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Standard 1
Mission, Goals and Objectives
املعيار األول  :الرسالة و الغايات و األهداف
رؤية اجلامعة
"أن تكون جامعة اجملمعة مؤسسة تعليمية متميزة يف أدائها وجودة براجمها ،تفي بتطلعات اجملتمع احمللي
والوطين ،وتسهم يف حتقيق توجهاته التنموية والتنافسية".
رسالة اجلامعة
"تلتزم جامعة اجملمعة بتقديم برامج تعليمية نوعية ،ودعم املشاريع البحثية واملبادرات اجملتمعية اليت تسهم يف
حتقيق التنمية املستدامة ،وتعزيز الوءا واءانتما للوط بقيمه الثقافية وتراهه اضحاار"".
األهداف اءاسرتاتيجية
 .1بنا القدرات التنافسية للطلبة وفق متطلبات سوق العمل وجمتمع املعرفة
 .2اءارتقا بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية
 .3تطوير األدا املؤسسي واملنظومة اإلدارية
 .4تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفا تها التشغيلية
 .5الوفا مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي
 .6اءارتقا بالقيمة النوعية للبحث العلمي واءابتكار وفقًا ألولويات التنمية
 .7تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية
منهجية إعداد تقرير املعيار:
 تشكيل فريق للعمل على وتوزيع املهام على أعاا الفريق.
 مقابلة عددا م مسئولي اجلامعة ذات الصلة باملعيار.
 مجع ومراجعة وحتليل الوهائق واألدلة والشواهد مبا فيها تقارير الدراسة الذاتية األولية
 تعبئة منوذج مقاييس التقويم الذاتي املؤسسي للهيئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي،
ووضع التقدير ألنجمي ملمارسات املعيار.
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 كتابة تقرير أوىل ع املعيار.
 عرض التقرير على جهات اءاختصاص باجلامعة م خالل ورش عمل وتعديله فى ضو
مالحظاتهم .
 عرض التقرير على املراجع املستقل وإجرا التعديالت املناسبة.
 صياغة التقرير بطريقة نهائية
- 1كيف ميكنكم التحقق م اتساق رسالة اجلامعة مع قرار اءانشا ومع املعتقدات الدينية والثقافية
للمملكة
مت بنا الرسالة مبشاركة املعنيني  .م هم ؟ ،ويتم اعالمهم بصفة دورية بالتغيريات  .كيف ؟
مت استطال ارا الطال واءاداريني وأعاا هيئة التدريس واصحا العمل ع رضاهم ع الرسالة
()%70
- 2متيزت الرسالة بأنها حمددة بدقة وقابلة للتحقيق وتستخدم كموجه لعملية صنع القرار .وضح ذلك ؟
يتم الرجو اليها عند انشا برنامج جديد  -عند متويل مشرو  .........اخل
ترتبط الرسالة جبميع األنشطة الرئيسية يف اجلامعة "التعليم  ،البحث العلمي  ،خدمة اجملتمع".
يف الدراسة الذاتية ذكر ان الرسالة حددت بالتشاور مع املستفيدي م داخل اجلامعة وخارجها خاصة
اجملتمع احمليط الذ" ختدمه ..كيف ؟.
م خالل ورش العمل واللقا ات واءاجتماعات واستطالعات الرأ"
اعتماد صيغة الرسالة رمسيا م قبل جملس اجلامعة.
- 3كيف يتم مراجعة و تطوير الرسالة و األهداف :
حدث ذلك عند بنا اخلطة اسرتاتيجية الثانية.
- 4وضعت الرسالة كأساس للتخطيط اءاسرتاتيجي يف اجلامعة ...كيف ؟
عند بنا اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية الرسالة  ،األهداف اءاسرتاتيجية  ،األهداف التفصيلية
مبادرات وأنشطة
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- 5استخدام الرسالة كموجه لتوزيع املوارد و اختاذ القرارات املتعلقة باملشاريع أو السياسات املهمة يف
اجلامعة .كيف ؟
- 6ماهي اليات اعالن الرسالة على مجيع وحدات اجلامعة واجملتمع اخلارجي  ..كيف ؟
م خالل  :املوقع اإللكرتوني وشاشات العرض واملطبوعات وامللصقات  ...وغريها
- 7جا ت رسالة اجلامعة متوافقة مع األهداف و الغايات و التطلعات ...وضح ذلك ؟
يظهر ذلك يف منو وتطوير اجلامعة وهياكلها التنظيمية والتقارير السنوية جلميع وحدات اجلامعة
مت حتويل الرسالة إىل أهداف حقيقية تستخدم يف توجيه عمليات التخطيط
مت توظيف هذه األهداف لتحديد األنشطة اليت ينبغي تعزيزها لتكون اجلامعة قادرة على إجياد مبادرات
تليب احتياجاتها و ءا سيما تلك اليت تتطلب متويالً ،
متت صياغة األهداف حبيث تشتمل على مؤشرات أدا حمددة وقابلة للقياس تستخدم للحكم على مدى
حتقيقها .
كيف ميكنكم متابعة حتقيق وحدات اجلامعة املختلفة ألهداف اجلامعة
تعمل اجلامعة م خالل التقارير السنوية ومؤشرات األدا على املراجعة بشكل دور" للغايات واألهداف
احملددة يف التخطيط اءاسرتاتيجي للجامعة.
األدلة والشواهد
اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة ()2( ، )1
حمار جملس اجلامعة ءاعتماد اخلطة اءاسرتاتيجية
 - 8هل أن كال اجلنسني م أصحا املصلحة قد شاركوا يف التقييم املنتظم ورصد مدى مال مة الرسالة
وخاصة املشاركني م اجملتمع اخلارجي مع حتليل مفصل لنتائج التقييم؟
هنالك مشاركة للذكور واءاناث م املستفيدي وم أصحا املصلحة خاصة م اجملتمع اخلارجي م
خالل استطال رأيهم
تقدم إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية تقرير مفصل ع ذلك حيتو" على العينة املشاركة – حتليل النتائج

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

- 9ما املؤشرات اليت تستخدم للتأكد م حتقق رسالة اجلامعة ولقياس ووعي أصحا املصلحة بذلك.
مؤشرات األدا للخطة اءاسرتاتيجية الثانية والبالغ عددها  89مؤشر
التقارير اليت تقدمها إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية حنو التقدم يف حتقيق األهداف اءاسرتاتيجية للجامعة.
قياس مؤشر مدى معرفة أصحا العالقة لنص الرسالة واألهداف()5/3.12
جيب متابعة هذا املؤشر بصفة دورية م خالل إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية
- 10كيفت ترى فعالية قياس حتقق الرسالة؟
مت إعداد تقرير ختامي للخطة األوىل يبني نسبة حتقيق ( ) ...م اخلطة اءاسرتاتيجية اءاوىل
اخلطة الثانية بدأ تطبيقها مع بداية هذا العام 2017/2016
ومت وضع نظام لقياس فاعليتها م خالل مؤشرات األدا
- 11هل تتسق البيانات املوجودة مبقاييس التقييم الذاتي ( )SESمع ما هو موجود بالدراسة الذاتية ()SSR؟
ءا يوجد فروق بني حمتوى الدراسة واملقاييس ألنه مت حتديثهم يف نفس السنة ()2016
حاليا توجد فروق ويرجع ذلك للنمو والتطور املستمر يف اجلامعة
 - 12ما هي العمليات واإلجرا ات املستخدمة لامان أنه يتم استخدام الرسالة يف التخطيط وختصيص املوارد
املستقبلية على املستوى املؤسسي؟
إجرا ات إعداد اخلطة التشغيلية للجامعة وللجهات
يوجد لدى اجلامعة إدارة للمشاريع اليت وضعت شروطا لقبول ومتويل املشرو م أهمها أن يتسق مع
رسالة اجلامعة وحيقق أهدافها اءاسرتاتيجية.
 - 13هل هناك إجرا ات لامان الرصد املنتظم ملؤشرات األدا الرئيسية اليت تام حتقيق األهداف
الرئيسية خلطط عمل قصرية وطويلة األجل يف الوقت املناسب؟
يتم حاليا عرضها بشكل دور" على اللجنة املركزية للجودة وجملس اجلامعة ويتم تكليف اجلهات
املختصة مبتابعة حتقيق املستهدف كما يتم حاليا اعداد نظام أمتته املؤشرات ووضع شاشة لدى مجيع
قيادات اجلامعة ويف شاشات العرض املوجودة يف مرافق اجلامعة املختلفة
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- 14وضّح بشي م التفصيل ما خيص رؤية اجلامعة ومدى توسعها رأسيا وأفقيا،
املخطط الرئيسي للمؤسسة.
رؤية اجلامعة وهيكلها التنظيمي
اإلشارة اىل توسع اجلامعة (عدد الكليات – عدد الربامج – عدد الطلبة – اخلرجيني

-برامج

الدراسات العليا ).....
اإلشارة اىل فرو اجلامعة والتوسع يف املنشآت
أهم حماور اخلطة اإلسرتاتيجية (السبع أهداف)
- 15ما السمات واخلصائص املميزة للجامعة وكيف تنعكس تلك السمات يف رسالتها؟
القبول واءاستيعا
جامعة تعليمية شاملة
تدعم املشاريع البحثية
تلبية اضحاجات الثقافية واءاقتصادية واءاجتماعية لبيئة اجلامعة احمليطة جبميع فروعها
تعزيز قيم اءانتما والوءا للوط
تساهم يف حتقيق رؤية اململكة يف التنمية املستدامة
وكل ما سبق هو ترمجة لرسالتها
 - 16كيف يام جملس اجلامعة أن تنعكس رسالة املؤسسة وغاياتها وأهدافها يف اخلطط واألنشطة
التفصيلية؟
مراحل اعداد اخلطة اءاسرتاتيجية مبشاركة وتعاون اجلميع
اعداد اخلطة التشغيلية للجامعة
تعميمها على مجيع جهات اجلامعة
بنا اجلهات خطط تشغيلية يف ضوئها
متابعة تنفيذ اخلطة م خالل مكتب معالي املدير ووكاءات اجلامعة الثالث

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

يوجد لدى اجلامعة إدارة للمشاريع اليت وضعت شروطا لقبول ومتويل املشرو م أهما أن "
تسق مع رسالة اجلامعة وحيقق أهدافها.
- 17ما اآلهار املرتتبة على دور اجلامعة يف "تقديم تعليم فائق اجلودة يف جمال العلوم الصحية وأحباث ذات صلة
بالصحة وخدمات جمتمعية تساهم يف النهوض بصحة اجملتمع" فيما يتعلق بالتخطيط وصناعة القرار
واءاختيار ما بني البدائل املتاحة؟
ترفيع معايري القبول يف الكليات الطبية والصحية(كلية الطب )5/4.75 :
دعم الكليات باملرافق والتجهيزات اضحديثة
استقطا املتميزي م أعاا هيئة التدريس
توفري البيئة اءاكادميية اجلاذبة
 - 18إىل أ" مدى ميك للمؤسسة اضحفاظ على متيزها يف جمالي التعليم والبحث العلمي مما م شأنه أن
حيدث فارقا على املستوى العاملي؟
تسعى اجلامعة لذلك م خالل :
قبول الطال املتميزي خاصة يف اجملاءات الصحية والطبية
استمرار استقطا املتميزي يف التعليم والبحث العلمي
التطوير املهنى املستمر ملهارات أعاا هيئة التدريس
دعم البحث العلمي والكراسي البحثية
تطبيق نظام ضمان جودة وفقا للمعايري األكادميية العاملية (ِ)ABET + AHPGS + ASIIN
- 19كيف قمتم بنشر رسالة املؤسسة بني املستفيدي وأصحا املصلحة؟ هل كان ذلك األسلو فعاءا؟
م خالل عدة أنشطة مثل:
املوقع اإللكرتوني للجامعة
الرسائل النصية للمستفيدي (أعاا هيئة التدريس – اإلداريني -الطلبة)
شاشات العرض املتاحة يف كل مكان.

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

بنرات وملصقات ومطويات ...
لقا ات مع أصحا املصلحة م اجملتمع
نعم كان األسلو فعاءا ( مسئولية إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية)
- 20هل متت املوافقة على الرسالة م جانب اجلهات املعنية يف اجلامعة؟
نعم (مناقشتها يف جملس اجلامعة واملوافقة عليها)
( مسئولية إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية)
- 21ما اخلطوات واإلجرا ات اليت اتبعتها املؤسسة يف تطوير أو مراجعة رسالتها؟
مت مراجعة وتطوير رسالة اجلامعة بعد انتها اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل 1436وبنا اخلطة اءاسرتاتيجية
الثانية 1440/ 1437م خالل:
ورش عمل لقيادات اجلامعة ومنسوبيها
ورش عمل ألصحا املصلحة م اجملتمع احمللى اخلارجي
استطال رأى املستفيدي
دراسة التغريات احمللية والعاملية
صياغة أولية للرسالة
عرضها على اخلربا
صياغتها نهائيا

(مسئولية إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية)

- 22كيف تقومون بنشر األهداف اءاسرتاتيجية واخلطة التشغيلية؟
م خالل عدة أنشطة مثل:
املوقع اإللكرتوني للجامعة
التعاميم
شاشات العرض
اءاجتماعات وورش العمل  ( .مسئولية إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية)
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- 23إىل أ" مدى أخذت املؤسسة يف اءاعتبار املقارنة املرجعية يف تطوير وصياغة رسالتها وأهدافها
عند بنا خطتها الثانية
حلل فريق العمل عناصر الرسالة لتجار  16جامعة على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي وأعد تقرير
املقارنة املرجعية للتوجهات الوطنية والعاملية لتوضيح ذلك.
ومت بنا الرسالة وصياغتها يف ضو نتائج حتليل هذه التجار .
- 24هل أعمال التخطيط (مثل تطوير التخطيط اءاسرتاتيجي والتوظيف وخطة اءاحتفاظ باملنسوبني ،إخل)
تقوم على التعاون وتشمل مجيع األقسام واخلدمات يف املؤسسة؟
يوجد جملس تشاور" يتم مناقشة هذه األمور واختاذ القرارات املناسبة وهذا يشمل مجيع األقسام يف
اجلامعة.
عند إعداد اخلطة اءاسرتاتيجية والتشغيلية للجامعة مت تشكيل جلان م مجيع وحدات اجلامعة
كيف تعرفون أن مؤشرات األدا الرئيسية املختارة تام قياس حتقيق األهداف اءاسرتاتيجية؟
بنا املؤشرات بنا على جتار سابقة(اخلطة اإلسرتاتيجية القدمية  94مؤشر)
مصادر املؤشرات :
هيئة تقويم التعليم ( 31مؤشر)
آفاق ( 25مؤشر)
خاصة باجلامعة ( 33مؤشر)
اتساقها مع خطة 2030
حتكيم املؤشرات واخلطة اءاسرتاتيجية م خالل خربا
- 25كيف قمتم بإعداد خطتكم اءاسرتاتيجية ()2016- 2020؟ ما الذ" قمتم بتغيريه يف اخلطة
اءاسرتاتيجية اجلديدة (مثال :الرسالة ،الغايات ،األهداف اءاسرتاتيجية واملبادرات)؟ م الذ" قرر أن
هناك حاجة إىل التغيري أو التعديل؟
( مسئولية إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية)
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خطوات إعداد اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية للجامعة.
مت تعديل طفيف يف حمتويات اخلطة
مت إعداد خ طة اسرتاتيجية جديدة بعد انتها اخلطة اءاوىل (مرحلة النشأة والتأسيس) للرتكيز على
مرحلة التحول النوعي
إقرار جملس اجلامعة هلذا التعديل
- 26هل يدرس أعاا هيئة التدريس باجلامعة يف أكثر م كلية (أو برامج) م الكليات  13والربامج 44؟
اضحفاظ على التخصص والنصا املسموح به حسب رتبة عاو هيئة التدريس
مراعاه البعد اجلغرايف
- 27ما هي اإلجرا ات اليت تتخذ لبعض الكليات عندما تتخطى نسب الطال إىل أعاا هيئة التدريس
.1:22
اءاستعانة بتدريس عاو هيئة التدريس يف أكثر م كلية.
استخدام نظام التعليم اإللكرتوني D2L
نستخدم هيئة تدريس بدوام جزئي (يف حدود ضيقة وعند الارورة).
توجيه اولوية التعاقد مع أعاا هيئة التدريس هلذا التخصص
- 28كيف ميكنكم مواجهة التحديات املالية املستقبلية وهل مت اخذ ذلك باءاعتبار يف اخلطة
- 29مامدى اتساق اخلطة اءاسرتاتيجية مع رؤية اململكة 2030
 - 30ما السمات واخلصائص املميزة للجامعة وكيف تنعكس تلك السمات يف رسالتها؟
 - 31كيف يام جملس إدارة املؤسسة أن تنعكس رسالة املؤسسة وغاياتها وأهدافها يف اخلطط واألنشطة
التفصيلية؟
- 32كيف قمتم بتطوير خطتكم اءاسرتاتيجية ()2016- 2021؟ ما الذ" قمتم بتغيريه يف اخلطة
اءاسرتاتيجية اجلديدة (أ" ما يتعلق بالرسالة والغايات واألهداف واءاسرتاتيجيات واملبادرات)؟ م الذ"
قرر أن هناك حاجة إىل التغيري أو التعديل؟
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- 33كيف تستطيعون استخدام رسالة اجلامعة يف ختصيص وتوزيع املوارد بشكل عام وأياا بشكل خاص
فيما بني مقرات اضحرم اجلامعي وبني أقسام الطال والطالبات؟
 - 34ما اءافرتاضات واملبادئ والنماذج اليت جيدر باجلامعة استخدامها إلدارة مواردها املالية بفاعلية وكفا ة
على املدى الطويل؟
 - 35إىل أ" مدى ميك للمؤسسة اضحفاظ على متيزها يف جمالي التعليم والبحث العلمي مما م شأنه أن
حيدث فارقا على املستوى العاملي؟
- 36ما اآلهار املرتتبة على دور اجلامعة يف "تقديم تعليم فائق اجلودة يف جمال العلوم الصحية وأحباث ذات صلة
بالصحة وخدمات جمتمعية تساهم يف النهوض بصحة اجملتمع" فيما يتعلق بالتخطيط وصناعة القرار
واءاختيار ما بني البدائل املتاحة؟
- 37كيف تقومون بتخصيص وتوزيع املوارد لامان حتقيق خطتكم اءاسرتاتيجية وخطتكم التشغيلية
بشكل عام؟
- 38كيف قمتم بنشر رسالة املؤسسة بني املستفيدي وأصحا املصلحة؟ هل كان ذلك األسلو فعاءا؟
- 39هل متت املوافقة على الرسالة م جانب اجلهات املعنية يف اجلامعة؟
- 40ما اخلطوات واإلجرا ات اليت اتبعتها اجلامعة يف تطوير أو مراجعة رسالتها؟
- 41إىل أ" مدى تعتقد اجلامعة أنها جنحت يف تقديم وتطوير هقافة اجلودة؟
- 42كيف تقومون بتوصيل أو نشر األهداف اءاسرتاتيجية واخلطة التشغيلية؟
- 43كيف ميكنكم حتسني نقاط لاعف هلذا املعيار املتمثلة بالتالي:
مراجعة رسالة اجلامعة حبيث تتام حمددات لعمليات توجيه التخطيط وصنع القرار يف اجلامعة
وتزويد املسؤولني مبحكات لتقويم التقدم حنو الغايات و األهداف  ،وتساعد يف توزيع املوارد بعدالة.
وضع آليات لامان استخدام الرسالة بصورة منتظمة يف توزيع املوارد و اختاذ القرارات املتعلقة باملشاريع
أو السياسات املهمة يف اجلامعة .
حتديد ألية للمراجعة الدورية للغايات واألهداف وكيفية التحديث و اإلعالن ع أ" تغيري يطرأ عليها
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- 44كيف ميكنكم اضحفاظ على نقاط القوة ودعمها لامان استمرارها هلذا املعيار املتمثلة بالتالي:
تدعم عبارة الرسالة املهام الرئيسية للجامعة "التعليم  ،البحث العلمي  ،خدمة اجملتمع".
حددت الرسالة بالتشاور مع املستفيدي م داخل اجلامعة وخارجها خاصة اجملتمع احمليط الذ" ختدمه.
تستخدم الرسالة كأساس للتخطيط اءاسرتاتيجي يف اجلامعة.
تتوافق الغايات اخلاصة بعمليات التطوير مع الرسالة وتدعمها.
تتوافق أهداف الوحدات التنظيمية داخل اجلامعة مبا حتويه م مؤشرات حمددة وقابلة للقياس مع رسالة
اجلامعة
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Standard 2
)*** ( Governance and Administration
املعيار الثاني  :السلطات و اءادارة )*** (
وصف عام للمعيار
يقوم جملس اجلامعة بقيادة اجلامعة قيادة فاعلة حتقق املصلحة العامة ملنسوبي اجلامعة م خالل تطوير
السياسات و املسائلة.
 و يقوم كبار املسئولني بادارة انشطة اجلامعة وفق هيكل تنظيمي واضح و حمدد . و يتسم مجيع اعاا اءادارة العليا باءالتزام اءاخالقي. وهناك توزيع عادل للميزانية بني اقسام الطلبة والطالبات ويوجد تواصل فاعل و مشاركة يفعمليات التخطيط وصنع القرار
كما ان التخطيط واءادارة تتم م خالل ))نظام جملس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه((.
هناك توازن واضح بني التخطيط علي مستوى اءادارة واملبادرات علي مستو" الوحدات
واءاقسام العلمية باجلامعة.
 1- 2اجمللس اءادار" األعلى للجامعة (جملس اجلامعة)
-

يعمل جملس اجلامعة بصورة فاعلة ومجيع والوحدات باجلامعة هلا جمالسها مثل الكليات
واءاقسام العلمية و القوانني اليت تنظم اللجان واجملالس تندرج م قانون التعليم ((نظام جملس
التعليم العالي واجلامعات ولوائحه ))

-

ياع جملس اجلامعة التطوير هدفا اساسيا ويعمل عليه

-

اعاا اجمللس ميثلون خربات متنوعة و علي دراية مبهام وانشطة اجلامعة

-

و يقوم جملس اجلامعة مبراقبة مجيع العمليات داخل اجلامعة –

-

ويقوم بتكوي جلان فرعية للنظر يف امليزانية والتوظيف واملكافئات والتخطيط اءاسرتاتيجي

-

يعمل اجمللس مبا حيقق مصلحة اجلامعة و يراجع مد" كفائته بصورة دورية.

