداخلية
وحت�سني م�ستوى الأداء باجلامعة وبراجمها وتهيئتها للح�صول على االعتماد الأكادميي و�ضمان جودة املخرجات  ,كما �ستكون منجزات العمل ال�سابقة من
�أهم مدخالت هذا امل�شروع ومن �أبرزها  :تقرير الدرا�سة الذاتية الأولية للجامعة وما خل�ص �إليه من تو�صيات دعمت بتو�صيات الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي وتعليقاتها على التقرير  ،وكانت �إدارة اجلامعة قد قامت خالل الفرتة املا�ضية بعمل منهجي ٍة للعمل على امل�شروع من خالل ت�شكيل
جلان للعمل تقوم بتنفيذ �أهداف ومهام و�صالحيات جلان امل�شروع  ,اجلدير بالذكر �أ َّن تد�شني امل�شروع قام من خالل حفل م�صغر تخ َّل ُله عدداً من الكلمات
منها كلمة ل�سعادة عميد اجلودة وتطوير املهارات الدكتور خالد اجلاراهلل لتو�ضيح �أهداف امل�شروع وطريقة العمل على حتقيق �أهدافه  ,وكلمة �أخرى ل�سعادة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور حممد بن عثمان الركبان لت�سليط ال�ضوء على مدى جاهزية اجلامعة من الناحية الفنية للتقدمي على االعتماد
الأكادميي .
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 -6تكوين الفرق التنفيذية للم�شروع
مت تكوين الفرق التنفيذية للم�شروع من خالل م�سئويل اللجان الرئي�سية وا�ستنادا اىل مهام اللجان و مت االخذ فى االعتبار اوال م�شاركة فاعلة من خالل
جميع كليات اجلامعة والعمادات امل�ساندة االدارات الرئي�سية وكذلك االخذ فى االعتبار م�شاركة العن�صر الن�سائي ب�صورة فاعلة فى كل من فئة اع�ضاء هيئة
التدري�س واالداريني كذلك مت االخذ فى االعتبار امل�شاركة الالحقة للطلبة حيث ان م�شاركة الطلبة فى م�شروع التطوير ت�ساعد فى و�صول خمرجات امل�شروع
ب�صورة وا�ضحة للم�ستهدفني من امل�شروع جميعهم .و قد مت اعتماد اللجان من خالل �سعادة رئي�س اللجنة اال�شرافية و وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
مرفق (. )3
 كذلك مت و�ضع اجتماعات اللجان على النظام الإلكرتوين للجامعة حتى ميكن متابعة امل�شروع من خالل االدارة العليا للجامعة ب�صورة اكرث قربا .ومن خالل البيانات االح�صائية للفرق جند ان �إجمايل اعداد �إجمايل عدد االع�ضاء القائمني على ادارة امل�شروع من خالل الفرق التنفيذية ()67ع�ضوا ميثلون الكليات والعمادات امل�ساندة االدارات باجلامعة .وميكن تو�ضيح ت�شكيل تلك الفرق كما يلى عدد اع�ضاء اللجنة اال�شرافية ( )6و جلنة
ال�سياق امل�ؤ�س�سي (  )30كذلك جلنة ال�سياق الرباجمي ( )22اما جلنة التدريب والتثقيف (  )5و اللجنة االعالمية ( � ) 4إجمايل عدد الن�ساء
امل�شاركات يف امل�شروع ( )8كذلك من خالل املرحلة الثانية بامل�شروع �سوف يتم م�شاركة ن�سبة من الطلبة يف فعاليات امل�شروع.
 و ب�صدور قرار تكوين الفرق التنفيذية للم�شروع واملتزامن مع تنفيذ امل�شروع بدات الفرق املختلفة فى تنفيذ ان�شطة امل�شروع اعتمادا على اخلطوطالرئي�سية للخطة التنفيذية للم�شروع.
و من خالل املتابعة املت�أنية فان كل فريق من فرق امل�شروع يقوم بعمل اجتماع �أ�سبوعي على االقل للمتابعة واملراجعة للمخرجات املتطلبة لكل مرحلة .
و ميكن القول انه خالل ال�شهر االول من امل�شروع قد مت عمل مايزيد عن ( )70اجتماع للجان التنفيذية منها ( )40للجان ال�سياق امل�ؤ�س�سي و عدد ()20للجان ال�سياق الرباجمي.
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وان كانت املخرجات املتوقعة للم�شروع مل تظهر حتى االن ال ان امل�شروع يجري ب�صوره جيدة متوافق مع اخلطة التنفيذية للم�شروع  .كذلك انه مناملتوقع ان ال تظهر املخرجات املتوقعة من امل�شروع فى الفرتة االوىل تظهر تباعا بحول اهلل تعاىل.
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