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مقدمة
ي�سر اللجنة الإ�شرافية للم�شروع التطويري لت�أهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي �أن تقدم تقريرها الثالث ل�سري �أعمال امل�شروع  ,حيث
�صدر التقرير الأول بنهاية �شهر ربيع الثاين من العام احلايل وتناول م�سرية امل�شروع خالل الأربع �شهور الأوىل من تاريخ – 1/1
1435/4/1هـ  .وقد مت �إر�سال التقرير الأول بعد اجنازه لفريق املتابعة اخلا�ص بامل�شروع والذي بدوره قدم تقييمه املحايد مل�سرية العمل
يف الفرتة امل�شار �إليها  ,كما �صدر التقرير الثاين بنهاية �شهر �شعبان للفرتة من 1435/8/30 – 5/1هـ ومت ار�ساله �أي�ضاً لفريق املتابعة
اخلا�ص بامل�شروع .
وير�صد هذا التقرير الثالث �أهم �أعمال امل�شروع للفرتة من 1435/9/1هـ وحتى تاريخ 1435/12/30هـ ،حيث يت�ضمن هذا التقرير الدوري
موجزاً لأعمال اللجنة الإ�شرافية واللجان التنفيذية العاملة يف امل�شروع وهي جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي وجلنة ال�سياق الرباجمي وجلنة
التدريب والتثقيف وكذلك جلنة العالقات العامة واالعالم  ،كما يت�ضمن موجزا لتطلعات امل�شروع للفرتة القادمة .
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ملخص منجزات المشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد االكاديمي
 -1انتظام �أعمال اللجان .
 -2االنتهاء من و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س الأداء اخلا�صة بامل�شروع .
 -3رفع الوثيقة اخلا�صة بامل�شروع ملعايل الوزير ونائبه .
 -4االنتهاء من اعداد تقرير الدرا�سة الذاتية الأولية للجامعة .
 -5اعداد تقرير الو�ضع الراهن للجامعة ومقارنته بالو�ضع الراهن بعد فرتة اعداد الدرا�سة الذاتية الأولية 1432هـ .
 -6اعداد قائمة بالأدلة وال�شواهد اخلا�صة بكل معيار .
� -7صياغة �أهم مبادرات التح�سني اخلا�صة بكل معيار.
 -8عر�ض نتائج الدرا�سة الذاتية  SSRو �أهم مبادرات التح�سني لكل معيار وذلك يف اجتماع اللجنة اال�شرافية للم�شروع يف 1436/1/1هـ بح�ضور
�سعادة رئي�س اللجنة الإ�شرافية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان وم�ست�شاري امل�شروع .
 -9مراجعة �آليات �إدارة الربامج وعمليات �ضمان اجلودة بالربامج وتطويرها .مراجعة خمرجات التعلم و اال�سرتاتيجيات و تطويرها .
 -10مراجعة �أ�ساليب التقومي و تطويرها.
 -11مراجعة معايري االعتماد للربامج و العمل على حتقيقها.
� -12إعطاء الدعم الفني الالزم للربامج لت�أهيلها .
 -13التحقق من االت�ساق بني خمرجات التعلم و�أهداف الربنامج جلميع برامج اجلامعة وتعديل ما لزم منها.
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 -14التحقق من وجود االت�ساق بني خمرجات التعلم املحددة من خالل الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي وخمرجات تعلم الربنامج
جلميع برامج اجلامعة و تعديل ما لزم منها.
 -15حتديد املهارات اال�سا�سية خلريجي اجلامعة وللقطاعات االربعة .
 -16حتديد جميع املهارات اال�سا�سية وم�ؤ�شرات الأداء على خمتلف امل�ستويات � ،سواء علىم�ستوى الربنامج �أو على م�ستوى الكلية والقطاع �أو
على م�ستوى (طبى – علمي –تربوي– ان�ساين ) �أو على م�ستوى اجلامعة.
 -17تقييم جميع برامج اجلامعة من خالل تنفيذ زيارات ميدانية قام بها فريق مكون من رئي�س اللجنة و�أمينها وم�ست�شار اللجنة ملتابعة اخلطة
التنفيذية للم�شروع و�إعطاء الدعم الفني الالزم و يجاري العمل حالياً على �إعداد تقارير عن تلك الزيارات .
� -18إجناز دليل جودة البرنامج الأكادميي و يجاري العمل حالياً علىمراجعة الدليل وذلك من خالل خرباء خمت�صني باجلودة متهيداً لطباعته
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تقارير اللجان العاملة بالمشروع