 . 2- 2القيادة
-القيادة اءادارية باجلامعة قيادة فاعلة حتقق التطوير والتحسني
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 حتدد مسئوليات ومهام القيادات بشكل واضح (دليل الصالحيات ) تتم اءاجرا ات يف الوقت املناسب يف اغلب وحدات اجلامعة . تشجع اجلامعة العمل اجلماعي والتعاون مع اءادارات اءاخر" تتم عملية التفويض بصورة مالئمة و تكون حمددة وموهقة و موافق عليها م جملس اجلامعة تشجع القيادات اءادارية باجلامعة املبادرات و تقدم التغذية الراجعة ع ادا املرؤوسني يتحقق كبار القيادات م ان ما يقدم مبجلس اجلامعة موهق (الكرتونيا) و يصدر بشانه القراراتاملناسبة
. 3- 2عمليات التخطيط
-

تتم عمليات التخطيط باجلامعة حبيث حتقق رسالتها وأهدافها و تتسم باملرونه الكافية اليت
تسمح لتحقيق اءاهداف

-

توجد خطة شاملة ينبثق منها خطط لكافة وحدات اجلامعة

-

يتم التخطيط مبشاركة مجيع منسوبي اجلامعة

-

يتم اعالم مجيع منسوبي اجلامعة خبطط اجلامعة (موقع اجلامعة)

-

يتم مراقبة تطبيق اخلطط للتاكد م مد" حتقق اءاهداف

-

تراجع اخلطط وتعدل حسبما يتطلب اءامر

-

يتم تقدير املخاطر وادارتها يف اعمال التخطيط باجلامعة (اءادارة اءاسرتاتيجية – ادارة املخاطر)

-

هناك ختطيط اسرتاتيجى يف وضع ميزانية اجلامعة (سنو" و طويل اءاجل )

 4- 2العالقة بني اقسام الطال و الطالبات
 تشارك اقسام الطالبات يف اعمال التخطيط و صنع القرار و اءادارة العليا للجامعة (وكيالتورئيسات اقسام)
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 يتم التوزيع العادل يف املرافق واءاحباث واخلدمات بني كل م اقسام الطال والطالبات ( اضحرماجلامعية)
 يتم متثيل اقسام الطال والطالبات بصورة متكافئة يف عاوية اللجان واجملالس ذات العالقة يوجد تواصل فعال واشرتاك بني اللذي يقومون باعمال متشابهة يف اءاقسام املختلفة اشرتاككامل يف التخطيط و التقويم وصنع القرار.
 تهتم تقوميات اجلودة يف كل م اقسام الطال والطالبات و تظهر مؤشرات اجلودة واعمالالتقارير نتائج اقسام الطلبة واقسام الطالبات باءاضافة الي مستو" اءادا بشكل عام.
 5- 2النزاهة
 يتم اءالتزام بتجنب تاار املصاحل واءانتحال يف التدريس والبحث العلمي. تاع اجلامعة قواعد للممارسات اءاخالقية والسلوك املسؤوله ملنسوبي اجلامعة. يتم مراجعة القواعد بصفة دورية. يوجد سياسات للنشر مبوقع اجلامعة علي املواد املقدمه به واليت متثل صورة اجلامعة و متاضحصول علي موقع متقدم ملوقع اجلامعة بني اجلامعات.
 توهق مجيع ممارسات التعيني والتاديب و الفصل و تنفذ بصورة عادلة. 6- 2السياسات واللوائح التنظيمية.
 يوجد لد" اجلامعة جمموعة م السياسات واللوائح التنظيمية حتدد نطاق الصالحيات و اجرا اتعمل اللجان و الوحدات و الوظائف القيادية.
 يوجد دليل السياسات و اءاجرا ات اليت تنظم اءانشطة اءاساسية داخل اجلامعة. يوجد توصيف لنطاق الصالحيات واملسئوليات للمجالس واجلان الدائمة داخل اجلامعة ادلة السياسات واللوائح التنظيمية متاحة ملنسوبي اجلامعة علي موقع اجلامعة. -يوجد دليل لقواعد السلوك اخلاصة بالطلبة.
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 7- 2املناخ التنظيمي.
 يوجد مناخ تنظيمي اجيابي يساعد مجيع املنسوبني باءاحساس باملشاركة يف اختاذ القرار يوجد قناعة بني هيئة التدريس واملوظفني ان اسهاماتهم مقدرة. تلقي اجنازات اجلامعة التقدير م مجيع منسوبيها. يتم اشعار هيئة التدريس واملوظفني بالتطورات اليت حتدث يف اجلامعة ع طريق النشراتاءاخبارية واملنشورات الداخلية او ع طريق نظام اءاتصاءات اءادارية.
 مت تكليف وكالة اجلامعة مبسئولية استطال ارا املنسوبني ع املناخ التنظيمي م خاللمؤشرات قياس اءادا وكالة اجلامعة وعددها 3 3مؤشر.
 8- 2الشركات املرتبطة باجلامعة والوحدات التابعة هلا.
 عندما تقوم اجلامعة بانشا شركات او وحدات للقيام خبدمات او نشر او تعليم فانه تطبقسياسات فاعلة للمتابعة واملسائلة وادارة املخاطر.
 أنشأت جامعة بعض الوحدات اخلدمية لتقديم خدمات منخفاة التكلفة وتشمل هذه اخلدماتبعض اماك للطعام يف مواقع خمتلفة واملسؤول عنها عمادة شؤون الطلبة
 هناك أياا عقدا بني بعض املؤسسات لتقديم برامج التدريس يف السنه التحاريية. اءادارة العامة للتطوير اإلدار" توفر برامج التدريب للموظفني واإلداريني م خالل مراكزالتدريب م خارج اجلامعة وفقا للعقود بني املراكز و اجلامعية.
 -هناك وصفا للسياسات املتعلقة بهذه الوحدات ومستوى اخلدمات اليت تقدمها وهناك إدارة فعالةتوفري نظام التغذية املرتدة جلميع ما يدور يف هذه الوحدات.
 مجيع املؤسسات أو الشركات اليت تعمل مبوجب عقود مع اجلامعة ملزمة بإعداد تقرير سنو"يتام كافة اءاجنازات بوضوح.
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- 1ما أفال الطرق اليت ميك للجامعة م خالهلا تعزيز دورها القياد" فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي
وخدمة اجملتمع يف جمال العلوم الصحية؟
اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة
اءاهداف اءاسرتاتيجية للجامعة
خدمات كلية الطب وطب اءاسنان خلدمة اجملتمع
- 2كيف حتددون مدى اءارتباط بني التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع؟
اخلطة اءاسرتاتيجية
وكاءات اجلامعة ( تعليم و حبث علمي و كالة اجلامعة )
اهليكل التنظيمي باجلامعة

 -دليل الصالحيات  -التحديث والتطوير ( خطة اسرتاتيجية – 2

هيكل تنظيمي مطور – حتديث لدليل الصالحيات – جلان خمتصة ءاعمال التطوير – اءادارة العامة
للتخطيط والتطوير ءادار" )
- 3ما اهليكل التنظيمي ونظام اإلدارة اخلاص بكم؟ ماذا ع عالقة اءارتباط اإلدار" بني جملس اجلامعة
وكبار القادة واملؤسسة ككل؟
معظم القرارات يتم اعتمادها و متابعة تنفيذها م خالل جملس اجلامعة
املوضوعات تتم جبميع وحدات اجلامعة – ترتفع الي العمادات والكليات – مت الي الوكاءات واللجان
املركزية – ويتم اعتمادها م جملس اجلامعة.
 - 4كيف يتم تقييم أدا جملس اجلامعة؟ هل يقوم ذلك اجمللس بشكل دور" منتظم مبراجعة مدى فاعليته
وتطوير وتنفيذ خطط للتحسني؟
جلنة تنسيق اعمال اللجان ومتابعتها التابعة لوكيل اجلامعة
اجمللس التشاور"
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- 5هل الصالحيات واءاختصاصات والتشكيالت اخلاصة بكل جلنة م اللجان واللجان الفرعية كاملة
ومستوفاة (على سبيل املثال الشئون املالية وامليزانية ،وسياسات التوظيف ورواتب املوظفني ،والتخطيط
اءاسرتاتيجي ،واملنشئات واملرافق)؟
خبصوص اللجان الدائمة لكل جلنة صالحيات واختصاصات ومهام و يتم صدور قرار بالتشكيل سنويا
خبصوص اللجان الغري دائمة يصدر قرار اجلنة بالصالحيات واءاختصاصات والتشكيل .
 - 6هل لدى املؤسسة منهجية منظمة ءاختيار قادة الوحدات األكادميية واإلدارية واستقطابهم وتنميتهم
مهنيا؟
يوجد معايري مثال لتم تعيني رؤسا اءاقسام م اعاا هيئة تدريس علي اءاقل مدرس مساعد
يتم اءالتزام بقانون التعليم يف اعمال التعيينات
ادارة اءاستقطا .
يتم التنمية املهنية م خالل جهات عديدة خارجية وداخلية.
- 7كيف يقوم كبار القادة مبراجعة أدا املؤسسة وقدراتها التنظيمية م أجل تقييم الصحة التنظيمية
واألدا مقارنة باملؤسسات املماهلة والعالمات املرجعية الرئيسية ،وكذلك تقييم مدى التقدم فيما يتعلق
بأهداف األدا وتغيري اءاحتياجات التنظيمية؟
التقارير السنوية للكليات و العمادات
التقارير السنوية للوكاءات
التقارير الدورية للخطة اءاسرتاتيجية
مؤشرات اءادا لكل وكالة (وكالة اجلامعة –  33مؤشر \ وكالة الشؤون التعليمية –  33مؤشر\
وكالة الدراسات العليا

 23 -مؤشر  -امجالي  89مؤشر للجامعة متامنة اخلطة اءاسرتاتيجية

م مصادر \ مؤشرات هيئة تقويم التعليم \ مؤشرات افاق \ رؤية  \ 2030و اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة)
لكل مؤشر مستهدف تعمل اجلهة ذات الصلة بالوصول اليه و ختتلف الية حتديد املستهدف
مجيع تلك املؤشرات مرتبطة باألهداف اءاسرتاتيجية للجامعة .
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- 8هل هناك تواصل فعال بني أعاا اللجان واجملالس وبني األفراد يف مقرات اضحرم اجلامعي املختلفة
واإلدارات اليت تقوم بتنفيذ األنشطة ذات الصلة؟
يوجد تواصل فعال بني أعاا اللجان واجملالس بني األفراد يف مقرات اضحرم اجلامعي املختلفة م خالل
نظام اءاتصاءات واساليب التواصل املختلفة
اسالب التواصل ءا جتعل هناك فرق بني اضحرم اجلامعية \ او اقسام الطالبات واقسام الطال .
- 9هل لديكم جلنة خمتصة بأخالقيات املهنة؟ هل هناك صالحيات معينة لتلك اللجنة تتام اهلدف م
إنشا اللجنة ،وتكوينها ،وأدوارها ومسئولياتها ،ومدى انعقادها بشكل دور" ،ووسائل اءاتصال اليت
تطبقها؟
يوجد جلنة ألخالقيات البحث العلمي \ وكالة البحث العلمي
 - 10إىل أ" مدى تقوم اجلامعة مبراجعة السياسات واإلجرا ات واللوائح والتنظيمات والصالحيات اخلاصة
بكل جلنة؟
جلنة التطوير اءادار"
اءادارة العامة للتخطيط والتطوير اءادار"
اخلربا واملستشاري
- 11هل تقومون بإجرا استبانات دورية ممنهجة م أجل تقييم املناخ التنظيمي يف املؤسسة؟
يوجد العديد م اءاستبانات اليت يتم قياسها سنويا م خالل وكالة اجلامعة لتقييم املناخ التنظيمي
وقياس نسبة رضا منسوبي اجلامعة جبميع الفئات
متوسط الرضا وصل العام املاضي الي  %76واملستهدف  %80و توجد قياسات للسنوات السابقة ويتم
مناقشة قيم تلك املؤشرات يف اللجنة املركزية العليا للجودة و ترفع جمللس اجلامعة.
- 12كيف تقومون بتقييم أدا اللجان املختلفة؟
 -جلنة تنسيق اعمال اللجان ومتابعتها التابعة لوكيل اجلامعة
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 - 13كيف تقومون حبل مسألة تاار املصاحل بني منسوبيكم؟ مبعنى العالقة ما بني الطال وأعاا هيئة
التدريس ،وما بني أعاا هيئة التدريس واإلداريني ،وما بني الطال أنفسهم ،والتواصل ،والسرية،
إخل.
الشفافية
القوانني املنظمة
احملاسبية
- 14هل لديكم ميثاق أخالقي؟ هل قامت اجلامعة بتأسيس جهة معينة مليثاق السلوك األخالقي تتوىل
مراجعة وتعديل وترسيخ السياسات واإلجرا ات ذات الصلة بأية ادعا ات أو مزاعم غري صادقة أو مبالغ
فيها حبق اجلامعة؟
يوجد جلنة ألخالقيات البحث العلمي \ وكالة البحث العلمي
يوجد متحدث رمسي للجامعة و قواعد حمددة للتحدث باسم اجلامعة .
- 15ملاذا ءا يوجد باللجنة اءاستشارية للجامعة أ" عاو خارجي؟
- 16أي هي اخلطط التنفيذية املفصلة لتحقيق الغايات/األهداف مع حتديد تاريخ التنفيذ والوحدات املسؤولة
(وكيل اجلامعة للجودة) (انظر الصفحة  86يف اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية باللغة اإلجنليزية(انظر
اجلدول بالصفحة  45يف اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية باللغة العربية وأياا يف الصفحات( )144- 128
- 17هل هناك إجرا ات لقياس فعالية اهليئة اإلدارية ومراقبة أدائها خبالف مسح رضا املوظفني؟
- 18هل هناك خطة تشغيلية للمراجعة الدورية م قبل اهليئة اإلدارية للرسالة واألهداف والغايات؟
- 19ما هو اإلجرا الذ" تتخذه يف حالة وقو أمر طارئ وءا ميك جمللس اجلامعة اءاجتما ؟
- 20ما صالحيات مدير/جملس اجلامعة؟
- 21هل يتم قياس حتقق خطط العمل /القرارات اليت يقرها جملس اجلامعة؟
 - 22هل هناك إجرا ات لقياس فعالية ومتابعة دورية ألدا العمدا  ،رؤسا األقسام ،ورؤسا الوحدات
األكادميية  /اإلدارية األخرى غري عمليات استطالعات آرا املوظفني؟
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- 23ما هي معايري احملددة لرتقية الكادر اإلدار"؟
- 24كي ف يتم إعداد الوصف الوظيفي وم يعده؟ هل يتم كتابة كافة التوصيفات الوظيفية باللغة العربية،
إذا كانت اإلجابة بنعم :كيف لغري الناطقني بالعربية توقيع الوصف الوظيفي اخلاص بهم.
- 25هل لديكم إجرا ات واضحة ملراجعة خطط العمل  .ويتم اختاذ القرارات التصحيحية للتطوير بنا على
هذه املراجعات.
- 26هل يتم إعالن اخلطط اءاسرتاتيجية والقرارات الرئيسية وإبالغها بشكل فعال جلميع األطراف املعنية؟
- 27كيف تتعرف وتثم اجلامعة إجنازات ومساهمات أعاا هيئة التدريس والطال يف خدمات اجلامعة
واجملتمع؟
- 28يف الدراسة الذاتية (الصفحة  )91هناك أياا عقد بني بعض املؤسسات لتقديم برامج التدريس يف كلية
السنة التحاريية يف الربامج الطبية واهلندسية هل ميكنك مزيد توضيح ذلك؟ املزيد م األسئلة ملعرفة
كيفية ضمان جودتها يف تدريس طال اجلامعة؟
 - 29كيف ميكنكم حتسني نقاط لاعف هلذا املعيار املتمثلة بالتالي:
العدد احملدود م املواطنني السعوديني ذو" اخلربة الالزمة لشغل الوظائف اإلدارية العليا.
العدد احملدود م رتبة العليا (األساتذة واألساتذة املشاركني ) يف اإلدارة العليا باجلامعة.
غيا التمثيل النسائي يف هيكل اإلدارة العليا (عميد وما فوق)
إنشا نظام إدارة املخاطر لامان اضحكم الرشيد يف التخطيط مع اجياد البدائل يف صنع القرار.
 - 30كيف ميكنكم اضحفاظ على نقاط القوة ودعمها لامان استمرارها هلذا املعيار املتمثلة بالتالي:
تنمية مهارات مدير" اءادارات ملستوى عال م خالل تقديم برامج تدريبية مكثفة تنظمها عمادة اجلودة
وتطوير املهارات.
وجود هيكل تنظيمي واضح ومنظم بشكل جيد.
رؤية ممتازة يف تفويض املسؤوليات واملسا لة ألعاا اإلدارة العليا باجلامعة
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وجود بنية حتتية الكرتونية متطورة لتسهيل اءاتصال وحتسني التفاعل بني املراكز والوحدات املختلفة يف
اجلامعة و( اضحرم اجلامعية املختلفة ) .
تقدم املرونة ملراكز ومدرا الوحدات فيما يتعلق باملسائل املالية املخصصة للوحدات مع حتمل املسؤولية
يف القاايا املالية.
وضع سياسة البا املفتوح لتشجيع املبادرات واألفكار املبتكرة.
ميثل أعاا هيئة التدريس م اإلناث يف كل كلية وجمالس اإلدارات ،ومتكينهم م املشاركة يف
صنع القرار والتصويت.
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أسئلة م املمك أن تُطرح على قيادات اجلامعة
 )1كيف يام جملس إدارة املؤسسة أن تنعكس رسالة املؤسسة وغاياتها وأهدافها يف اخلطط واألنشطة
التفصيلية؟
 )2ما اآلهار املرتتبة على دور اجلامعة يف "تقديم تعليم فائق اجلودة يف جمال العلوم الصحية وأحباث ذات صلة
بالصحة وخدمات جمتمعية تساهم يف النهوض بصحة اجملتمع" فيما يتعلق بالتخطيط وصناعة القرار
واءاختيار ما بني البدائل املتاحة؟
 )3إىل أ" مدى ميك للمؤسسة اضحفاظ على متيزها يف جمالي التعليم والبحث العلمي مما م شأنه أن
حيدث فارقا على املستوى العاملي؟
 )4كيف تقومون بتخصيص وتوزيع املوارد لامان حتقيق خطتكم اءاسرتاتيجية وخطتكم التشغيلية
بشكل عام؟
 )5كيف قمتم بنشر رسالة املؤسسة بني املستفيدي وأصحا املصلحة؟ هل كان ذلك األسلو فعاءا؟
 )6كيف تقومون بتوصيل أو نشر األهداف اءاسرتاتيجية واخلطة التشغيلية؟
 )7ما أفال الطرق اليت ميك للجامعة م خالهلا تعزيز دورها القياد" فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي
وخدمة اجملتمع يف جمال العلوم الصحية؟
 )8كيف حتددون مدى اءارتباط بني التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع؟
 )9إىل أ" مدى أخذت املؤسسة يف اءاعتبار املقارنة املرجعية يف تطوير وصياغة رسالتها وأهدافها؟
 )10ما األدوات أو الوسائل املستخدمة لقياس أو تقييم مؤشرات األدا الرئيسية؟ ما مقاييس األدا الرئيسية
و/أو املؤشرات اليت تستخدمونها يف تتبع سري األعمال ذات الصلة خبططكم التشغيلية؟
 )11ما اهليكل التنظيمي ونظام اإلدارة اخلاص بكم؟ ماذا ع عالقة اءارتباط اإلدار" بني جملس إدارة
اجلامعة وكبار القادة واملؤسسة ككل؟
 )12كيف يتم تقييم أدا جملس إدارة اجلامعة؟ هل يقوم ذلك اجمللس بشكل دور" منتظم مبراجعة مدى
فاعليته وتطوير وتنفيذ خطط للتحسني؟
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 )13هل الصالحيات واءاختصاصات والتشكيالت اخلاصة بكل جلنة م اللجان واللجان الفرعية كاملة
ومستوفاة (على سبيل املثال الشئون املالية وامليزانية ،وسياسات التوظيف ورواتب املوظفني ،والتخطيط
اءاسرتاتيجي ،واملنشئات واملرافق)؟
 )14هل لدى املؤسسة منهجية منظمة ءاختيار قادة الوحدات األكادميية واإلدارية واستقطابهم وتنميتهم
مهنيا؟
 )15هل لديكم مؤشرات حمددة لتقييم عمدا الكليات ورؤسا األقسام؟
 )16ما مدى تكرار قيامكم مبراجعة أدا املؤسسة؟
 )17ما السياسة اليت تطبقونها عند إضافة وحذف املقررات أو الربامج؟
 )18ما اآللية املستخدمة يف مراقبة عمليات التعليم والتعلم؟
 )19ما السبب ورا اخنفاض أعداد املسجلني يف برنامج معني؟
 )20ما األدوات املستخدمة يف تقييم ومراقبة حتقيق ضمان اجلودة؟
 )21ما األدوار واملسئوليات املنوطة بأعاا هيئة التدريس؟
 )22كيف تقومون باستقطا أعاا هيئة التدريس املتميزي وما وسيلتكم إلقناعهم باءاستمرار يف
اجلامعة؟
 )23ما نو اخلدمات اليت تقدمونها للمجتمع احمللي؟
 )24ما اإلجرا ات اليت تتبعونها لتعيني أعاا هيئة التدريس؟
 )25كيف تقوم اجلامعة بدعم تطوير وتنمية قدرات ومهارات أعاا هيئة التدريس؟
 )26كيف تقومون بتقييم كفا ة أعاا هيئة التدريس؟
 )27هل حتدد اجلامعة مستويات اإلشراف واملوافقة فيما خيتص بالشئون األكادميية ملراقبة اجلودة واملوافقة
على إجرا تغريات رئيسية بواسطة كبار املديري واللجنة األكادميية العليا مع السماح بقدر مناسب م
املرونة على مستوى الربامج واملقررات؟
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 )28كيف يقوم كبار القادة بوضع وتوصيل ونشر الرسالة التنظيمية للمؤسسة وقيمها األساسية وتوقعات
األدا مع الرتكيز على تعلم الطال وتنمية مهاراتهم وجناحهم؟
 )29كيف يقوم كبار القادة مبراجعة أدا املؤسسة وقدراتها التنظيمية م أجل تقييم الصحة التنظيمية
واألدا مقارنة باملؤسسات املماهلة والعالمات املرجعية الرئيسية ،وكذلك تقييم مدى التقدم فيما يتعلق
بأهداف األدا وتغيري اءاحتياجات التنظيمية؟
 )30كيف يام كبار القادة مشاركة أعاا هيئة التدريس يف أعمال اجلودة واءاعتماد؟ كيف يعملون
على ضمان التكامل ما بني اجلودة والفاعلية يف مجيع اجملاءات؟
 )31كيف يقوم كبار القادة بإنشا وترسيخ بيئة تعليمية تعزز القيم األخالقية ومبادئ العدل واإلنصاف
جلميع الطال ومتنحهم التمكني وحتفزهم على اإلبدا واءابتكار وتام سالمتهم إىل جانب
تشجيعها ودعمها للتعليم النظامي؟
 )32كيف تقومون مبراقبة جودة التعليم؟
 )33إىل أ" مدى ميك مقارنة أدائكم املتوقع باملؤسسات املماهلة والعالمات املرجعية الرئيسية ومعدءات
األدا السابقة؟ ما األساس الذ" تقوم عليه تلك املقارنات وما دور كبار القادة يف ذلك؟
 )34هل أعمال التخطيط (مثل تطوير التخطيط اءاسرتاتيجي والتوظيف وخطة اءاحتفاظ باملنسوبني ،إخل)
تقوم على التعاون وتشمل مجيع األقسام واخلدمات يف املؤسسة؟
 )35هل هناك تواصل فعال بني أعاا اللجان واجملالس وبني األفراد يف مقرات اضحرم اجلامعي املختلفة
واإلدارات اليت تقوم بتنفيذ األنشطة ذات الصلة؟
 )36هل لديكم جلنة خمتصة بأخالقيات املهنة؟ هل لديكم صالحيات معينة لتلك اللجنة تتام اهلدف م
إنشا اللجنة ،وتكوينها ،وأدوارها ومسئولياتها ،ومدى انعقادها بشكل دور" ،ووسائل اءاتصال اليت
تطبقها؟
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 )37كيف تقومون حبل مسألة تاار املصاحل بني منسوبيكم؟ مبعنى العالقة ما بني الطال وأعاا هيئة
التدريس ،وما بني أعاا هيئة التدريس واإلداريني ،وما بني الطال أنفسهم ،والتواصل ،والسرية،
إخل.
 )38ما اجلوانب الرئيسية اليت يشكو منها أعاا هيئة التدريس يف اجلامعة؟
 )39هل لديكم ميثاق أخالقي؟ هل قامت اجلامعة بتأسيس جهة معينة مليثاق السلوك األخالقي تتوىل مراجعة
وتعديل وترسيخ السياسات واإلجرا ات ذات الصلة بأية ادعا ات أو مزاعم غري صادقة أو مبالغ فيها حبق
اجلامعة؟
 )40إىل أ" مدى تقوم اجلامعة مبراجعة السياسات واإلجرا ات واللوائح والتنظيمات والصالحيات اخلاصة
بكل جلنة؟
 )41هل تقومون بإجرا استبانات دورية ممنهجة م أجل تقييم املناخ التنظيمي يف املؤسسة؟
 )42كيف تتعاملون مع عوامل الصحة والسالمة والراحة يف بيئة العمل وكيف تقومون بتحسينها؟ كيف
يشارك أعاا هيئة التدريس واإلداريون يف حتديد تلك العوامل ويف حتسني مسألة السالمة يف بيئة
العمل؟
 )43كيف تقومون باستخدام املؤشرات األخرى مثل تنقالت أعاا هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني،
والتغيب ع العمل ،واملظامل والشكاوى ،م أجل تقييم وحتسني رفاهية أعاا هيئة التدريس
واإلداريني ومعدءات الشعور بالرضا والدافعية؟
 )44كيف يقوم املديرون واملشرفون لديكم بتشجيع وحتفيز أعاا هيئة التدريس واإلداريني على التطور
وعلى استخدام أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم؟
 )45كيف تساهم ممارساتكم بشأن التعويض والتقدير وما يتعلق بها م ممارسات خاصة باملكافآت أو
اضحوافز يف تعزيز معدءات األدا املتميز ،مبا يف ذلك األهداف اإلمجالية اخلاصة بتعلم الطال وتنمية
مهاراتهم؟
 )46توزيع امليزانية ،واملسئولية واملسا لة!
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 )47جمموعات الكتب واخلدمات املكتبية!
 )48وحدات الدعم األكادميية أو اإلدارية :اخلدمات والتقييم
 )49هل لدى اجلامعة سياسة خاصة بزيادة نسبة أعاا هيئة التدريس م النسا حتى تصبح أكثر اتساقا
وتوافقا مع نسبة الطالبات؟
 )50كيف تقوم املؤسسة بدمج التغذية الراجعة الواردة م اجملتمع احمللي يف عملية التخطيط والتطوير
املؤسسي املعتادة؟
 )51هل لدى املؤسسة اسرتاتيجية شاملة ملراقبة وحتسني مسعتها ومكانتها؟
 )52هل تقدم املؤسسة مقررات تعليمية عامة حتى يتمك الطال م اكتسا وإظهار الكفا ة املناسبة
للمستوى اجلامعي يف التعليم العام واملهارات األساسية؟
 )53كيف تقومون بتقييم فاعلية الربامج؟
 )54هل لدى اجلامعة سياسة خاصة بزيادة نسبة أعاا هيئة التدريس م النسا حتى تصبح أكثر اتساقا
وتوافقا مع نسبة الطالبات؟ (سؤال مكرر/نفس السؤال رقم )54
 )55كيف تعرفون أن مؤشرات األدا الرئيسية املختارة فعالة جدا يف ضمان حتقيق األهداف اءاسرتاتيجية؟
 )56كيف تدعمون تطوير نشر "هقافة اجلودة" على نطاق واسع بصرف النظر ع اإلجرا ات واهلياكل
اإلدارية؟
 )57كيف تقومون بتقييم أدا اللجان املختلفة؟
 )58كيف تقومون بتقييم األدا يف اجلوانب اخلاصة خبدمة اجملتمع؟ كيف تعيدون تقديم نتائج التغذية
الراجعة الواردة م حتليل اءاستبانات إىل املشاركني يف تلك اءاستبانات؟
 )59هل يشارك الطال يف األنشطة اخلاصة خبدمة اجملتمع ،على سبيل املثال فيما خيص التوعية الصحية
والنهوض بالصحة؟
 )60إىل أ" مدى تقومون بإجرا التقييمات الذاتية للمؤسسة والتقييمات الذاتية للكليات واألقسام أو
الوحدات اإلدارية؟
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 )61هل تقوم املؤسسة مبراجعة نظام ضمان اجلودة وعدم اءاكتفا فقط مبراجعة ما توصل إليه النظام م
نتائج؟
 )62كيف يتم تشجيع الطال على تقييم أدائهم؟
 )63كم يستغرق األمر للموافقة على مقرر جديد انتقاءا م جلنة املقررات بالقسم إىل جلنة املقررات
بالكلية إىل جملس الكلية إىل جملس اجلامعة؟
 )64كيف تامنون تقديم الربامج الدراسية بشكل متسق يف مقرات اضحرم اجلامعي املختلفة ويف أقسام
الطال والطالبات؟
 )65كيف يام جملس املقررات الدراسية باجلامعة املوا مة بني خمرجات التعلم للربامج وخمرجات التعلم
للمقررات وبني اسرتاتيجيات التدريس والتقييم؟ وكيف يتم حتقيق ذلك؟
 )66كيف تامنون التنسيق ما بني احملتوى واءاسرتاتيجيات املذكورة يف توصيفات املقررات على مستوى
الربنامج بأكمله؟
 )67كيف تامنون حصول مجيع كليات اجلامعة وأقسام الطال والطالبات كليهما على مساهمات
ومدخالت متساوية فيما خيص عمليات تقييم ومراجعة الربامج؟
 )68هل املختصون بالرعاية الصحية يف املدن الطبية بنظام التعيينات املشرتكة يشاركون أياا يف اإلشراف
على الطال وتقديم اإلرشاد الطالبي هلم؟ وإذا مل يكونوا مشاركني يف تلك العملية ،فما أسبا عدم
املشاركة؟ ما الدور الذ" ياطلع به أعاا هيئة التدريس بنظام التعيينات املشرتكة يف التدريس
السرير"؟
 )69هل اضحصول على إجازة لغرض إجرا أحباث علمية حق مكتسب أم امتياز لألكادمييني العاملني
باملؤسسة؟
 )70هل هناك توجيهات معينة لإلشراف على األحباث؟
 )71هل هناك قائمة حبقوق امللكية الفكرية (على سبيل املثال برا ات اءاخرتا ) فيما يتعلق باءاستغالل
التجار" لألحباث؟
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 )72هل هناك توهيق للباحثني الزائري سابقا للمؤسسة؟
 )73هل هناك أية خطة لتقديم مزيد م اضحوافز (مثل ختفيف األعبا التدريسية م خالل توظيف مزيد م
أعاا هيئة التدريس وتكليف املعلمني أو املدرسني السريريني بتغطية بعض الساعات الطويلة يف
التدريب السرير" أو الدراسة العملية) أو استقطا املزيد م الباحثني املؤقتني لقيادة املشروعات
البحثية؟
 )74ما التسهيالت املقدمة واملتاحة لدعم املشاركة يف خدمة اجملتمع؟
 )75م الذ" يتوىل اإلشراف العام على جمال خدمة اجملتمع؟ م الذ" قاد عملية إعداد املواد اخلاصة بذلك
القسم؟
 )76ما مساهمات املؤسسة جتاه اجملتمع احمللي؟
 )77كيف تشجعون أعاا هيئة التدريس على حاور الندوات أو املنتديات اليت تناقش مسائل خاصة
باجملتمع احمللي؟
 )78م أصحا األعمال وأعاا النقابات املهنية الذي تدعونهم للمشاركة يف اللجان اءاستشارية؟
 )79هل لديكم أية خطة للحصول على التغذية الراجعة م اجملتمع احمللي خبصوص املؤسسة؟
 )80هل لديكم أدلة على أن مؤسستكم تتمتع بسمعة طيبة يف اجملتمع احمللي؟
 )81م الذ" مينح املوافقة على مالك وظيفي مرغو ؟
 )82هل تتم مقارنة املالك الوظيفي الفعلي مبالك آخر مرغو ؟
 )83ما مستويات توظيف أعاا هيئة التدريس يف التخصصات ك ٍل على حدة؟ هل هناك أ" نقص؟
 )84ما املؤشرات املستخدمة يف إدارة سياسات التعيني والتوظيف؟
 )85ما اإلجرا ات اليت تام اءاحتفاظ بسرية التقييمات اليت تُجرى ملنسوبي املؤسسة؟
 )86كيف يتم حتديد األدا املتميز ومكافأته؟
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 )87كيف قمتم بتطوير خطتكم اءاسرتاتيجية ()2016- 2021؟ ما الذ" قمتم بتغيريه يف اخلطة
اءاسرتاتيجية اجلديدة (أ" ما يتعلق بالرسالة والغايات واألهداف واءاسرتاتيجيات واملبادرات)؟ م الذ"
قرر أن هناك حاجة إىل التغيري أو التعديل؟
 )88كيف تستطيعون استخدام رسالة اجلامعة يف ختصيص وتوزيع املوارد بشكل عام وأياا بشكل خاص
فيما بني مقرات اضحرم اجلامعي وبني أقسام الطال والطالبات؟
 )89ما اءافرتاضات واملبادئ والنماذج اليت جيدر باجلامعة استخدامها إلدارة مواردها املالية بفاعلية وكفا ة
على املدى الطويل؟
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ملخص
فيما يلي ملخص لتقرير الدراسة الذاتية اليت مت تقدميها إىل اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي بهدف
طلب حصول جامعة اجملمعة رمسيا على اءاعتماد املؤسسي .تلقي الدراسة الذاتية للجامعة الاو على املسائل
واإلجرا ات املهمة اليت توضح إدارة اجلودة وممارساتها باجلامعة.
متتلك جامعة اجملمعة بوصفها جامعة سعودية وطنية مجيع العناصر األساسية واملساندة املطلوبة للوفا مبعايري اجلودة
املؤسسية اليت حددتها اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي .حافظت جامعة اجملمعة على رسالتها الدائمة
واملعرفة بشكل جيد مع تغيري األهداف اليت تتوافق مع حتديات الزم  .كذلك متتلك اجلامعة اسرتاتيجيات مصاحبة
لتحقيق أهدافها .تستمر كل اسرتاتيجية م تلك اءاسرتاتيجيات املذكورة ملدة هالث سنوات ،حبيث تنتهي
اءاسرتاتيجية الراهنة ،وهي اءاسرتاتيجية األوىل ،هذا العام واجلامعة اآلن بصدد البد يف عملية بنا اسرتاتيجيتها
الثانية.
تتعامل اجلامعة مع اجلودة كممارسة يف مجيع أنشطتها ،حيث تتبنى جامعة اجملمعة سياسات اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي وغريها م السياسات يف تطبيق ضمان اجلودة .وم خالل خطتها اءاسرتاتيجية وأهدافها
املدروسة تسعى اجلامعة إىل تغطية وتلبية املعايري األكادميية واملؤسسية العاملية .تاع اجلامعة مؤشرات أدا رئيسية
وعالمات مقارنة مرجعية م مؤسسات أخرى م أجل مراقبة وتقييم األدا املؤسسي واألكادميي .تقوم عمليات األدا
على تلك اليت نشرتها اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي ملقارنة جودة األدا فيما خيص األنشطة األكادميية
واإلدارية بأكملها ،مبا يف ذلك اضحوكمة والربامج الدراسية واألنشطة البحثية واخلدمات اجملتمعية.
يتناول تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية معايري اجلودة اليت حددتها اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي وعددها
أحد عشر معيارا وذلك وفقا للتوجيهات والتعليمات والنماذج ملقدمة م اهليئة .يتكون كل معيار م تلك املعايري م
عدة معايري فرعية قابلة للقياس ،وختاع تلك املعايري الفرعية للتقييم لامان حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها .ومع ذلك
فإنه يتحتم على اجلامعة ،كشرط مسبق للدراسة الذاتية ،توفري بعض شروط ومتطلبات التأهيل اليت تفرضها اهليئة
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قبل طلب اءاعتماد .وقد قامت جامعة اجملمعة بتلبية تلك املتطلبات مجيعا وعددها  19واليت تبدأ م القرار املبدئي
بإنشا اجلامعة وتنتهي باملمارسات الراهنة.
كخلفية لتقرير الدراسة الذاتية املؤسسية قمنا باستعراض تاريخ اجلامعة ووصفها وسياق الدراسة الذاتية والرسالة
واألهداف مع التأكيد على أهداف اجلودة الرئيسية .خالصة األمر أنه قد مت إجرا الدراسة الذاتية على األحد عشر
معيارا الرئيسية وكذلك على املعايري الفرعية اليت طلبتها اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي .قمنا يف مجيع
املعايري باتبا نفس النهج الذ" يتمثل بالرتتيب يف مجع البيانات املؤيدة باألدلة والشواهد ،هم تقييم تلك البيانات بنا على
مؤشرات األدا الرئيسية املناسبة حبسب ما أوصت به اهليئة املوقرة وكذلك بنا على مؤشرات األدا اليت وضعتها
اجلامعة ،وأخريا قمنا بتحديد درجة الرضا باستخدام آلية التقييم النجمي (*) .يعقب ذلك عمليات املراجعة الداخلية
واخلارجية اليت قام بها خربا يف جمال ضمان اجلودة .يف نهاية األمر ،يتام كل معيار قائمة بالنتائج والتوصيات
لالستمرار يف إجرا عمليات التحسني املستقبلية .يتم دعم األدلة والشواهد بواسطة جمموعة متنوعة م اءاستبانات
والوهائق على مستوى اجلامعة ككل كما يتاح يف القسم الذ" حيمل عنوان "متطلبات التأهيل" وغريها م الوسائل
املوضحة يف املالحق املذكورة يف نهاية كل معيار وكذلك على امتداد تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية بأكمله.
نسعى يف تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية ،اسرتشادا برسالة اجلامعة واسرتاتيجيتها اضحالية ،إىل إلقا الاو على
مشاركات اجلامعة اضحديثة وطموحاتها املستقبلية يف املنافسة يف هذا العصر الذ" يتميز بامتداد العوملة وتوسعها.
بالتحديد ،نشري ضم مجلة أمور أخرى إىل التواصل والتعاون وكذلك اءابتكار وعمليات اءاعتماد على املستوى
العاملي .نقوم بذلك بينما نواصل اضحفاظ على التزاماتنا بتقديم تعليم عالي اجلودة وخدمات جمتمعية مميزة للمستفيدي .
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 الوصف املؤسسي- 1