اللجنة الإ�شرافية
 -1مهام اللجنة الإ�شرافية
•االطالع على التجارب املتميزة للجامعات الوطنية و العاملية .
•و�ضع ال�سيا�سات العامة و اخلطط التنفيذية للم�شروع والتو�صية باعتمادها من اللجنة املركزية العليا.
•�إ�ضافة ما تراه منا�سبا من مبادرات و�أن�شطة تتفق و�أهداف امل�شروع.
•تر�شيح من تراه من اخلرباء من داخل و خارج اململكة لغر�ض اجناز امل�شروع.
•تقدمي الدعم الالزم للجان و الفرق التنفيذية للم�شروع.
•متابعة �سري العمل باللجان التنفيذية و االطالع على تقارير املتابعة اخلا�صة بها .
•رفع تقارير دورية لأن�شطة امل�شروع للجنة املركزية العليا للجودة واالعتماد االكادميي .
� -2أبرز منجزات اللجنة الإ�شرافية ما يلي:
�أو ًال :انتظام �أعمال اللجان :
حيث عقدت اللجنة الإ�شرافية خالل الفرتة املحددة من 1435/12/30 -9/1هـ لهذا التقرير خم�سة اجتماعات و�أثمرت هذه االجتماعات عن عدد من
التو�صيات كان من �أهمها ما يلي :
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رقم اجلل�سة وتاريخها
اجلل�سة اخلام�سة ع�شر
1435/10/22هـ
اجلل�سة ال�ساد�سة ع�شر
1435/10/29هـ
اجلل�سة ال�سابعة ع�شر

اجلل�سة الثامنة ع�شر
1435/11/29هـ

اجلل�سة التا�سعة ع�شر
1435/12/27هـ
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�أبرز تو�صياتها

ن�سبة االجناز

تكليف جلنة تطوير ال�سياق امل�ؤ�س�سي ب�أعداد حمكات حمددة الختيار جهات املقارنة اخلارجية (العالمة
املرجعية).

%100

�إعداد حمكات ميكن ا�ستخدامها كنموذج ي�ستخدم من قبل فريق املتابعة لتقييم امل�شروع.

%100

االعتماد على قرارات معايل مدير اجلامعة يف معرفة ت�شكيل اللجان

%100

عقد اجتماع مع جلان االعتماد امل�ؤ�س�سي بح�ضور �شخ�صيات م�ؤثرة يطلبونها لالطالع على رد خطاب الهيئة
حول مالحظات ssr

%100

ار�سال وثيقة امل�شروع ملعايل الوزير ونائبه

%100

اجناز مو�ضوع كتابة  SSRالأويل من قبل رئي�س جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي

%100

اعتماد التقرير الثاين للم�شروع

%100

حتديد موعد ور�شة العمل مع �أع�ضاء الفرق التنفيذية لتكون يوم ال�سبت 1436/1/1هـ املوافق 2014/10/25م
بح�ضور جميع �أع�ضاء اللجان التنفيذية وفرق العمل
اعتماد م�ؤ�شرات قيا�س �أداء امل�شروع

%100

التو�صية للجنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي باعادة تنظيم ال  ssrوار�ساله مرة �أخرى لأع�ضاء اللجنة بعد تعديل
املالحظات .

اليزال

�ضرورة التوقف ملراجعة خمرجات امل�شروع والت�أكد من موافقتها ملا مت التخطيط له.
طرح مناق�شة اعادة ت�شكيل اللجان عن طريق اللجنة التن�سيقية والرفع باملرئيات يف اجتماع اللجنة اال�شرافية
القادم

ثانياً  :االنتهاء من و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س الأداء اخلا�صة بامل�شروع
م�ؤ�شرات الأداء

امل�ستوى امل�ستهدف

�أهداف امل�شروع

عدد الربامج التدريبية املقدمة خالل فرتة امل�شروع

ما ال يقل عن  25برنامج تدريبي

عدد الربامج التثقيفية املقدمة خالل فرتة امل�شروع

ما ال يقل عن  25برنامج تدريبي

عدد الزيارات اخلارجية

ال تقل عن  3زيارات
الكليات

عدد الزيارات الداخلية
تعزيز

العمادات امل�ساندة

ال تقل28زيارة

الإدارات التابعة لوكاالت اجلامعة

ثقافة

ر�سائل الربيد الألكرتوين

ال تقل عن 15

اجلودة

ر�سائل اجلوال

ال تقل عن10

لتكون ثقافة

املطبوعات التثقيفية

ال تقل عن 5

عمل يومية

ا�ستعرا�ض نبذة عن امل�شروع يف االجتماع الت�شاوري

مرتان على الأقل

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ستفيدين من الربامج التدريبية