تاريخ جامعة اجملمعة

تقع جامعة اجملمعة يف حمافظة اجملمعة باململكة العربية السعودية .أنشئت اجلامعة يف عام  2009بوصفها
مؤسسة عامة مستقلة .قبل ذلك التاريخ كانت الكليات اليت ضمتها اجلامعة تتوز على هالث جامعات تقع يف
املنطقة الوسطى م اململكة وهي جامعة امللك سعود وجامعة القصيم وجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمح  .أنشئت
جامعة اجملمعة ع طريق ضم الكليات اليت تقع يف أربع مدن خمتلفة هي الغاط والزلفي وحوطة سدير ورماح
إضافة إىل اجملمعة اليت يقع بها املقر الرئيسي للحرم اجلامعي .تتعامل إدارة اجلامعة مع الكليات الطرفية بنفس
الطريقة اليت تتعامل بها مع نظرياتها اليت تقع يف املقر الرئيسي باجملمعة .تتبع الكليات مجيعا يف شئونها اإلدارية
والتنظيمية لوكيل اجلامعة للشئون التعليمية .حتتو" اجلامعة على كلية واحدة للمجتمع تقع يف اجملمعة ويتم
التعامل معها كجز ءا يتجزأ م اضحرم اجلامعي.
كان اهلدف الرئيسي م إنشا اجلامعة حتقيق هدف وزارة التعليم يف توسيع نطاق التعليم اجلامعي عرب شتى
أحنا البالد .م هم تليب اجلامعة تزايد اضحاجة إىل استكمال التعليم اجلامعي نتيجة الزيادة الكبرية يف أعداد
الطال املتخرجني م املدارس الثانوية كما تسهم يف ختفيف الاغط الواقع على اجلامعات الكائنة يف املدن
الرئيسية .كذلك م بني األهداف الرئيسية إلنشا اجلامعة القيمة اليت تايفها إىل أبنا تلك املناطق م النواحي
اءاجتماعية والثقافية والتوعوية .م هم ركزت اجلامعة على تطوير الكليات القائمة بالفعل إىل جانب إنشا
كليات جديدة لزيادة عدد التخصصات اليت تليب احتياجات سوق العمل.
تقدم اجلامعة فرصا تعليمية متساوية للطال والطالبات ،ونظرا إىل الطبيعة الثقافية واءاجتماعية للمجتمع فإن
أقسام الطالبات منفصلة يف مقرات جامعية مستقلة ولكنها تدرس نفس الربامج واملقررات املماهلة ألقسام الطال
وتتمتع بنفس امليزات.
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بدأت اجلامعة يف التوجه حنو إنشا أساس صلب لتعليم إلكرتوني مميز يف ظل ارتفا أعداد الطال امللتحقني
باجلامعة الذي زاد عددهم م  9338يف عام  2009إىل ما يقر م الاعف ( )19028يف العام اضحالي إضافة إىل
 24طالبا يف مرحلة الدراسات العليا .كذلك تام اجلامعة  13كلية جامعية خمتلفة تقدم  44برناجما دراسيا.
تدرك اجلامعة األهمية الكبرية للبحث العلمي إضافة إىل دورها يف جمالي التعليم وخدمة اجملتمع .م هم تبنت
اجلامعة خططا اسرتاتيجية متنوعة لدعم البحث العلمي تام كثريا م املبادرات ءاتي حتظى بدعم اضحكومة
وهناك بالفعل حاليا بعض اجملموعات البحثية النشطة حتديدا يف التخصصات العلمية.
يف سبيل حتقيق تلك األهداف بدأت اجلامعات السعودية يف اختاذ بعاها بعاا كوسائل للمقارنة املرجعية،
كما تبنت الطريقة ذاتها مع جامعات عاملية متاهلها يف اضحجم ونطاق العمل واملوارد البشرية .ويشمل ذلك يف الغالب
اجلامعات اليت تساهم يف حتقيق التنمية اءاقتصادية لبالدها وخباصة يف جمال اقتصاد املعرفة.
يظل اهلدف الرئيسي جلامعة اجملمعة توفري اخلرجيني املؤهلني ملنطقة اجملمعة وما حوهلا ،فاملنطقة تشهد منوا
سريعا ومتتلئ بالكثري م فرص العمل املتاحة .مع ذلك لوحظ أن كثريا م اخلرجيني يلتحقون بالعمل اضحكومي
يف حني ءا يدخل القطا اخلاص إءا عدد قليل م اخلرجيني كما يبدأ عدد قليل منهم أعماهلم اخلاصة .كذلك
تبذل اجلامعة يف الوقت الراه جهودا منظمة لتشجيع ريادة األعمال بني طالبها وأعاا هيئة التدريس بها.
كذلك قامت جامعة اجملمعة بإنشا نظام إلكرتوني لإلدارة حبيث تام إجناز األعمال اإلدارية بكفا ة.
إضافة إىل ذلك ،أنشأت اجلامعة نظاما للتعليم اإللكرتوني وكذلك بعض األنظمة للتعليم املواز" والتجسري يف
إطار بعض الربامج الدراسية م خالل عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم ع بعد لامان مساهمة التقنيات اضحديثة
يف تقديم تعليم فائق اجلودة.
تتام اجلداول م  2إىل  50جمموعة م البيانات اإلحصائية اخلاصة جبامعة اجملمعة مثل:
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معلومات ع الربامج الدراسية ،وتطور عدد الطال منذ نشأة اجلامعة ،وأعداد الطال املقيدي يف اجلامعة
واخلرجيني يف السنوات السابقة ،ونسبة عدد أعاا هيئة التدريس السعوديني إىل عدد أعاا هيئة التدريس يف
اجلامعات العاملية ،وبعض مؤشرات األدا اخلاصة باجلامعة مقارنة باجلامعات األخرى ،وغريها م املعلومات.
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اهليكل اإلدار" والتنظيمي

رغم حداهة نشأتها استطاعت جامعة اجملمعة م بنا هيكل إدار" وتنظيمي ءا يقل بأ" حال م األحوال ع غريها
م اجلامعات اضحكومية العريقة .وضعت اجلامعة منذ اللحظات األوىل إلنشائها بيانا بكل ما تقوم به م أعمال هم
شرعت تستقطب وتوظف الكوادر اإلدارية واألكادميية الالزمة إلدارة كل قسم م أقسام العمل .يام الكيان
اإلدار" للجامعة يف الصدارة جملس اجلامعة الذ" يتوىل مسئولية العناية جبميع املسائل اليت ختص اجلامعة .يتوىل
وزير التعليم رئاسة جملس اجلامعة ولكنه عادة ما يفوض مدير اجلامعة للقيام بهذه املهمة .يعد مدير اجلامعة هو
املدير التنفيذ" املسئول ع إدارة شئون اجلامعة ويتم تعيينه مبوجب مرسوم ملكي بنا على ترشيح وتوصية وزير
التعليم .يكون مدير اجلامعة مسئوءا ع تنفيذ مجيع األمور األكادميية واإلدارية واملالية والقانونية .يتوىل مساعدة
مدير اجلامعة هالهة وكال  ،يشغل أحدهم منصبا عاما يعرف باسم وكيل اجلامعة ،أما اءاهنان اآلخران فيتوليان
القيام مبهام ختصصية حيث يشغل أحدهما منصب وكيل اجلامعة للشئون التعليمية ويشغل اآلخر منصب وكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .كذلك إضافة إىل عمدا الثالهة عشر كلية اليت تامها اجلامعة هناك
 11عميدا يتولون رئاسة العمادات املساندة إىل جانب رؤسا الوحدات اخلدمية والعمليات املساندة .ملدير اجلامعة
جملس استشار" خاص .كما أن باجلامعة جمموعة م اللجان الدائمة .ويوضح الشكل رقم  1يف الدراسة الذاتية
األصلية اهليكل التنظيمي للجامعة (ص.)34 .
لكل عنصر م عناصر اهليكل اإلدار" الصفحة اخلاصة به على موقع اجلامعة على شبكة اءانرتنت ،وتقدم تلك
الصفحات معلومات ع تشكيل الوحدات وهيكلها اإلدار" ومهامها ورؤيتها ورسالتها ومسئولياتها وكيفية
التواصل معها وغريها م األمور ذات الصلة .تعمل مجيع الوحدات واألقسام على حتقيق رسالة اجلامعة وأهدافها يف
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تناغم وتنسيق وتقدم املساعدة ملدير اجلامعة يف التخطيط وصناعة القرار ،كما تقدم اقرتاحاتها بشأن املوضوعات
ذات الصلة بإدارة شئون اجلامعة .ومنذ تولي مدير اجلامعة مهام منصبه وهو يهدف إىل أن تصبح جامعة اجملمعة
منارة للعلم واملعرفة م حيث قدرتها على تقديم مستويات فائقة م التعليم اجلامعي وخدمة اجملتمع والبحث
العلمي.
يُربز هذا اهليكل اإلدار" والتنظيمي حقيقة أن جامعة اجملمعة مؤسسة ذات نظرة تقدمية تستشرف املستقبل يف
مجيع أعماهلا وذلك م خالل التزام القادة األكادمييني وأعاا هيئة التدريس وأفراد اجلهاز اإلدار" مبشاركة
املسئولية ع تناسق وترابط املقررات الدراسية وتكامل العمليات التدريسية والبحثية ونزاهتها والتحسني والتطوير
املستمر لألعمال واخلدمات اليت تقدمه اجلامعة .إن سعي اجلامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها يف خدمة اجملتمع م
خالل التميز يف التعليم والبحث العلمي يدفع اجلامعة حنو حتقيق التنافسية واعتال املكانة البارزة على املستوى
الوطين واضحاور الواضح على املستوى العاملي.
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معلومات موجزة ع وضع اءاعتماد يف اجلامعة مبا يف ذلك نتائج أية عمليات مراجعة مؤسسية سابقة

وأية اشرتاطات/حاءات مت ترسيخها
رغم حداهة عمرها ونشأتها ،جنحت جامعة اجملمعة على مدار األعوام القليلة املاضية يف اضحصول على عدد صغري
م اءاعتمادات .أوءا على مستوى اءاعتماد الدولي حصلت اجلامعة م خالل برنامج تقنية األجهزة الطبية بكلية
العلوم الطبية التطبيقية على اءاعتماد م هيئة اءاعتماد األكادميي للهندسة والتقنية األمريكية ( .)ABETومنذ
ذلك اضحني تستعد بقية أقسام الكلية للحصول على اءاعتماد م اهليئة األملانية لالعتماد األكادميي ).(AHPGS
كذلك بدأت كلية علوم اضحاسب واملعلومات يف اإلعداد للحصول على اءاعتماد م هيئة اءاعتماد األكادميي
للهندسة والتقنية األمريكية ( .)ABETكذلك حصلت مجيع الربامج اليت تقدمها كلية العلوم بالزلفي مؤخرا
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على اءاعتماد األكادميي م اهليئة األملانية لالعتماد األكادميي الدولي ) .(ASIINكذلك حصلت اجلامعة
مؤخرا على شهادة األيزو  9001لعام .2008
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وصف لرتتيبات ضمان اجلودة باجلامعة ،وأولويات التطوير وأية مشكالت خاصة تؤهر على سري العمل

باجلامعة
حيث إن جامعة اجملمعة ضمت عند إنشائها جمموعة م الكليات اليت كانت تنتمي إىل جامعات سعودية عريقة
هي جامعة امللك سعود وجامعة القصيم وجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمح  ،استفادت اجلامعة م السياسات
وممارسات اجلودة املطبقة يف اجلامعات الثالهة لتصل إىل ما وصلت إليه اآلن م تقدم يف هذا اجملال .وتتميز جامعة
اجملمعة مبجموعة م نقاط القوة يف نطاق التعليم العالي حاليا لعل أبرزها ميزانيتها الاخمة وتقدميها لعدد كبري
م الربامج التعليمية املتنوعة ونهجها القائم على استخدام تقنية املعلومات يف كل م التعليم واإلدارة ،إضافة إىل
طموحات اجلامعة وتطلعاتها على املستويني الوطين والعاملي.
م واقع إميان جامعة اجملمعة بأن التصميم املناسب والتنفيذ الفعال والتقييم املستمر جلميع قطاعاتها وأنشطتها
يام حتقيق اجلودة العالية ،وضعت اجلامعة جمموعة م املبادئ اإلرشادية واإلجرا ات العامة يف شكل "منوذج
إلدارة اجلودة" م اجل ضمان أن تكون ممارسات مجيع القطاعات متفقة ومتسقة مع متطلبات اهليئة الوطنية
للتقويم واءاعتماد األكادميي بشأن توقعات اجلودة .ميك تلخيص تلك اإلجرا ات كما يلي:
 يف بنائها لرؤيتها ورسالتها وأهدافها حرصت جامعة اجملمعة على عدم اءاكتفا باستشارة قطاعات اجملتمع
الداخلي للجامعة فحسب وإمنا أياا طلب املساعدة م أصحا املصلحة وبالتحديد أربا األعمال احملتملني
وم أعاا اجمللس اءاستشار".
 يقوم القادة اإلداريون للجامعة بتحديد الغايات واألهداف للجامعة ككل هم توزيعها على قطاعات ووحدات
اجلامعة املختلفة .على سبيل املثال ،يف خطتها اءاسرتاتيجية األوىل حددت اجلامعة أربع أولويات اسرتاتيجية
لتوجيه أعماهلا هي:
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 oالعمال وأصحا املصلحة
 oالتعليم والنمو واءابتكار
 oالعمليات الداخلية
 oاألدا اءاقتصاد" واملالي
كذلك حددت اجلامعة لكل موضو م تلك املوضوعات عددا م الغايات واألهداف واملبادرات ذات الصلة اليت وصل
عددها إىل  437م أجل حتقيق تلك األهداف .قامت اجلامعة بذلك ع طريق تبين مؤشرات أدا رئيسية بلغ عددها
اإلمجالي  94مؤشرا يأتي على رأسها املؤشرات اليت وضعتها اهليئة.
 حتدد الوحدات املختلفة ما خيصها م أهداف وغايات ومؤشرات وعالمات مقارنة مرجعية م القوائم السابقة
حبسب اءاحتياج.
 يكون مطلوبا م الوحدات مراجعة عملياتها وإجنازاتها بشكل دور" وإصدار التوصيات لتحسني األدا .
 إذا مت التعرف على مشكالت صغرية تتطلب تغيريات حمدودة ميك التعامل مع تلك املشكالت على مستوى
الوحدة فحسب ،ولك إذا واجهت الوحدة او القطا مشكلة كبرية أو رئيسية فإنه ينبغي التعامل معها على
نطاق أوسع وأكرب حبسب الارورة.
 - 5ملخص اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة
استندت اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل جلامعة اجملمعة على جمموعة م السمات واملالمح األساسية القائمة على
املوضوعية والشمولية .أخذت اجلامعة يف اءاعتبار عند وضع اخلطة الوضع الراه ومعطياته دون أن تغفل الطموحات
والتطلعات املستقبلية جلميع األطراف وأصحا املصلحة .كان اإلهلام اضحقيقي للخطة اءاسرتاتيجية للجامعة خطة
"آفاق" لتطوير التعليم العالي اليت تركز على هالهية التوسع واجلودة والتميز.
م هم كانت اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل للجامعة الوهيقة األساسية لتوجيه أعمال اجلامعة وأنشطتها وتعزيز معايري
اجلودة بها .ارتكزت اخلطة يف توجهيها على رؤية اجلامعة ورسالتها ،كما أنها تعد مبثابة خارطة طريق لتمكني
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طال اجلامعة م الوصول إىل معايري عاملية تنافسية .وقد أسفر التشخيص الدقيق للبيئة الداخلية واخلارجية للجامعة
ع حزمة م األولويات اءاسرتاتيجية اليت مت التعرف عليها بعد إنشا اجلامعة مباشرة.
حتديدا ترمجت جامعة اجملمعة رؤيتها ورسالتها إىل جمموعة م األهداف اءاسرتاتيجية ومقاييس ومؤشرات األدا
احملددة م خالل األولويات اءاسرتاتيجية األربعة املذكورة أعاله وهي:
 العمال وأصحا املصلحة
 التعليم والنمو واءابتكار
 العمليات الداخلية
 األدا اءاقتصاد" واملالي
ركزت األولوية األوىل على جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة وتلبيتها ملتطلبات اءاعتماد األكادميي للجامعة
وبراجمها ،يف حني ركزت األولوية الثانية على هدف حتقيق النمو والتعليم م خالل تطوير قدرات أعاا هيئة
التدريس م حيث الكم والكيف لتعزيز عمليات التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.
أما األولوية الثالثة فركزت على العمليات الداخلية لزيادة كفا ة األدا املؤسسي وعلى تطوير البنية التحتية والتقنية
لدعم حتول اجلامعة إىل استخدام املعامالت اإللكرتونية .وأخريا ركزت األولوية الرابعة على املسائل املالية واءاقتصادية
للوفا باحتياجات التنمية املستدامة.
يتام اجلدول رقم ( 51ص )38 .بيانا موجزا باألولويات األربعة واألهداف واملبادرات ومؤشرات األدا اخلاصة باخلطة
اءاسرتاتيجية األوىل.
تبنت اجلامعة يف اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل  94مؤشر أدا رئيسي قامت جبمعها م  3مصادر رئيسية هي :اهليئة
الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي ،واخلطة املستقبلية "آفاق" ،وم بعض املصادر األخرى اخلاصة ذات الصلة
باخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة .قامت جامعة اجملمعة بإعداد خطتها اءاسرتاتيجية الثانية ( )2016- 2020مع األخذ يف
اءاعتبار نتائج اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل إىل جانب األوضا واءاجتاهات الوطنية والدولية الراهنة.
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يوضح اجلدول رقم ( 52ص )39 .أن اجلامعة قد حددت  7أهداف عامة و 38هدفا تفصيليا و 89مؤشرا رئيسيا لتوجيه
عملها املستقبلي.
 - 6قائمة بإجنازات اجلامعة واجلوائز اليت حصلت عليها واملنجزات اهلامة
منذ نشأتها تلتزم جامعة اجملمعة التزاما دقيقا مبتطلبات اإلطار الوطين السعود" للمؤهالت م خالل معايري اجلودة
اخلاصة باهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي .على مدار األعوام الستة املاضية جنحت اجلامعة يف الوصول إىل
مستوى جيد م اءاستقرار بشأن املمارسات اليت تليب معايري اجلودة ،كما حددت غاياتها وأهدافها املتسقة مع رسالتها
واستقطبت جمموعة متميزة م الشبا النشط والفعال إلدارة وحداتها العليا وشئونها األكادميية واإلدارية .كذلك
تبنت اجلامعة منوذجا لامان اجلودة يف مجيع قطاعاتها ووحداتها إضافة إىل وضع آلية للتقويم والتحسني املستمر
جلميع األعمال.
م بني األمثلة على ذلك يف جمال التعليم أن كل برنامج م الربامج األكادميية يبدأ بتحديد أهداف طويلة املدى هم
حيدد نواتج تعلم (خمرجات) معينة لتحقيق تلك األهداف .يوظف الربنامج أعاا هيئة تدريس وموظفني إداريني
متمكنني ويتأكد م أن املقررات التعليمية قادرة على حتقيق تلك "النواتج" .أخريا يستخدم الربنامج عمليات التقييم
والتقويم الدورية والتوصيات الناجتة عنها لامان التحسني والتطوير املستمر.
م بني أعمال وأنشطة اجلودة اليت نفذتها جامعة اجملمعة مؤخرا ما يلي:
 حرصت جامعة اجملمعة حرصا شديدا على اءاستعداد للتقدم للحصول على اءاعتماد م اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي .لذا قامت اجلامعة على مدار العوام األربعة املاضية بإجرا حماولتني متهيديتني إلعداد
الدراسة الذاتية باستخدام النموذج الذ" وفرته اهليئة .م هم أنتجت اجلامعة مسودتني سابقتني م الدراسة
الذاتية املؤسسية كانتا األساس الذ" بنيت عليه الدراسة اضحالية.
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 دشنت اجلامعة أهنا العامني املاضيني برناجما إصالحيا طموحا على مستوى اجلامعة باسم "املشرو التطوير"
لتأهيل اجلامعة لالعتماد األكادميي" بهدف املساعدة يف اإلعداد للحصول على اءاعتماد ولتعزيز ممارسات
اجلودة وحتديد جوانب النقص وعالجها.
 أطلقت اجلامعة نظاما إلكرتونيا لإلدارة حتت اسم "نظام اءاتصاءات اإلدارية" بهدف تسهيل املعامالت وإمتامها
بشكل إلكرتوني .وقد حصل هذا النظام على جائزة عاملية مؤخرا .كذلك تبنت اجلامعة نظاما للتعليم
اإللكرتوني خمصص للطال العاديني ولطال التعلم ع بعد م اجل تيسري عملية التعلم وتنمية املهارات
اخلاصة بها.
 طلبت عمادة اجلودة وتطوير املهارات م مجيع الربامج األكادميية باجلامعة إعداد تقرير مبدئي للدراسة
الذاتية خاص بكل برنامج .قامت الربامج مجيعها وعددها  44برناجما باستيفا تلك التقارير بدرجات متفاوتة.
مت تشكيل جلان للمراجعة الداخلية على مستوى اجلامعة لتقييم التقارير املقدمة م الربامج م خالل زيارة
الكلية اليت تقدم الربنامج ملدة يومني .منحت تلك التجربة مجيع أعاا هيئة التدريس واإلداريني فرصة قيمة
للتفاعل والتواصل والتعلم م بعاهم بعاا .سبق ذلك اجلهد مشرو آخر مشابه أتيح فيه لبعض الربامج
املنافسة للحصول على جوائز يف إطار الربامج األكثر جاهزية لالعتماد األكادميي.
 حصلت بعض الربامج األكادميية على اءاعتماد م مؤسسات دولية وبعاها حاليا يف طور اإلعداد للتقدم.
كذلك حصلت اجلامعة مؤخرا على شهادة األيزو.
 قامت اجلامعة بتطوير بوابتها اإللكرتونية وموقعها على شبكة اءانرتنت وفقا ملعايري اجلودة العاملية.
 حتافظ جامعة اجملمعة على اجلودة املتميزة يف التعليم والتعلم وختريج طال متميزي  ،ومع ذلك فإنها مل
تتجاهل البحث العلمي ولذا شاركت يف الكثري م مشروعات التعاون البحثي .كذلك هناك زيادة ملحوظة يف
إمجالي عدد األحباث وبرا ات اءاخرتا املنشورة سنويا إضافة إىل كرسيني علميني.
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 تاع اجلامعة مؤشرات أدا رئيسية وعالمات مقارنة مرجعية ملراقبة وتقييم األدا األكادميي واإلدار"
املؤسسي.
 - 7املشرو التطوير" لتأهيل اجلامعة لالعتماد األكادميي
شهدت جامعة اجملمعة تطورا سريعا منذ إنشائها حيث حققت الكثري م املنجزات اليت مكنتها م اضحصول على
مكانة مرموقة وبارزة بني اجلامعات السعودية .مشلت إجنازات اجلامعة العديد م اجملاءات املتنوعة وأهمها جمال
ضمان اجلودة وحتقيق متطلبات اءاعتماد األكادميي على املستوى الوطين .م بني اإلسهامات البارزة يف هذا اجملال
استكمال مشروعني للتقييم الداخلي ،مما ساعد يف التعرف على نقاط القوة والاعف اليت سينبغي التعامل معها
م أجل التطوير والتحسني كأحد املقاييس املطلوبة م اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي للتقدم بطلب
اءاعتماد .ودعما لرغبتها يف اضحصول على اءاعتماد دشنت اجلامعة عددا م املبادرات اليت م املرجح أن تسهم يف
جناح برنامج اءاعتماد .م بني تلك املبادرات املهمة للغاية املشرو التأهيلي الذ" سوف يساعد يف حتقيق تلك
األهداف .جا ذلك املشرو كنتيجة لعمليات التقييم الداخلي املبدئية ودعمته توصيات اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي .يتام املشرو عددا م املسائل األساسية مثل تطوير اجلوانب املؤسسية وتعزيز مفهوم
اجلودة.
هدف املشرو
يهدف هذا املشرو التطوير" إىل تعزيز الكفا ة الداخلية للجامعة وكذلك األدا اإلمجالي للجامعة ملساعدتها على
التأهل للحصول على اءاعتماد األكادميي .ميك حتقيق هذا املتطلب م خالل األهداف الثانوية التالية:
 تعزيز مفهوم اجلودة حتى يتم ممارسته يف مهام العمل اليومية تطوير نظام اجلودة لامان فاعليتها تقديم املساعدة لربامج اجلامعة للوفا مبتطلبات اءاعتماد األكادميي -إجرا عملية التحسني املستمر لامان جودة األدا املؤسسي
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 التعاون مع املشروعات التطويرية وفقا للخطة اءاسرتاتيجية للجامعة.خطة املشرو
يتم إدارة املشرو م جانب جلنة إشرافية تاع خططا للتطوير والتحسني .تام هذه اللجنة عدة جلان تنفيذية،
وتتلخص املهمة األساسية لتلك اللجان يف تنفيذ املهام اليت تقع ضم مسئولياتها وفقا خلطة زمنية حمددة .يتم تقييم
اخلطط املنفذة ومتابعتها ورفعها إىل اللجنة املركزية العليا للجودة واءاعتماد األكادميي بواسطة جمموعة م
اخلربا يف جمال اجلودة واءاعتماد األكادميي.
تام هذه اللجان:
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اللجنة املركزية العليا للجودة واءاعتماد األكادميي ،وتتلخص مهامها يف إدارة السياسة العامة للجودة

واءاعتماد اخلاصة باجلامعة ،وتأييد ودعم اخلطط والسياسات واملشروعات ذات الصلة ،ومراجعة التقارير
املقدمة إىل اللجنة واختاذ القرارات املناسبة.
- 2

فريق املتابعة ،ويام عددا م اخلربا يف جمال اجلودة واءاعتماد األكادميي (م  3إىل  5أشخاص)

وتتلخص مهام الفريق يف تقييم اخلطة التنفيذية للمشرو واملنجزات اليت مت التوصل إليها وضمان اتساق عملية
التنفيذ مع اخلطة املؤيدة هم رفع التقييم النهائي إىل اللجنة املركزية العليا للجودة.
- 3

اللجنة اإلشرافية للمشرو التطوير"

مت تشكيل هذه اللجنة مبوجب مرسوم صادر ع معالي مدير اجلامعة ،وتام يف عاويتها:
 وكيل اجلامعة واملشرف على عمادة اجلودة وتطوير املهارات ،رئيسا عميد اجلودة وتطوير املهارات ،نائبا للرئيس عدد م اخلربا يف جمال اجلودة واءاعتماد األكادميي م خارج اجلامعة (م  2إىل  4أعاا ) -عدد م  2إىل  3م أعاا هيئة التدريس خيتار أحدهم أمينا للجنة.

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
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مهام اللجنة
 استعراض التجار الناجحة للجامعات احمللية والوطنية
 وضع السياسة العامة واخلطط التنفيذية للمشرو ورفعها إىل اللجنة العليا
 إضافة كل ما يبدو مهما للمشرو مثل األنشطة
 ترشيح شخص مؤهل حمليا أو داخليا إلدارة املشرو
 توفري مجيع أنوا الدعم للجان املشرو
 متابعة سري عمل اللجان التنفيذية
 تقديم تقارير دورية ع أنشطة املشرو إىل اللجنة املركزية العليا للجودة واءاعتماد األكادميي.
أحدث إجنازات املشرو
 اءاستمرارية يف نشر هقافة اجلودة واءاعتماد األكادميي بني منسوبي اجلامعة ،حيث مت تدريب أكثر م 300
موظف على عدد م املوضوعات اجلودة واءاعتماد.
 التمثيل الكامل واملشاركة املباشرة جلميع إدارات وهيئات اجلامعة مبا فيها الطال يف املشرو
 تقييم مجيع الربامج األكادميية وفقا ملعايري اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي
 مراجعة اتساق رسائل الكليات املختلفة مع رسالة اجلامعة
 ضمان اءاتساق بني خمرجات التعلم جلميع برامج اجلامعة مع خمرجات التعلم احملددة بواسطة اهليئة الوطنية
للتقويم واءاعتماد األكادميي
 اضحصول على شهادة األيزو  9001لعام 2008
 تدشني تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية اضحالي.
ج  -إجرا ات الدراسة الذاتية
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يقدم تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية دراسة كاملة ووافية ملمارسات اجلودة يف جامعة اجملمعة وفقا ملعايري ضمان
اجلودة واءاعتماد احملددة م قبل اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي .تهتم عملية الدراسة الذاتية باستعراض
وترتيب وتنسيق ومتابعة مجيع اجلهود واملهام بهدف إعداد تقرير الدراسة الذاتية املأمول بطريقة تتميز بالكفا ة
والفاعلية .يتام التقرير معلومات كافية ع إجرا ات الدراسة ونتائجها املؤيدة باألدلة والشواهد.
يف إطار جهود جامعة اجملمعة يف لتجميع تقرير الدراسة الذاتية تقر اجلامعة بأن تقرير الدراسة الذاتية يتجاوز بكثري
مسألة إعداد تقرير عاد" ،بل هو فرصة إلشراك جمتمع اجلامعة يف عملية تأمل ذاتي وحوار ومشاركة تتميز بالشمولية
والتعاون وتعدد مستويات العمل.
قامت جامعة اجملمعة لغرض إعداد تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية بتشكيل اللجان التالية:


اللجنة املركزية العليا للجودة واءاعتماد األكادميي



اللجنة اإلشرافية للمشرو التطوير"



جلنة إعداد الدراسة الذاتية املؤسسية



جلنة الصياغة إلعداد كل معيار م معايري اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي وعددها  11معيارا
وكذلك املعايري الفرعية ،ويتوىل تنسيق أمورها عميد اجلودة والتدريب



عدد م اهليئات واللجان الداخلية واخلارجية للتقييم واملتابعة بشأن سري العمل يف عملية اإلعداد.

اإلجرا ات املستخدمة يف تقييم كل معيار م األحد عشر معيارا
يف كل املعايري استخدمت اللجان املسئولة نفس النهج الذ" يتكون م اخلطوات التالية مرتبة زمنيا:
 وضع جدول زمين ألدا املهام وعقد اءاجتماعات مع الفرق الفرعية م أقسام الطال

والطالبات ملناقشة

املتطلبات اخلاصة باملعيار وتوزيع املهام بني أعاا اللجنة
 مجع البيانات اخلاصة باملعيار الرئيسي واملعايري الفرعية مع تدعيمها باألدلة والشواهد م اجلامعة وم
منسوبي أصحا املصلحة
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 تقييم وحتليل تلك البيانات بنا على مؤشرات األدا الرئيسية املناسبة واملقرتحة م اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي وغريها م مؤشرات األدا اخلاصة باجلامعة
 تقرير مدى الرضا ع املعيار باستخدام آلية التقدير النجمي (*)
 أعقب ذلك إجرا هالث ورش عمل حباور مدير اجلامعة ووكال اجلامعة وكبار مسئولي اجلامعة واللجنة
اإلشرافية وجلنة الدراسة الذاتية املؤسسية إضافة إىل بعض اخلربا اخلارجيني م أجل املراجعة النقدية
وإصدار التوصيات املطلوبة لتحسني وتطوير تلك املعايري.
 عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية يف جمال ضمان اجلودة
 إدراج النتائج والتوصيات ألجل التحسني املستمر
 حتديد األدلة والشواهد الداعمة م خالل جمموعة متنوعة م اءاستبانات والوهائق على مستوى اجلامعة كما
هو موضح يف قسم "متطلبات التأهيل" وغريه م املالحق واملرفقات يف نهاية كل معيار.
متثل القائمة التالية املصادر الشائعة للحصول على األدلة وغريها م املعلومات
 صفحة املوقع الرئيسي جلامعة اجملمعة
 نشرات جامعة اجملمعة
 صحيفة اجلامعة (تواصل)
 الكتيبات اليت تصدرها الكليات بشكل فرد"
 حماضر اجتماعات التخطيط اءاسرتاتيجي
 اءاستبانات اليت جترى لتسجيل آرا اإلدارة وأعاا هيئة التدريس والدعم الفين
 الندوات وورش العمل لقادة القطاعات املختلفة وأعاا هيئة التدريس واملوظفني واخلرجيني والطال اضحاليني
م

أجل تقييم رسالة اجلامعة وأهدافها .يتم توهيق مجيع هذه األنشطة يف صحيفة اجلامعة:

( (http://mu.edu.sa/en/media/tawasulاألعداد م .31- 1
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 املؤشرات والشواهد األخرى املدرجة ضم معايري الدراسة الذاتية جلامعة اجملمعة
 وهيقة اخلطة اءاسرتاتيجية جلامعة اجملمعة
 التقرير السنو" األول جلامعة اجملمعة (الصادر يف عام 1433ه)
 التقرير السنو" الثاني جلامعة اجملمعة (الصادر يف عام 1434ه)
 التقرير السنو" الثالث جلامعة اجملمعة (الصادر يف عام 1435ه)
 تقرير منتصف املدة اخلطة اءاسرتاتيجية للخطة اءاسرتاتيجية جلامعة اجملمعة (أي وصلنا وإىل أي سنتجه)
 دليل جامعة اجملمعة للتخطيط وإعداد التقارير (1435ه)
 عينة م الكتيبات التنظيمية للكليات والعمادات
 وهيقة مؤشرات األدا الرئيسية جلامعة اجملمعة (1434ه)
يتام اجلدول رقم ( 53ص )47 .قائمة باألدلة والشواهد.
د  -سياق الدراسة الذاتية
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السياق البيئي

السياق اجلغرايف
اسم جامعة اجملمعة وموقعها
اشتق اسم جامعة اجملمعة م منطقة اجملمعة اليت تقع على بعد  180كيلومرت م العاصمة الرياض .يشري اءاسم
أياا إىل مدينة اجملمعة ،اليت تعد مركز املنطقة .أنشئت اجلامعة خلدمة اجملتمعات اإلقليمية يف اجملمعة والزلفي
والغاط وحوطة سدير ورماح ،وهذه املناطق تشمل الكثري م املدن والقرى ويقدر عدد سكان تلك املناطق بأكثر
م  250ألف نسمة.
يقع مقر اضحرم الرئيسي للجامعة جنو مدينة اجملمعة ويتام حنو  20مبنى حاليا مقسمة ما بني اإلدارة العليا
والكليات والعمادات واخلدمات الطبية والوحدات.
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البيئة اخلارجية
شهدت جامعة اجملمعة تطورا كبريا نتيجة للبيئة اخلارجية املتمثلة يف التطورات السياسية والدميوغرافية اليت
شهدتها اململكة العربية السعودية يف السنوات األخرية .فجامعة اجملمعة جامعة حكومية ختاع لوزارة التعليم اليت
حققت إجنازات وقفزات كبرية يف األعوام األخرية م حيث الكم والكيف .ءا تدخر الوزارة جهدا يف تهيئة
وتأهيل املؤسسات األكادميية العامة واخلاصة وفقا للمعايري العاملية ،وم هم أنشأت الوزارة اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي ( )NCAAAلتوجيه مسألة التعليم عالي اجلودة م خالل الدعم السخي الذ" تقدمه ألعاا
هيئة التدريس والقادة األكادمييني ودعم املبادرات البحثية ومشروعات اءابتكار وبنا الشراكات بالتعاون مع
شركا عامليني .يف وسط هذه البيئة الصحية نشأت جامعة اجملمعة وترعرعت ومتيزت مبا حققته م إجنازات حتى
اآلن.
السبب اآلخر يتمثل يف التنمية اءاقتصادية السريعة على املستوى العاملي اليت حصلت اململكة م خالهلا على
مكانة قوية ومتميزة وقامت بدور بارز يف املنتديات اءاقتصادية العاملية .ساهمت أياا التغريات الدميوغرافية يف بنية
سكان اململكة الذي تقل أعمار  %50منهم ع  25عاما يف رغبة الوزارة يف التوسع يف بنا املؤسسات التعليمية
وزيادة أعدادها وخباصة يف املناطق النائية والنامية يف اململكة م أجل استيعا األعداد املتزايدة م الشبا
الراغبني يف استكمال دراستهم اجلامعية وختفيف الاغوط على املدن الكربى إضافة إىل مساعدة أصحا
املصلحة احملليني على اءاستفادة م خرجيي اجملتمع احمللي احمليط بهم.
السياق املؤسسي
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شهدت جامعة اجملمعة يف السنوات األخرية إصالحات متعددة يف النواحي التعليمية والبحثية واإلدارية نشأت م
بعض األهداف اءاسرتاتيجية اخلاصة باخلطة اءاسرتاتيجية األوىل للجامعة ( ،)2010- 2014كما يلي:
 يوجد باجلامعة حاليا هالهة وكال للجامعة:
o

وكيل اجلامعة
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o

وكيل اجلامعة للشئون التعليمية

o

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

إنشا هالهة مراكز لألحباث
o

مركز حبوث العلوم الصحية واألساسية

o

مركز حبوث اهلندسة والعلوم التطبيقية

o

مركز حبوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

 إنشا اجمللس اءاستشار" العاملي
 إنشا العمادات واملراكز املساندة
أ .العمادات
 عمادة شئون أعاا هيئة التدريس واملوظفني
 عمادة السنة التحاريية
 عمادة خدمة اجملتمع
 عمادة اجلودة وتطوير املهارات
 عمادة القبول والتسجيل
 عمادة شئون الطال
 عمادة شئون املكتبات
 عمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم ع بعد
 عمادة تقنية املعلومات
 عمادة البحث العلمي
 عمادة الدراسات العليا
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 املراكز اخلدمية األخرى مراكز اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي (أيلتس) ،معهد امللك سلمان
 إنشا كليات ومعاهد وبرامج جديدة
أ  -الفرو والكليات
 معهد اءاقتصاد اإلسالميج  -كلية اهلندسة للطالبات
د  -العديد م برامج الدراسات العليا اجلديدة
 استحداث بعض الكيانات والربامج ذات الصلة باخلطة اءاسرتاتيجية
أ  -اللجنة اإلشرافية العليا ملتابعة اخلطة اءاسرتاتيجية
 اللجنة التنفيذية للخطة اءاسرتاتيجيةج  -التوسع يف التوعية الدولية وإجرا ات اءاعتماد
نظام القياس
تسعى جامعة اجملمعة إىل تطوير نظام متكامل وفعال للقياس ميك إدماجه تدرجييا يف الثقافة السائدة للجامعة.
يتام ذلك مؤشرات أدا رئيسية تغطي بصفة رئيسية مجيع جوانب األنشطة اخلاصة باجلامعة تقريبا م أجل تقييم
القدرات وقياس األدا واإلنتاجية .متثل مؤشرات األدا الرئيسية أساسا للجانب الثاني م نظام القياس أءا وهو املقارنة
املرجعية ،الذ" يتم تطويره حاليا للسماح جلامعة اجملمعة مبقارنة نفسها باجلامعات األخرى اليت تنتمي إىل نفس الفئة
وبأفال اجلامعات.
بنهاية عام  2010بدأت جامعة اجملمعة ممارسات املقارنة املرجعية الداخلية م خالل مقارنة مؤشرات األدا اخلاصة
باجلامعة على مدار فرتة ترتاوح بني  3و 5سنوات .على املستوى اخلارجي قامت اجلامعة بعقد مقارنات مرجعية مع
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جامعتني وطنيتني هما جامعة الدمام وجامعة امللك خالد م خالل اءاطال على املوقع اإللكرتوني للجامعتني وم خالل
التواصل الرمسي.
إضافة إىل ذلك سوف تتبنى جامعة اجملمعة آليات فعالة وحمكمة للسماح بتلقي التغذية الراجعة م أصحا املصلحة
وم الدوائر الداخلية واخلارجية .ميك لنظام القياس ذلك أياا قياس مشاركة أعاا هيئة التدريس والطال
وغريهم م اجملموعات األخرى يف التعليم والتعلم والبحث واءابتكار والنشر.
ه  -الرسالة والغايات واألهداف اءاسرتاتيجية لتطوير وحتسني اجلودة
- 1

الرسالة

تلتزم جامعة اجملمعة بتقديم برامج تعليمية نوعية ،ودعم املشاريع البحثية واملبادرات اجملتمعية اليت تسهم يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وتعزيز الوءا واءانتما للوط بقيمه الثقافية وتراهه اضحاار".
اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية :األهداف اءاسرتاتيجية
- 1
2

بنا القدرات التنافسية للطلبة وفق متطلبات سوق العمل وجمتمع املعرفة

 -اءارتقا بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية

- 3

تطوير األدا املؤسسي واملنظومة اإلدارية

- 4

تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفا تها التشغيلية

- 5

الوفا مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي

- 6

اءارتقا بالقيمة النوعية للبحث العلمي واءابتكار وفقا ألولويات التنمية

- 7

تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

يرتبط اهلدف اءاسرتاتيجي اخلامس يف اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية جلامعة اجملمعة ارتباطا وهيقا باجلودة كما يلي:
الوفا مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي .يوضح اجلدول (ص )53- 52 .األهداف
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اءاسرتاتيجية واألهداف التفصيلية ومؤشرات األدا لتقييم تلك األهداف إضافة إىل القيم السابقة واملستهدفة لكل
مؤشر.
مالحظة
بعض املؤشرات مت وضعها ألجل اخلطة اجلديدة ولكنها مل ختاع للتقييم حتى اآلن.
و  -السري حنو حتقيق أهداف اجلودة
عمادة اجلودة :الرسالة
التحسني املستمر لعمليات اجلودة وتطوير املهارات ملنسوبي اجلامعة م أكادمييني وإداريني وطلبة مبا يسهم يف حتقيق
أهداف اجلامعة اءاسرتاتيجية وتبوأها مكانة متميزة بني اجلامعات الوطنية.
ميك حتديد منجزات اجلودة يف ضو أهداف الفرتة السابقة كما يلي:
 تطوير وضمان التشغيل الفعال لنظام اجلودة باجلامعة
 تقديم املساعدة لامان جودة األدا املؤسسي واضحصول على شهادة األيزو  9001لعام 2008
 حتقيق التكامل مع املشروعات التأهيلية للخطة اءاسرتاتيجية للجامعة
 متثيل مجيع مؤسسات اجلامعة يف جلان اجلودة وإعداد تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية على مستوى اجلامعة
 نشر هقافة اجلودة واءاعتماد األكادميي بني منسوبي اجلامعة ،حيت تلقى أكثر م  300موظف تدريبا على
اجلوانب اخلاصة باجلودة واءاعتماد األكادميي.
 تطبيق مؤشرات األدا الرئيسية للجامعة بعد املوافقة عليها م جانب اللجنة املركزية العليا للجودة واءاعتماد
األكادميي
 تقييم مجيع الربامج األكادميية باجلامعة م خالل مناذج التقييم يف ضو معايري اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي وإجناز عملية املراجعة الداخلية للربامج األكادميية بنسبة %100
 مراجعة اءاتساق بني رسائل الكليات ورسالة اجلامعة وبني رسائل الربامج ورسائل الكليات
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 تطبيق مناذج اتساق نواتج التعلم املستهدفة احملددة مسبقا بواسطة اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي
وخمرجات التعلم جلميع برامج اجلامعة والتأكيد على التعديالت إذا لزم األمر
 نشر الوعي بثقافة اجلودة والتواصل مع املنتمني إىل اجلامعة وخباصة الطال

بشأن اءاعتماد ودورهم يف

اضحصول عليه
 مراقبة معدءات سري العمل حنو حتقيق األهداف اءاسرتاتيجية للجامعة
 تقديم املساعدة للجهات املختصة يف صنع القرار بنا على معلومات سليمة ودقيقة
 تيسري عملية التقييم املؤسسي والرباجمي والوفا بأحد متطلبات اءاعتماد األكادميي
 تطوير نظام اجلودة الداخلية باجلامعة
 اضحصول على اءاعتماد اخلارجي لسبعة برامج أكادميية

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

ز  -التقييم فيما يتعلق مبعايري اجلودة

املعيار األول :الرسالة والغايات واألهداف
(****)
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املعيار األول :الرسالة والغايات واألهداف (****)
الرؤية
أن تكون جامعة اجملمعة بيئة أكادميية عالية اجلودة لتهيئة مستقبل منافس خلرجييها حيقق أهداف التنمية املستدامة
الرسالة
تقدم جامعة اجملمعة خدمات تعليمية وحبثية متطورة م خالل منظومة أكادميية قادرة على املنافسة ،يف إطار م
املسؤولية املهنية والشراكة اجملتمعية الفاعلة.
عند دراسة عبارة الرسالة جند أنها بنيت على األعمدة الثالهة اليت تشكل أساس التعليم العالي يف اململكة،
أءا وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع .ورغم تشابه ذلك مع بقية اجلامعات األخرى فإن جامعة اجملمعة تقوم
بعملها مسرتشدة مبتطلبات اجلودة اليت وضعتها اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي.
صاغت اجلامعة رسالتها م خالل دراسة اءاحتياجات اخلاصة مبنطقة اجملمعة وما حوهلا م املناطق وكذلك أخذت يف
اءاعتبار متطلبات اجلودة اخلاصة باإلطار الوطين للمؤهالت .استفادت اجلامعة وءا شك م تواصلها يف السابق مع
جامعة امللك سعود وجامعة القصيم وجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمح  ،وهي اجلامعات اليت كانت تنتمي إليها بعض
كليات اجلامعة قبل إنشا اجلامعة ،حيث كان لتلك الكليات خربة سابقة بأعمال اجلودة واءاعتماد املؤسسي.
أما رسالة اجلامعة اضحالية فقد كانت نتاجا لسلسلة م اللقا ات واءاجتماعات بني مسئولي اجلامعة وأصحا املصلحة
ملناقشة قيم اجلامعة وتوجهاتها اءاسرتاتيجية .كان شركا اجلامعة يف صياغة الرسالة يتامنون إىل جانب أصحا
املصلحة الداخليني (أعاا هيئة التدريس والطال

واإلداريني وأربا

األعمال احملتملني) املنظمة العربية للتدريب

والتنمية واحتاد تكساس للتعليم العاملي كشركا خارجيني .متت إحاطة أعاا هيئة التدريس واإلداريني علما جبميع
املعلومات واملسائل واخلطط والتحديثات ع طريق الرسائل القصرية ورسائل الربيد اإللكرتوني بصفة يومية .كذلك
متت مراجعة صيغة الرسالة عدة مرات مبشاركة أصحا املصلحة ويف النهاية مت اعتمادها م جملس اجلامعة .دشنت
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اجلامعة كذلك خطتها اءاسرتاتيجية ورسالتها يف فعالية رمسية حارها مدير اجلامعة ووكال اجلامعة وعدد كبري
م قادة املؤسسات يف اجملتمع احمللي.
ميك اءاطال على رسالة اجلامعة بسهولة ويسر على موقع بوابة اجلامعة أو م خالل النسخ الورقية املتوفرة ،مما
جيعل م عملية التقييم والرقابة ملدى مال مة الرسالة عملية مستمرة ومتواصلة م اجلميع.
ترى جامعة اجملمعة أن رسالتها وافية ومالئمة حيث إنها قد صيغت لتلبية احتياجات اجملتمع احمللي للجامعة ومبشاركة
ذلك اجملتمع م ناحية ،كما أنها راعت البعد الوطين الذ" يركز على نشر التعليم العالي وتعزيز ودعم البحث العلمي
يف إطار القيم الدينية واإلسالمية .كذلك راعت الرسالة املعايري العاملية يف صياغتها بهدف تقديم تعليم وحبث علمي
جبودة فائقة والوفا باحتياجات اجملتمع احمللي م خالل ختريج طال متميزي .
لكي تام اجلامعة حتقيق أهدافها اءاسرتاتيجية تقوم اجلامعة بشكل دور" بتقييم مدى حتقيق تلك األهداف م
خالل قياس مدى إجناز املبادرات .بنهاية اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل قامت اجلامعة بتشكيل جلنة للخطة اءاسرتاتيجية
بهدف مراجعة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف.
م هم قامت جامعة اجملمعة يف اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية بتحديث رؤيتها ورسالتها كما يلي:
الرؤية الثانية جلامعة اجملمعة
أن تكون جامعة اجملمعة مؤسسة تعليمية متميزة يف أدائها وجودة براجمها ،تفي بتطلعات اجملتمع احمللي والوطين،
وتسهم يف حتقيق توجهاته التنموية والتنافسية
الرسالة الثانية جلامعة اجملمعة
تلتزم جامعة اجملمعة بتقديم برامج تعليمية نوعية ،ودعم املشاريع البحثية واملبادرات اجملتمعية اليت تسهم يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وتعزيز الوءا واءانتما للوط بقيمه الثقافية وتراهه اضحاار".
كذلك أنشأت اجلامعة مؤخرا إدارة اسرتاتيجية مستقلة تتبع مباشرة ملكتب مدير اجلامعة ومت تكليفها بنشر
اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية.
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اإلجرا ات املستخدمة يف تقييم هذا املعيار
قامت اللجنة املكلفة بإعداد هذا املعيار بدراسة التغذية الراجعة بشأن تقرير الدراسة الذاتية املبدئي الذ" أرسل إىل
اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي يف عام  2012وكذلك املسودة األحدث اليت أعدها الربنامج التطوير"
لتأهيل اجلامعة لالعتماد .ميك تلخيص تلك اخلطوات كما يلي:
 وضع جدول زمين ألدا املهام وعقد اءاجتماعات مع الفرق الفرعية م أقسام الطال والطالبات باجلامعة
ملناقشة متطلبات املعيار وتوزيع املهام على أعاا اللجان
 مجع املعلومات اخلاصة باملعيار وخباصة م بعض الربامج املختارة اليت م بينها بعض أقسام الطالبات مع دعم
تلك البيانات باألدلة والشواهد املأخوذة م اجلامعة وم أصحا املصلحة اآلخري .
 عقد العديد م اءاجتماعات اليت يتم فيها تقييم املعايري الفرعية املنبثقة م املعيار وحتليلها بشكل كامل بنا
على مؤشرات األدا الرئيسية املالئمة حبسب توصيات اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي وغريها م
مؤشرات األدا اخلاصة باجلامعة.
 تقرير مدى الرضا ع املعيار باستخدام آلية التقدير النجمي (*)
 أعقب ذلك إجرا ورشة عمل حباور مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة وكبار مسئولي اجلامعة واللجنة
اإلشرافية وجلنة الدراسة الذاتية إضافة إىل بعض اخلربا اخلارجيني م أجل املراجعة النقدية وإصدار
التوصيات املطلوبة لتحسني وتطوير ذلك املعيار.
 طلب املراجعة الداخلية واخلارجية م خربا يف جمال ضمان اجلودة
 إدراج النتائج والتوصيات ألجل التحسني املستمر
األقسام الفرعية للمعيار األول
 1- 1مناسبة رسالة اجلامعة (****)
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نظرا إىل أن جامعة اجملمعة أنشئت لتلبية احتياجات اجملتمع احمللي ويف إطار سعي وزارة التعليم لنشر التعليم اجلامعي يف
شتى أرجا اململكة لتخفيف الاغط على املدن الكربى وتنمية اجملتمعات النائية ،جند أن رسالة اجلامعة مالئمة متاما
وأن ما يام ذلك هو اتساقها مع املتطلبات الثقافية واءاقتصادية للمملكة وكذلك مع اإلطار الوطين للمؤهالت
ومتطلبات اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي ،عالوة على اتساق الرسالة مع مرسوم إنشا اجلامعة ،إضافة
إىل ان الرسالة تأخذ يف اءاعتبار القيم الدينية اإلسالمية وهقافة اجملتمع السعود".
متكنت اجلامعة م معرفة مدى مال مة الرسالة ألنه شارك يف إعدادها جمموعة كبرية م أصحا املصلحة الذي
ينتمون إىل اجملتمع احمللي إضافة إىل أن الرسالة معروضة للتفاعل واءاطال على موقع بوابة اجلامعة ويف نسخ ورقية
متاحة للجميع مما يام استمرار تقييمها م جانب املهتمني .كذلك حترص اجلامعة على إحاطة أصحا املصلحة
علما بأية تغيريات تطرأ على تلك الرسالة .يقدم اجلدول رقم (( )T1-1ص )59 .بيانا بنتائج اءاستبانة اليت أجريت بشأن
اتساق الرسالة مع مرسوم إنشا اجلامعة حيث اتاح اتساقها مع طبيعة اجلامعة بنسبة  %82ومع القيم واملعتقدات
اإلسالمية بنسبة .%83
 2- 1جدوى الرسالة (****)
تبني صيغة الرسالة أن جامعة اجملمعة ملتزمة بتقديم مهام معينة تتمثل يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع وهي
األعمدة الثالهة اليت يقوم عليها عمل اجلامعة .م هم ترتبط مجيع أعمال وأنشطة اجلامعة بواحد أو أكثر م هذه
األعمدة ،كما أن اخلطط التشغيلية جلميع الربامج والوحدات تركز على حتقيق األهداف اءاسرتاتيجية للجامعة .لذا
ويف ضو الدعم املالي السخي املقدم م اضحكومة تعترب رسالة اجلامعة ذات جدوى وقابلة للتحقيق واإلجناز.
كذلك لكل برنامج دراسي رسالة تتسق مع رسالة الكلية اليت تتسق بدورها مع رسالة اجلامعة .وقد قامت اجلامعة
م خالل مشرو الربنامج التطوير" لتأهيل اجلامعة لالعتماد مبراجعة رسائل مجيع الكليات والربامج وترتب على ذلك
قيام أكثر م  %50منها مبراجعة وحتديث الرسالة اخلاصة بها.
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أوصت النسخة األوىل م تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية بارورة تطوير رسالة اجلامعة م خالل إضافة معيار لتقييم
سري العمل حنو حتقيق غايات اجلامعة وأهدافها .م هم نظرت جلنة اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة يف تلك التوصية ومت
تطوير العديد م مؤشرات األدا للقيام بهذه الوظيفة.
 3- 1تطوير ومراجعة الرسالة (****)
يتم مراجعة رؤية اجلامعة ورسالتها وقيمها وأهدافها بنهاية كل خطة اسرتاتيجية ،وتقوم بهذه املهمة جلنة اخلطة
اءاسرتاتيجية ويتم النظر يف مجيع التغيريات املطلوبة .يف عام  ،2016اعتمد جملس اجلامعة اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية
جلامعة اجملمعة ( )2016- 2020اليت انطوت على تغيريات يف رؤية اجلامعة ورسالتها وقيمها وأهدافها لكي تعكس
مرحلة التطوير القادمة.
كما أوضحنا سابقا شارك يف صياغة الرسالة م األلف إىل اليا إىل جانب أصحا املصلحة الداخليني (أعاا هيئة
التدريس والطال

واإلداريني وأربا

األعمال احملتملني) املنظمة العربية للتدريب والتنمية واحتاد تكساس للتعليم

العاملي كشركا .
مت تشكيل فريق عمل يام عددا م القادة األكادمييني واإلداريني وقادة اجملتمع احمللي ،وكلف الفريق بصياغة رؤية
ورسالة اجلامعة .تشاور أعاا الفريق مع أصحا املصلحة الرئيسيني داخل اجلامعة وداخل اجملتمع احمللي بهدف اقرتاح
مسودة مبدئية للرؤية والرسالة .ونوقشت تلك املسودة يف اجتما عقد يف عام  2012وحاره مجيع أصحا املصلحة
الرئيسيني م داخل اجلامعة واجملتمع احمللي .كذلك شارك يف تلك العملية معظم أعاا هيئة التدريس م قسمي
الطال والطالبات .وقد وافق جملس اجلامعة على صيغة الرسالة املقرتحة.
ءا تدخر اجلامعة جهدا يف إبالغ منسوبي مجيع قطاعاتها وأصحا املصلحة الرئيسيني بأية تغيريات تطرأ على الرسالة
يف حالة الارورة .يوضح اجلدول رقم (( )T1-2ص )61 .دعم معظم منسوبي اجلامعة لصيغة الرسالة وحمتواها م
خالل النتائج اإلجيابية لالستبانات.
 4- 1استخدام الرسالة (***)
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تعد رسالة اجلامعة هي األساس الذ" بنيت عليه غايات اجلامعة وأهدافها والقوة احملركة إلدارة اجلامعة ككل .تبني
الرسالة اهتمام اجلامعة بتلبية متطلبات األعمدة الثالهة للعمل اجلامعي املذكورة يف الرسالة ،التعليم والبحث العلمي
وخدمة اجملتمع وذلك وفقا ألفال املمارسات املطلوبة م اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي .تتيح الرسالة م
خالل اخلطط اءاسرتاتيجية والتشغيلية للكليات الكثري م األنشطة واملشروعات اليت يتم متويلها بشكل مركز"
م قبل اإلدارة العامة للشئون اإلدارية واملالية وفقا للميزانية املعتمدة م جملس اجلامعة .عندما كانت اجلامعة ءا تزال
بصدد تطوير الرسالة كلفت جلنة التخطيط اءاسرتاتيجي باستخدام الرسالة كأساس تبنى عليه األهداف واخلطط
اءاسرتاتيجية للجامعة ،وم هم صار للرسالة تأهري بالغ األهمية على كل م التخطيط وختصيص املوارد.
عند اعتماد رسالة اجلامعة مت اختاذ اإلجرا ات الالزمة للتوعية مبامونها وحمتواها بني اجملتمعات التابعة للجامعة .على
سبيل املثال مت عرض الرسالة يف الكثري م املطبوعات والوهائق الرمسية والعامة مبا فيها األدلة اإلرشادية والتعريفية
باجلامعة والكليات واألقسام العلمية ،كما مت نشرها على املوقع اإللكرتوني للجامعة ). (http://mu.edu.sa
كذلك تعرض الرسالة على ءافتات ضخمة يف طرقات املباني اخلاصة باجلامعة وخارج مكتب مدير اجلامعة .وعند
تنظيم األنشطة واللقا ات التعريفية باجلامعة للطال اجلدد يتم البد عادة بإلقا نظرة على رسالة اجلامعة بوصفها
دليال إرشاديا ملا ميك أن يتوقعوه م اجلامعة .كذلك يتم تقديم جلسة تعريفية ألعاا اجمللس اجلدد لتوضيح رسالة
اجلامعة ودورها يف حتديد املسئوليات املنوطة بهم.
 5- 1العالقة بني الرسالة والغايات واألهداف (****)
هناك اتساق بني رسالة اجلامعة وبني األهداف متوسطة وطويلة املدى لتطوير املؤسسة وبراجمها ووحداتها التنظيمية.
مبعنى أن غايات اجلامعة وأهدافها ترتكز على الرسالة م حيث الرتكيز على هالهية التعليم والبحث العلمي وخدمة
اجملتمع .كذلك فإن الرسالة تتسق مع اإلطار الوطين للمؤهالت ومع معايري اجلودة اخلاصة باهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي .عالوة على ذلك ،تعد الغايات واألهداف مبثابة وسائل فعالة ملتابعة الرسالة سوا على املستوى
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احمللي أو العاملي م خالل استخدام عقود األدا وتنويع مصادر التمويل واستقطا أعاا هيئة التدريس املتميزي يف
مشروعات التعاون وإنشا منوذج لإلدارة واضحوكمة يدعم رسالة اجلامعة.
تؤكد الغايات واألهداف أياا على حصول اخلرجيني على تعليم متميز وتطوير مهاراتهم بشكل جيد بشكل يتيح هلم
أن يكونوا قادة .كذلك تهدف تلك الغايات إىل أن يتميز اخلرجيون بالثقة والطموح وأن يكونوا مزودي بالعلم واملعرفة
واءاحرتافية وأن يكونوا قادري على قبول التغيري واحرتامه .كذلك تشجع الرسالة أعاا هيئة التدريس والطال على
املشاركة يف األنشطة املتنوعة داخل اجلامعة وكذلك يف اجملتمع احمللي اخلارجي .يشمل ذلك على سبيل املثال
مشاركة الطال وأعاا هيئة التدريس يف تقديم خدمات طبية م خالل وحدات اخلدمات الطبية املتنقلة اليت تقدم
خدمات طبية ومحالت لنشر الوعي الصحي يف املناطق احمليطة جبامعة اجملمعة وخباصة يف القرى .يشمل ذلك أياا
تقديم اخلدمات أهنا املناسبات الدينية مثل موسم اضحج والعمرة والفعاليات املهمة مثل مهرجان اجلنادرية (وهو فعالية
هقافية وتراهية سنوية) .إضافة إىل ذلك ،تنظيم محلة توعية سنوية مبرض سرطان الثد" قامت بها الطالبات وعاوات
هيئة التدريس بكلية الطب .يعكس ذلك كله كيف أن استخدام الرسالة يشجع على إحداث الكثري م التغريات
اإلجيابية حنو تقديم تعليم متميز وحبث إبداعي وخدمة جمتمع ،وبنا جمتمع املعرفة.
فيما يتعلق بتحقيق األهداف اءاسرتاتيجية جلامعة اجملمعة املشتقة م عبارة الرسالة هناك أربع أولويات حمددة مشتقة
م عبارة الرسالة .وتعمل اجلامعة على تبين مؤشرات األدا الرئيسية وأدوات املقارنة املرجعية لتقييم درجة حتقيق هذه
األهداف م أجل التحسني املستمر.
األولوية اءاسرتاتيجية رقم :1
تقديم خدمة أكادميية على درجة عالية م اجلودة وفق مستويات اءاعتماد الوطنية والعاملية ،م أجل تنمية القدرة
التنافسية لطال وطالبات اجلامعة يف سوق العمل.
األولوية اءاسرتاتيجية رقم :2
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تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة م أجل حتقيق درجات عالية م اجلودة والتميز يف جماءات التعليم والبحث
العلمي وخدمة اجملتمع.
األولوية اءاسرتاتيجية رقم :3
رفع كفا ة األدا املؤسسي ،وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية لدعم التحول للتعامالت اإللكرتونية باجلامعة مبا
ميكنها م حتقيق رسالتها وأهدافها املرجوة.
األولوية اءاسرتاتيجية رقم :4
تعزيز دور اجلامعة يف املشاركة يف حتقيق التنمية اءاقتصادية واءاجتماعية والثقافية يف اجملتمع احمللي احمليط
باجلامعة.
مؤخرا ويف أعقا

اختتام اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل قامت اجلامعة بتقييم مستوى حتقيق األهداف

اءاسرتاتيجية م خالل قياس مدى إجناز املبادرات كما يتاح م اجلدول رقم (( )T1-3ص .)65 .يبني اجلدول أن
معدل املبادرات اليت اكتملت كان  %72.3أما املبادرات اليت ما زالت يف طور التحقيق فبلغت  %27.7وقد وضعت يف
اءاعتبار عند بنا اخلطة اءاسرتاتيجية الثانية ( .)2016- 2020يبني اجلدول رقم ( )T1-4توزيع املبادرات يف اخلطة
اءاسرتاتيجية الثانية على اجلهات املختصة داخل اجلامعة.
تبنت اجلامعة خالل اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل  94مؤشر أدا مت مجعها م  3مصادر هي :اهليئة الوطنية للتقويم
واءاعتماد األكادميي واخلطة املستقبلية "آفاق" إضافة إىل  17مؤشرا لقياس أدا اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة .تستخدم
تلك املؤشرات يف تقييم أدا وكاءات اجلامعة الثالهة وتناقش نتائجها سنويا بواسطة اللجنة املركزية العليا للجودة.
قامت اجلامعة بإعداد خطتها اءاسرتاتيجية الثانية بنا على نتائج اخلطة األوىل وعلى اءاجتاهات احمللية والدولية
وطموحات اجلامعة والظروف الراهنة .م هم مت حتديث الرسالة لكي تتسق مع تلك الطموحات مع الرتكيز على
األولويات التالية :تقديم تعليم متميز وحبث علمي متقدم ومسئولية اجتماعية واعية وتنمية مستدامة وانتما للمجتمع.
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يبني اجلدول رقم (( )T1-4ص )67 .أن اجلامعة حددت  7أهداف عامة و 38هدفا تفصيليا و 89مؤشر أدا رئيسي
لتوجيه مستقبل عمل اجلامعة.

نقاط القوة يف املعيار األول
 رسالة جامعة اجملمعة حتدد أهدافها وأولوياتها الرئيسية بوضوح وبشكل مناسب وهلا تأهري كبري يف توجيه
عملية التخطيط والعمل داخل اجلامعة.
 يف ختطيط رؤيتها ورسالتها واسرتاتيجياتها األوىل طلبت جامعة اجملمعة املساعدة م جهات دولية وكذلك م
قطاعاتها ودوائرها الداخلية املختلفة.
 جامعة اجملمعة كمؤسسة شاملة تعترب رسالتها مبثابة دليل إرشاد" يوجه عملها ويام تقديم خدمات تعليمية
وحبثية واجتماعية عالية اجلودة م خالل اسرتاتيجيات متقدمة.
 تستخدم رسالة اجلامعة كأساس لوضع الغايات واألهداف لتطوير املؤسسة ووحداتها التنظيمية.
 ترتبط صياغة أولويات اجلامعة اءاسرتاتيجية وغاياتها وأهدافها ارتباطا وهيقا بالرسالة وفقا ملنظور اجلامعة
 متت مراجعة الرسالة واألهداف أهنا إعداد جامعة اجملمعة خلطتها اءاسرتاتيجية الثانية.
توصيات التحسني لملعيار األول
 ضرورة وجود آلية واضحة إلبالغ مستفيد" اجلامعة برسالة اجلامعة وأهدافها املعدلة يف اخلطة اءاسرتاتيجية
الثانية وبالتغيريات أو التعديالت احملتملة.
 ينبغي حتسني مسألة استخدام الرسالة كدليل إرشاد" لتوزيع املوارد وصناعة القرارات اخلاصة باملشروعات
 رغم أن اجلامعة طلبت آرا أصحا املصلحة بشأن جدوى الرسالة فإنه ينبغي مستقبال النظر يف وضع حتليالت
مفصلة لكل جمموعة بشكل منفصل بنا على نو اجلنس.
يتام اجلدول رقم (( )5- 1ص )69 .قائمة بالشواهد اخلاصة باملعيار األول.
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املعيار الثاني
السلطات واإلدارة
(***)
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املعيار الثاني :السلطات واإلدارة (***)
نظرة عامة
رغم حداهة نشأتها قامت جامعة اجملمعة بشكل مطرد بزيادة أعداد فريق العمل األكادميي واإلدار" باجلامعة م أجل
تقاسم الواجبات واملسئوليات واملساهمة يف التقليل م مركزية العمل إضافة إىل تلبية احتياجات العمل املتزايدة الناجتة
ع زيادة أعداد الطال بشكل مستمر .منذ البداية قامت اجلامعة بتحديد العناصر املكونة هلا وتأكدت م إدارة
كل عنصر م عناصر العمل بواسطة موظفني مؤهلني تأهيال مناسبا .كذلك وضعت اجلامعة هيكال إداريا وتنظيميا
واضحا.
حتدد متطلبات املعيار الثاني املقصود بالكيان الذ" يدير املؤسسة كما يلي:
 بالنسبة للجامعة :جملس اجلامعة (ويرأسه مدير اجلامعة) بالنسبة للكلية :جملس الكلية (ويرأسه عميد الكلية) بالنسبة للربنامج :جملس الربنامج أو القسم (ويرأسه رئيس القسم)تعد الكليات وبراجمها األكادميية هي املكون األكثر أهمية يف اجلامعة .لذا يركز املعيار الثاني بصفة رئيسية على
إدارة الكليات والربامج وعالقتهم باملؤسسة حتت إشراف وتوجيه جمالس اإلدارة.
تتبنى اجلامعة نهجا يقوم على الفصل مع املساواة بشأن تعليم الرجال والنسا  ،وم هم تقدم فرصا تعليمية متساوية
للطال والطالبات ،ونظرا إىل الطبيعة الثقافية واءاجتماعية للمجتمع فإن أقسام الطالبات منفصلة يف مقرات جامعية
مستقلة ولكنها تدرس نفس الربامج واملقررات املماهلة ألقسام الطال وتتمتع بنفس امليزات مع التساو" يف املوارد
واملسئوليات والواجبات .كذلك فإن قيادات األقسام النسائية مشاركة يف مجيع األنشطة املؤسسية مبا فيها اإلدارة
والتخطيط وعمليات التنفيذ .تام عملية النزاهة األكادميية لكل وحدة عدم تاار سياسات اإلدارة وتوفري الفرص
وامليزات واضحوافز متساوية لكل قطا .
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يتطلب جملس اجلامعة بوصفه اجلهة اليت تدير اجلامعة م كل وحدة أكادميية تقديم تقرير سنو" بشأن أعماهلا.
يبدأ إعداد هذه التقارير م األقسام األكادميية اليت تقدم تقاريرها إىل عميد الكلية بعد املوافقة عليها واعتمادها م
جمالس األقسام .هم يقوم مكتب العميد بإعداد تقرير الكلية الذ" يتام تقارير الربامج إضافة إىل غريها م
األعمال .يتم تقديم تقرير الكلية مباشرة إىل مدير اجلامعة الذ" يرفعه بدوره إىل جملس اجلامعة ملناقشته واعتماده.
كذلك تقدم العمادات املساندة تقاريرها السنوية لوكال اجلامعة املعنيني كلٍ حبسب اختصاصه ،ويقوم وكال
اجلامعة بدورهم بإعداد تقارير موحدة وتقدميها إىل مدير اجلامعة الذ" يرفعها إىل جملس اجلامعة للنظر فيها .يأتي
على رأس تلك العملية بأكملها جلنة على مستوى اجلامعة برئاسة وكيل اجلامعة مهمتها مراجعة وتدقيق التقارير
وتوحيد عناصرها على مستوى اجلامعة.
اإلجرا ات املستخدمة يف تقييم هذا املعيار
هذا املعيار هو مثرة جهود مجاعية مكثفة قام بها أفراد اللجنة املكلفة بإعداد الدراسة الذاتية املؤسسية ،وكان أحد
أعاا اللجنة مكلفا بتنسيق اجلهود والتأكد م اتساق املعيار .قامت اللجنة أهنا إعداد هذا املعيار بدراسة دقيقة
ووافية للتغذية الراجعة بشأن تقرير الدراسة الذاتية املبدئي الذ" أرسل إىل اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي
يف عام  2012وكذلك املسودة األحدث اليت أعدها الربنامج التطوير" لتأهيل اجلامعة لالعتماد .كنا اطلعت اللجنة
أياا على التوصيات املتنوعة اليت أسفرت عنها أحدث التقييمات اليت متت لعمل اجلامعة وهي زيارة احملاكاة .ميك
تلخيص تلك اخلطوات كما يلي:
 وضع جدول زمين ألدا املهام وعقد اءاجتماعات مع الفرق الفرعية م أقسام الطال والطالبات باجلامعة
ملناقشة متطلبات املعيار وتوزيع املهام على أعاا اللجان
 مجع املعلومات اخلاصة باملعيار وخباصة م بعض الربامج املختارة اليت م بينها بعض أقسام الطالبات مع دعم
تلك البيانات باألدلة والشواهد املأخوذة م اجلامعة وم أصحا املصلحة اآلخري .

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 عقد العديد م اءاجتماعات اليت يتم فيها تقييم املعايري الفرعية املنبثقة م املعيار وحتليلها بشكل كامل بنا
على مؤشرات األدا الرئيسية املالئمة حبسب توصيات اهليئة الوطنية للتقويم واءاعتماد األكادميي وغريها م
مؤشرات األدا اخلاصة باجلامعة.
 تقرير مدى الرضا ع املعيار باستخدام آلية التقدير النجمي (*)
 أعقب ذلك إجرا ورشة عمل حباور مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة وكبار مسئولي اجلامعة واللجنة
اإلشرافية وجلنة الدراسة الذاتية إضافة إىل بعض اخلربا اخلارجيني م أجل املراجعة النقدية وإصدار
التوصيات املطلوبة لتحسني وتطوير ذلك املعيار.
 طلب املراجعة الداخلية واخلارجية م خربا يف جمال ضمان اجلودة
 إدراج النتائج والتوصيات ألجل التحسني املستمر
تقرير ع األقسام الفرعية للمعيار الثاني
 1- 2جملس إدارة املؤسسة (***)
جملس اجلامعة هو اجلهة األعلى يف صنع القرار باجلامعة .لبعض وحدات اجلامعة ،حتديدا الكليات واألقسام،
جمالسها اخلاصة .يتوىل رئيس كل وحدة مسئولية التعامل مع مجيع املسائل األكادميية واإلدارية اخلاصة بوحدته.
وتتام الكتيبات اخلاصة بقوانني ولوائح التعليم العالي مجيع القوانني والقواعد ذات الصلة.
يتوىل جملس الوحدة مسئولية توجيه العمل يف الوحدة وتتام أهدافه الرئيسية كما هو مذكور يف قوانني التعليم
العالي :التطوير الفعال للمؤسسة لصاحل طالبها واجملتمعات اليت ختدمها ،ووضع ومراجعة الرؤية والرسالة
واءاسرتاتيجيات اخلاصة بالوحدة ،والتأكد م انعكاس تلك اجلوانب يف عملية التخطيط واألنشطة اليت تقوم بها
الوحدة واتساقها مع أنشطة اجلامعة.
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كما يوضح اهليكل التنظيمي للجامعة هناك مستويات خمتلفة لإلدارة .كما متتلك اجلامعة آلية ملساعدة أعاا
اجملالس اجلدد على اءانامام إىل اجملالس بسهولة نسبية .كذلك تقوم بتقييم دور" ألدائها م أجل الوقوف على
التحسينات املطلوبة واحملتملة يف عملها.
تتم مراجعة اهليكل التنظيمي للجامعة وحتديثه بشكل دور" حبسب الارورة .على سبيل املثال ،أوضحت الدراسة
الذاتية األوىل حاجة اجلامعة إىل إنشا وحدة للشئون التعليمية ،مما أدى إىل تعديل اهليكل التنظيمي للجامعة بإضافة
وكالة اجلامعة للشئون التعليمية إضافة إىل وكاليت اجلامعة اللتني كانتا موجودتني آنذاك .ساهمت تلك اخلطوة يف
تلبية اءاحتياجات الراهنة للجامعة وتأكيد اتساقها مع خطتها اءاسرتاتيجية .ساعد ذلك أياا يف تقليل أو اضحد م
التداخل بني مسئوليات الوحدات املختلفة .ومؤخرا حصلت اجلامعة على شهادة األيزو  9001لعام  2008اليت أتاحت
دليال إضافيا ملراجعة وتعزيز وظائف الوحدات املختلفة اليت تشكل أساس اهليكل التنظيمي للجامعة .يوضح الشكل
رقم (( )F2-1ص )74 .اهليكل التنظيمي اضحالي جلامعة اجملمعة.
اللجان الدائمة واجملالس
حيث إن العمل باجلامعة عمل مؤسسي فان ا" قرار خيص اجلامعة او أحد منسوبيها يتم م خالل قنوات حمددة وءا يتم
اختاذ قرار إءا م خالل عمل جلنة او جملس .م خالل اهليكل التنظيمي للجان وجمالس جامعة اجملمعة املوضح يف
الشكل رقم ( )F2-2فإن نظام اجلامعة يبدأ م اللجان واجملالس التابعة جملالس اءاقسام مثال جلان اجلودة واءانشطة
واجملالس اءاستشارية وكذلك اللجان اءاكادميية واليت ترفع توصياتها الي جمالس اءاقسام واليت تناقشها وترفع
بالتوصيات الي جمالس الكليات بعد اعتماد عميد الكلية .تناقش جمالس الكليات التوصيات املذكورة وترفع
التوصيات للجان الدائمة املتخصصة واجملالس التابعة لوكاءات اجلامعة حسب طبيعة كل توصية بعد توقيع واعتماد
احملار م مدير اجلامعة.
يتم مناقشة املوضوعات املرفوعة م جمالس الكليات باللجان التابعة للوكاءات واختاذ التوصيات الالزمة والرفع بتلك
التوصيات الي جملس اجلامعة للموافقة بعد توقيع واعتماد احملار م مدير اجلامعة.
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على سبيل املثال ،يف حالة ترقية أحد اعاا هيئة التدريس م أستاذ مساعد الي أستاذ مشارك يتم تقديم الطلب
ومناقشته أوءا يف جملس القسم واللجان التابعة للقسم .هم يتم رفع الطلب إىل جملس الكلية للمناقشة بعد تصديق عميد
الكلية وتوقيعه علي احملار .يف حال حتقيق مجيع الشروط احملددة للرتقية بنظام جملس التعليم العالي واجلامعات
ولوائحه وموافقة جملس الكلية وتوقيع واعتماد احملار م مدير اجلامعة يتم الرفع اىل اجمللس العلمي الذ" يراسه
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .يف النهاية ،يف حال املوافقة على طلب الرتقية ،يتم الرفع إىل جملس
اجلامعة لالعتماد.
جدير بالذكر أن هناك بعض اللجان واجملالس اليت يرأسها مدير اجلامعة وهي جلان مستقلة ع جلان الوكاءات،
وتعتمد تلك اللجان توصياتها وترفعها إىل جملس اجلامعة لإلحاطة .م بني هذه اللجان واجملالس اللجنة اءاستشارية
العليا اليت تساعد مدير اجلامعة يف اختاذ القرارات الكربى واضحيوية باجلامعة .كذلك تستخدم بعض اجملالس
كاجمللس اءاستشار" ملناقشة القاايا األكادميية واإلدارية املختلفة للجامعة.
يتم حتديد اءاعاا واملهام يف مجيع اللجان ،وينبغي على تلك اللجان بنهاية دورتها إعداد تقرير ع األنشطة اليت قامت
بها ومدى حتقيقها ألهدافها .على سبيل املثال ،تتكون اللجنة اءاستشارية يف جامعة اجملمعة م مدير اجلامعة
والوكال وبعض أعاا هيئة التدريس م ذو" اخلربة .وتتلخص مهامها يف دراسة ما يعرض علي مدير اجلامعة م
موضوعات ذات أبعاد ختطيطية وتلقي مقرتحات اءاعاا ودراستها إىل جانب املتابعة املستمرة لإلنتاج العلمي والفين
واهلندسي لوحدات اجلامعة ودراسة ما ير" مدير اجلامعة احالته هلا م موضوعات وإبدا الرا" فيها.
النظام اءالكرتوني (األمتتة)
متت أمتتة مجيع عمليات إدارة جلسات جلان اجلامعة وجمالس الكليات واألقسام وفق منهجية تدفق معتمدة على
مستوى اجلامعة ،كما يتاح يف الشكل رقم ( .)F2-3يرتكز هذا النهج على مبدأ الالورق يف كافة عملياته،
بهدف تسهيل وتسريع عمل اللجان واجملالس ومتابعتها لألسبا التالية:
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أوءا :تتوز اجلامعة على مخس حمافظات متباعدة األمر الذ" جيعل م إرسال واستقبال احملاضر عملية تستلزم وقتا
أطول ميك استثماره يف حال اختصاره م خالل العمليات اإلدارية.
هانيا :تام اللجان واجملالس أعاا م كليات وإدارات متعددة ومتباعدة قد تكون على مستوى الكلية( ،القسم
الرجالي والقسم النسائي) .أو على مستوى اجلامعة كاللجان الدائمة (يشارك فيها أعاا م خمتلف كليات وإدارات
اجلامعة)
هالثا :توحيد إجرا ات العمل والنماذج وضبطها م خالل مناذج موحدة معتمدة وفق آلية تدفق حمددة تام جودة العمل.
رابعا :يبذل أمني اللجنة ورئيسها جهدا يف تسيري أعمال اللجنة اإلدارية واليت تستنزف الوقت واجلهود وتنهك الطاقم
اإلدار" (مثل اإلعالن ع تواريخ ومواعيد اجللسات ،وإشعار مجيع األعاا بشكل فرد" ،وإرسال جدول األعمال
ومرفقاته ،والتواصل مع األعاا ومتابعة توقيعهم للمحار واملوافقة عليه وغريها.
لذا متت التوصية يف اءاجتما التشاور" األول (1432/3/12هـ) املوافق ( )2011/2/15ويف وقت مبكر م
عمر اجلامعة بإجياد منوذج موحد واءاستفادة م اضحلول التقنية
مت رفع النسخةَ الثالثةَ م نظام اللجان واجملالس يف ( 1436/7/29هـ) املوافق ( ،)2015/5/18بعد استحداث
تطبيق للنظام على األجهزة الذكية بنظام أندرويد )  ) ios- androidوخدمة إدخال احملاضر باللغة اإلجنليزية
وإضافة أيقونة خاصة بالتعاميم والقرارات والتنبيهات م قِبل صاحب الصالحية ،مع إضافة بعض التسهيالت اليت
تابط وتُسرِّ م عمليات إنشا اجللسات ورفع احملاضر ،وذلك مثل عدم إمكانية إنشا جلسة بعد تاريخ انعقادها
بأسبو  ،ومتكني رئيس اللجنة أو اجمللس م التوقيع تلقائياً على احملار بعد الرفع لألعاا للتوقيع ،ويف حال تأخر
عاو اللجنة ع التوقيع ملدة  48ساعة م وقت رفع احملار يتم التوقيع عنه إلكرتونيا ،وغريها م اخلدمات
التطويرية .اجلدير بالذكر أن النظام لقي إعجا الكثري م املسؤولني يف عددٍ م القطاعات اضحكومية ،حتى أصبح
مطلبا لدى مجيع اجلهات اضحكومية بل وحتى اجلامعات.
 - 4آلية عمل اللجان واجملالس
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يبني الشكل رقم ( )F2-3آلية عمل اللجان واجملالس حيث يوضح أن أعمال اللجان تبدأ بتحديد زم وتاريخ
اللجنة وجدول األعمال وامللفات الداعمة م خالل أمني اللجنة بالتعاون مع رئيس اللجنة وإشعار األعاا  .بعد مناقشة
اللجنة للموضوعات املدرجة على جدول األعمال يتم رفع احملار علي النظام وإرساله لألعاا إلبدا املالحظات
والتوقيع هم اءاعتماد النهائي والتوقيع م رئيس اللجنة والرفع إىل مكتب مدير اجلامعة للدراسة وابدا املالحظات
والتعديالت إن وجدت هم يعرض احملار علي مدير اجلامعة لالطال وإبدا الرأ" هم املوافقة واعتماد احملار وبعد
توقيع مدير اجلامعة ميك للجنة رفع التوصيات حسب اهليكل العام لنظام اللجان كما هو موضح يف الشكل رقم
( . )F2-1يوضح اجلدول رقم ( )T2-1تطور عمل اللجان واجملالس.
 2- 2القيادة (***)
يعد مدير اجلامعة هو القائد التنفيذ" األعلى للجامعة .عند إنشا اجلامعة تعاون مديرها مبساعدة جملس اجلامعة مع
أصحا املصلحة املختلفني يف وضع رؤية ورسالة وقيم اجلامعة .وم هم مت حتديد عناصر اجلامعة ومكوناتها ووحداتها
وفقا هليل إدار" مناسب وأسند لكل رئيس وحدة أو مكون تنفيذ األهداف املناسبة للوحدة وبالتالي وضع اخلطط
اءاسرتاتيجية لتوضيح كيف يتم إدارة العمل واإلعالن عنه.
يعترب القائد التنفيذ" املسئول ع كل وحدة رئيسها ،فعلى مستوى الكلية يكون عميدها وعلى مستوى الربنامج أو
القسم يكون رئيس القسم وعلى مستوى الوحدة رئيس الوحدة .على مستوى جامعة اجملمعة يتم اختيار وتوظيف تلك
القيادات حسب إجرا ات معينة تتام توصيفا وظيفيا معينا للمهام .فالرئيس مبعاونة اللجان يشرف على مجيع أعمال
الوحدة ويتعامل على الفور مع أية مشكالت تؤهر على وحدته يف حينها .كذلك هو مسئول ع اإلشراف على مجيع
أنشطة الوحدة وسياساتها وإجرا اتها اإلدارية وتطوراتها املستقبلية فيما يتعلق باملنشئات والتخطيط اءاسرتاتيجي
والتشغيلي وإدارة امليزانية ويتم تسجيل مجيع تلك املسئوليات يف التوصيف الوظيفي .كذلك يشجع الرئيس على العمل
اجلماعي بروح الفريق ويكافئ األعمال اجليدة ملرؤوسيه .كما يكون مسئوءا أمام جملس اجلامعة وأمام اجمللس
األعلى لوحدته إن وجد .كذلك تطبق اجلامعة نظاما لتفويض السلطات على مجيع املستويات وعلى أ" رئيس وحدة
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استخدام ذلك النظام إذا أراد تفويض سلطته ألحد مرؤوسيه .كذلك جيلس رئيس الوحدة يف اجتماعات دورية مع
رؤسائه ويعمل على تلبية مطالبهم ويطلب منهم املوافقة على مبادراته.
متتلك مجيع الوحدات األكادميية واإلدارية باجلامعة دليال تنظيميا يبني مسئوليات منسوبيها ويساعد الوحدات
وموظفيها على أدا أعماهلم بفاعلية وبالطريقة املطلوبة .يتم تصميم هذه األدلة والكتيبات باءاتساق مع لوائح التعليم
العالي ومع اللوائح التنفيذية للجامعة ومع مجيع القرارات الصادرة يف ذلك الشأن.
 3- 2عملية التخطيط (***)
يتام املوقع اإللكرتوني جلامعة اجملمعة نسخة م اخلطة اءاسرتاتيجية األوىل املعتمدة للجامعة ،مما يعكس حرص
اجلامعة ويعد دليال مؤكدا على أن قيادة اجلامعة تقوم بتوصيل خططها الرئيسية بكل ما تتامنه م آهار ومتطلبات
إىل مجيع م يعنيهم األمر .تهدف اخلطة اءاسرتاتيجية للجامعة إىل دفع اجلامعة إىل الساحة العاملية.
عند إعداد اخلطط اءاسرتاتيجية يف جامعة اجملمعة يتم إجرا استبانات ودراسات موسعة تأخذ يف اءاعتبار جوانب البيئة
الداخلية واخلارجية اليت تؤهر على تطور اجلامعة .كذلك يؤخذ يف اءاعتبار املهارات املطلو توفرها لدى قوة العمل
لتحقيق متطلبات اجملتمع يف اضحصول على خرجيني أصحا

كفا ة عالية .م هم يشارك معظم املوظفني وكبار

املديري باجلامعة يف عملية صياغة اخلطط اءاسرتاتيجية.
تتوىل إدارة التخطيط اءاسرتاتيجي إدارة اخلطة اءاسرتاتيجية حيث تقوم مبتابعة التنفيذ وقياس وتقييم األدا باستخدام
املؤشرات املناسبة وضمان أنها حتقق األهداف اءاسرتاتيجية للجامعة.
تتام عملية حتسني اجلودة تقييم مستويات األدا اضحالي والبيئة اليت تعمل فيها املؤسسة وحتديد األولويات
اءاسرتاتيجية للتحسني ووضع األهداف وتطوير اخلطط وتنفيذها ومراقبة ما حيدث يف الواقع وعمل التعديالت إن تطلب
األمر وأخري تقييم النتائج املنجزة .على سبيل املثال ،كان أول تقرير متابعة للخطة اءاسرتاتيجية حيمل عنوان "أي وصلنا
وإىل أي سنتجه" حيث أوضح عدد املبادرات اليت قامت بتنفيذها مجيع الكليات والعمادات يف نهاية اخلطة
اءاسرتاتيجية األوىل ،وذُكر أن أكثر م  %50م األهداف واملبادرات مت تنفيذها كما كان خمططا هلا.
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يتطلب التخطيط اءاسرتاتيجي بالذات فيما خيص النواحي املالية واءاقتصادية استخدام حتليالت إدارة املخاطر بوصفها
جز ا ءا يتجزأ م اسرتاتيجيات التخطيط واآلليات املناسبة لتقييم املخاطر واضحد منها على مجيع احملاور .مؤخرا وافقت
جامعة اجملمعة على بنا منظومة لغدارة املخاطر على مستوى اجلامعة ككل .واملطلو حاليا إعادة تنشيط مجيع عقود
اخلدمات بني اجلامعة وأ" جهة خارجية م اجل حتديد
أية خمطر مستقبلية.
 4- 2العالقة بني أقسام الطال والطالبات (***)
تتبنى اململكة العربية السعودية نهجا يقوم على الفصل مع املساواة بشأن تعليم الرجال والنسا  .ينقسم اهليكل اإلدار"
ألقسام الطالبات جبامعة اجملمعة إىل وحدتني :إحداهما أكادميية واألخرى إدارية .تعد الوحدة األكادميية جز ا مدجما
بشكل كامل مع الوحدة املماهلة يف أقسام الطال  ،اما الوحدة اإلدارية فمحدودة وتديرها فقط وكيلة العميد ألقسام
الطالبات وهي تتبع عميد الكلية مباشرة .أما يف حالة األقسام العلمية فهناك منسقة تتبع رئيس القسم ،وهذان
املنصبان هما أعلى املناصب اإلدارية اليت تسند إىل النسا .
م الناحية التارخيية وحتى وقت حديث نسبيا ،أوضح أول تقرير للدراسة الذاتية مت إعداده يف عام 2012

أن هناك

اعرتافا حمدودا باملساواة يف التعامل بني قسمي الطال والطالبات ،وكانت هناك ادلة قوية على املوارد واملنشئات
واخلدمات املقدمة كانت ءا تقارن بني القسمني .ولك هناك حتسنا ملحوظا حدث منذ الدراسة الذاتية األخرية حيت
مت تزويد األقسام باألجهزة واملعدات والتسهيالت وفقا لتقييم اءاحتياجات إضافة إىل زيادة ميزانية أقسام الطالبات.
ميك التغلب على مسألة نقص املوارد وتهالك البنية التحتية يف أقسام الطالبات مبجرد أن تقوم اجلامعة باءانتها م
إنشا مقر اضحرم اجلامعي اجلديد املخصص ل أقسام الطالبات والذ" يتام مباني ومنشئات مناسبة للتعليم والبحث
والرتفيه.
يام التخطيط اءاسرتاتيجي الراه جلامعة اجملمعة توزيعا عادءا ومتساويا للموارد والتسهيالت حيث مت دمج األعاا
م أقسام الطالبات بشكل كامل يف مجيع األنشطة املؤسسية مبا فيها اإلدارة والتخطيط وعمليات التنفيذ .كذلك
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صارت مجيع الكليات واألقسام العلمية اليت تتام أقسام للطالبات تعقد اجتماعاتها بشكل مشرتك ع طريق نظام
اءاجتماعات اإللكرتونية ع بعد .كذلك هناك ادلة قوية على متثيل العنصر النسائي يف مجيع اجتماعات جمالس
األقسام والكليات .كذلك هناك متثيل مشرتك ألقسام الطال والطالبات يف عاوية اللجان وخباصة جلان تطوير
املقررات واءاعتماد .بل إن بعض العاوات يف أقسام الطالبات

يشارك يف اخلطط الرئيسية للكلية مثل اخلطة

اءاسرتاتيجية وبرامج الدراسات العليا والتعيينات واإلشراف املشرتك ،ما تشارك الغالبة العظمى منه يف العمليات
اإلجرائية مثل التصويت وتصميم املقررات وتوصيفها ومراجعة بعض القواعد والتنظيمات .عالوة على ذلك أصبح متيسرا
يف الوقت اضحالي التواصل بني أقسام الطال والطالبات ع طريق أنظمة التواصل اإللكرتوني املتاحة على نطاق واسع.
 5- 2النزاهة (***)
تلتزم جامعة اجملمعة باتبا املعايري األخالقية يف مجيع أعماهلا وأنشطتها وخباصة يف التدريس والبحث العلمي
واخلدمات اجملتمعية .تؤكد اجلامعة اءالتزام باألخالقيات وقيم العمل والشفافية والعدل واملساواة وتدعم اجلامعة
وتراعي يف أعماهلا النزاهة واألمانة يف وحداتها وهيئاتها الداخلية واخلارجية .على سبيل املثال يعمل أعاا هيئة
التدريس يف ظل إجرا ات اضحقوق واملسئوليات اليت تتام وضع إجرا ات حمددة وواضحة للتعامل مع املسائل اليت متثل
خرقا للميثاق األخالقي .كذلك هناك سياسات لتنظيم املواد املنشورة على موقع اجلامعة اإللكرتوني لامان أءا
ختالف تلك املواد نزاهة اجلامعة والتزامها األخالقي .كذلك تطبق اجلامعة سياسة شاملة باسم "سلوكيات البحث
األخالقية" تُلزم م خالهلا أعاا هيئة التدريس بإجرا مهامهم البحثية وفقا لاللتزامات القانونية واألخالقية
والتعاقدية .كذلك ءا بد أن حتصل مجيع األحباث اليت تتام عينات م البشر أو اضحيوانات على موافقة مسبقة.
كذلك تطبق جامعة اجملمعة ميثاقا أخالقيا خاصا بالطال على حدة.
كذلك تطبق اجلامعة سياسات لتجنب تاار

املصاحل والسرقة العلمية يف التدريس والبحوث م خالل جلنة

أخالقيات البحث العلمي التابعة لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .كذلك تطبق اجلامعة قواعد
وإجرا ات وضوابط صارمة بشأن نشر أية مواد على موقعها اإللكرتوني .ويف هذا الصدد حصلت اجلامعة على املركز
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الثاني عشر ما بني اجلامعات السعودية يف التصنيف العاملي للجامعات املعروف باسم ويب -ماتريكس (Web-

 .)Matrixكذلك تراعي اجلامعة قدر استطاعتها مبدأ العدل واإلنصاف يف مسائل التوظيف واءاناباط والعقوبات
التأديبية وإنها عقود املوظفني.
 6- 2السياسات واللوائح التنظيمية (****)
تطبق جامعة اجملمعة سياسات وإجرا ات تغطي مجيع فئات القواعد واللوائح التنظيمية املطبقة حاليا يف اجلامعة.
يتام ذلك على سبيل املثال شئون الطال والشئون املالية وشئون أعاا هيئة التدريس والبحث العلمي والدراسات
العليا وتفويض السلطات وخالفه .كذلك يتام اهليكل التنظيمي للجامعة تعريفات واضحة وحمددة ملسأليت
املسئولية واملسا لة جلميع املناصب اإلدارية واألكادميية .وميك اءاطال على تلك السياسات بسهولة م خالل املوقع
اإللكرتوني للجامعة .ميك للطال اءاطال على مجيع السياسات اليت ختصهم بشأن امليثاق األخالقي والقواعد
التنظيمية م خالل املوقع اإللكرتوني لعمادة شئون الطال  .تعقد اجلامعة والكليات واألقسام العلمية برامج تعريفية
للطال اجلدد لتعريفهم مبسئولياتهم وواجباتهم وقواعد السلوك اجلامعي واللوائح ذات الصلة بسلوكياتهم.
هناك حاجة إىل التحديث الدور" املستمر للسياسات واللوائح م أجل استيعا رؤية اجلامعة وطموحاتها .كذلك يُثم
أعاا هيئة التدريس واإلداريني اجلهود الرامية إىل إشراكهم يف مراجعة لوائح وسياسات اجلامعة اليت أصدرتها وزارة
التعليم ،وحاليا هناك جلنة مشكلة تعمل تطوير وحتديث دليل اإلجرا ات للكليات واألقسام األكادميية لتحديد
الصالحيات واملسئوليات واإلجرا ات والنماذج على مجيع مستويات الكليات واملراكز .يعرض موقع اجلامعة
اإللكرتوني أدلة وشواهد على تلك السياسات واإلجرا ات.
 7- 2بيئة العمل (***)
حترص مجيع العمادات والوحدات اإلدارية على توفري مناخ إجيابي داخل اجلامعة يف مجيع األقسام والوحدات التابعة هلا
م خالل ختصيص ساعات مكتبية لاللتقا بأعاا اجلهاز اإلدار" وأعاا هيئة التدريس والطال  .يعزز ذلك
اإلجرا م عملية التزام اجملتمع األكادميي بالتأكيد على أهمية تبادل األفكار حبرية وانفتاح.
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كذلك تؤكد اإلدارة العليا للجامعة على أهمية تبين نهج املشاركة على كل مستوى م مستويات اإلدارة لتشجيع
الطال واإلداريني على املشاركة حبيوية يف مجيع األنشطة على مستوى األقسام والكليات .هناك عدد كبري م
اللجان يف مجيع الكليات تشمل يف عاويتها أعاا هيئة التدريس والطال

ألدا مجيع أنوا األنشطة الثقافية

واءاجتماعية.
حترص اجلامعة على إحاطة موظفيها علما خبطط اجلامعة وأية تطورات تشهدها اجلامعة وغريها م األنشطة م خالل
البوابة اإللكرتونية ملوقع اجلامعة .وشاشات العرض املوجودة يف مجيع مباني اجلامعة واهلواتف النقالة وشبكات
التواصل اءاجتماعي وكذلك م خالل مشاركة مدير اجلامعة يف الفعاليات واملناسبات املختلفة .كذلك يطبق كبار
املديري سياسة البا

املفتوح ،وهناك اعتقاد سائد بني أعاا هيئة التدريس واملوظفني بأن آرا هم ومساهماتهم

وإجنازاتهم حمل تقدير .يتوىل وكيل اجلامعة مهمة إجرا اءاستطالعات الدورية آلرا موظفي اجلامعة بشأن جودة بيئة
العمل واملناخ التنظيمي يف املؤسسة وكذلك حتديد مدى رضاهم ع السياسات واخلدمات ع طريق قياس مؤشرات
أدا معينة.
يبني اجلدول رقم (( )T2-2ص )87 .معدءات رضا موظفي اجلامعة وأعاا هيئة التدريس والطال ع السياسات
واخلدمات للعام .2015- 2014
كما يبني اجلدول رقم (( )T2-3ص )88 .معدءات رضا موظفي اجلامعة وأعاا هيئة التدريس والطال

ع

السياسات واخلدمات للعام .2016- 2015
 8- 2الوحدات والكيانات املرتبطة باملؤسسة (التابعة هلا) (***)
أنشأت اجلامعة بعض الوحدات اخلدمية لتقديم خدمات منخفاة التكلفة جملتمع اجلامعة .يشمل ذلك بعض منافذ
تقديم الوجبات يف العديد م املواقع .تتوىل عمادة شئون الطال مسئولية إدارة تلك اخلدمات والتعاقدات .كذلك هناك
تعاقد مع بعض املؤسسات لتقديم بعض الربامج التدريسية اخلاصة بالسنة التحاريية يف برامج الطب واهلندسة .كذلك
تقدم اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية اإلدارية برامج تدريبية للموظفني اإلداريني م خالل مراكز تدريب م خارج
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اجلامعة وفقا لتعاقد بني اجلامعة ومراكز التدريب املختارة .وهناك وصف للسياسات ذات العالقة بالوحدات ومستوى
اخلدمات اليت تقدمها.
كذلك هناك تغذية راجعة فعالة يقدمها نظام إدارة املعلومات ع كل ما جير" يف تلك الوحدات .فجميع املؤسسات أو
الشركات اليت تعمل مبوجب عقود مع اجلامعة تُلزَم بتقديم تقرير سنو" يتام مجيع اإلجنازات بوضوح .كذلك يتم
تقييم تلك التعاقدات ومراجعتها سنويا.
هناك الكثري م الشركات اخلارجية اليت تتعاون مع اجلامعة وم بينها شركات الربجمة اليت تتعامل مع عمادة
القبول والتسجيل يف أعمال الصيانة والتطوير للبوابة اإللكرتونية اخلاصة بالطال وشركات الصيانة وأعمال النظافة.
يتم تنفيذ التعاقدات اخلارجية بواسطة إدارة الشئون املالية واإلدارية باجلامعة وفقا إلجرا ات اجلامعة املتسقة مع
سياسات وزارة التعليم.
استخدام الشواهد ومؤشرات األدا
 تفويض املسئوليات والواجبات بوضوح لتقييم األدا يف التوصيفات الوظيفية وتشكيل اللجان الرئيسية
 التوصيف الوظيفي للموظفني اإلداريني القياديني
 اءاستبانات اليت جترى لتسجيل اآلرا واملمارسات اجليدة يف اضحوكمة واإلدارة
 وهائق عمادة تطوير املهارات اليت تبني ورش العمل اليت أجريت لكبار املديري وعدد املديري الذي حاروا
الفعاليات.
 القرارات ذات الصلة مبشاركة أعاا هيئة التدريس م النسا يف صناعة القرار
 تقييم فاعلية اضحوكمة والقيادة
 تقييم بيئة العمل واملناخ التنظيمي
 تقييم األدا الكلي لإلدارة.
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يبني اجلدول رقم ( )T2-4واجلدول رقم (( )T2-5ص )91- 90 .مؤشرات األدا املستخدمة لتقييم معدل رضا
أصحا املصلحة م أعاا هيئة التدريس واإلداريني ع اخلدمات واألنظمة اإلدارية اليت تقدمها اجلامعة.
ملخص املعيار
يالحظ وجود حتس كبري يف النواحي اإلدارية باجلامعة منذ إعداد آخر مسودتني م مراجعات الدراسة الذاتية ،فقد
جنحت اجلامعة يف حتسني سياساتها وإجرا اتها اإلدارية كما أن هناك العديد م املبادرات اليت تتم يف الوقت الراه
مما يبني حرص اجلامعة على تعز" القيادة م خالل آليات التدريب وتقييم األدا  .كذلك حترص اجلامعة على توفري
مناخ عمل صحي وإجيابي م خالل عقد اجتماعات دورية مع منسوبي اجلامعة م إداريني وأكادمييني وطال .
هناك أدلة وشواهد أياا على حتس املشاركة النسائية يف صنع القرار وزيادة خمصصات امليزانية ألقسام الطالبات.
كذلك تشجع سياسة البا املفتوح على اقرتاح املبادرات وطرح األفكار اإلبداعية واملبتكرة.
إضافة إىل ذلك ،أوصت اجلامعة م خالل املشرو التطوير" لتأهيل اجلامعة لالعتماد بإنشا منظومة إلدارة املخاطر
وحددت املهام اليت ستسند إليها ،وقد وافق مدير اجلامعة على ذلك اءاقرتاح وكلف وكيل اجلامعة بتنفيذه ،وبالفعل
بدأ العمل فيه.
نقاط القوة يف املعيار
 تنمية مهارات القيادات العليا م خالل تقديم برامج تدريبية مكثفة تنظمها عمادة اجلودة وتطوير املهارات
وبرنامج أعاا هيئة التدريس اجلدد
 وجود هيكل تنظيمي واضح ومنظم
 التمتع برؤية ممتازة يف تفويض املسئوليات والواجبات ألعاا اإلدارة العليا
 وجود بنية إلكرتونية متقدمة لتسهيل اءاتصال وحتسني التفاعل بني مراكز ووحدات اجلامعة املختلفة
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 إتاحة قدر م املرونة ملدير" الوحدات واملراكز فيما يتعلق بالشئون املالية املخصصة للوحدات ،وتوفري
املستلزمات الارورية للمعدات املطلوبة يف املختربات وقاعات الدراسة م خالل امليزانية السنوية اليت زادت
زيادة كبرية على مدار العامني املاضيني
 اتبا سياسة البا املفتوح اليت تشجع على طرح املبادرات واألفكار اإلبداعية.
 متثيل عاوات هيئة التدريس على مستوى مجيع جمالس اجلامعة والكلية والقسم ،مما ميكنهم م
املشاركة يف صنع القرار والتصويت.
توصيات التحسني
 حمدودية أفراد اجلهاز اإلدار" املساند م ذو" اخلربة على املستوى احمللي
 قلة عدد املواطنني السعوديني م ذو" اخلربة املطلوبني لشغل املناصب اإلدارية العليا
 قلة عدد األساتذة واألساتذة املشاركني يف اإلدارة العليا
 غيا التمثيل النسائي على مستويات اإلدارة العليا (العمدا وم فوقهم).
يتام اجلدول رقم (( )2-5ص )94 .قائمة باألدلة والشواهد اخلاصة باملعيار الثاني.