ما اليقل عن  1000ع�ضوم�شارك

عدد املوظفني امل�ستفيدين من الربامج التدريبية

ما ال يقل عن  500موظف م�شارك

عدد اخلرباء من خارج اجلامعة امل�ساهمني يف �أن�شطة التدريب والتثقيف

ال يقل عن  5خرباء

م�ستوى ر�ضا امل�شاركني يف الربامج التدريبية

ال يقل عن %80

ن�سبة م�شاركة جمتمع اجلامعة يف �أعمال اجلودة

ال يقل عن %85
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تطوير نظام
�ضمان اجلودة
و�ضمان فاعليته

م�ساعدة
برامج اجلامعة
ال�ستيفاء متطلبات
االعتماد الكادميي

التح�سني امل�ستمر
ل�ضمان جودة الأداء امل�ؤ�س�سي
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راي اخلرباء يف نظام �ضمان اجلودة

اتفاق ثلثي املحكمني على منا�سبة النظام

مدى و�ضوح نظام اجلودة كما يدركه جمتمع اجلامعة

بن�سبة ال تقل عن %60
وجود خطة معتمدة

مدى التزام اجلامعة بنظام اجلودة

بن�سبة التقل عن %30

ا�ستيفاء متطلبات التقدمي للح�صول على �شهادة الآيزو

احل�صول على ISO

 عدد الربامج امل�ستوفية ملتطلبات الت�أهل لالعتماد الأكادميي -ن�سبتها �إىل العدد الإجمايل

 9برامج
 %20من اجماىل عدد الربامج

ن�سبة الربامج الأكادميية املعتمدة تو�صيفاتها من جلنة اخلطط واملناهج باجلامعة

 % 100من اجماىل عدد الربامج

م�ستوى تقومي �أداء الربامج مقارنة بالتقومي ال�سابق يف �ضوء معايري الهيئة الوطنية

زيادة %20

الر�أي امل�ستقل يف منا�سبة خمرجات التعلم وا�سرتاتيجيات التعلم والتقييم يف كل برنامج

اكرث من %50من الربامج حتقق امل�ستوى املطلوب

م�ستوى تقومي �أداء الربامج من قبل مراجعني خارجيني

اكرث من %50من الربامج حتقق امل�ستوى املطلوب

م�ستوى تقومي الأداء للأن�شطة امل�ؤ�س�سية يف �ضوء معايري الهيئة الوطنية

 3جنوم يف كل معيار رئي�سي

م�ستوى ر�ضا جمتمع اجلامعة عن اخلدمات الإدارية املقدمة لهم

ال تقل عن  3,5من 5

ر�أي املحكمني اخلارجيني يف م�ستوى ا�ستيفاء متطلبات االعتماد امل�ؤ�س�سي

اتفاق جميع املحكمني

م�ستوى جاهزية �آلية حفظ الوثائق والبيانات

عدد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة امل�ستوفاة بياناتها وفق �آليات معتمدة

%90
جميع الوثائق املطلوبة
ال تقل عن %90
 18م�ؤ�شر

وجود خطط حت�سني نتائج قيا�س للم�ؤ�شرات التي مل حتقق امل�ستويات امل�ستهدفة

ال تقل عن %80

�أعداد جهات املقارنة املرجعية

ال تقل عن جهتني

خطة معتمدة لتطبيق النظام

مدى توفر الوثائق والأدلة الالزمة للت�أهل لالعتماد

مالحظة  :ت�ضاف م�ؤ�شرات �أداء للتحقق من نتائج الربامج التطويرية م�ستقب ً
ال ( يتم ا�ضافتها بعد اعتماد الربامج التطويرية )

ثالثاً  :رفع الوثيقة اخلا�صة بامل�شروع ملعايل الوزير ونائبه
خطاب �شك ٍر من معايل نائب وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور
حيث مت رفع الوثيقة ملعايل الوزير ونائبه  ،وتل َّقى معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن
َ
�أحمد بن حممد ال�سيف � ,شكره من خالله على �إطالع معاليه على وثيقة م�شروع ت�أهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي  ,هذا وقد �أبدى معايل نائب الوزير �سروره مبا
ت�ضمنته الوثيقة من معلومات و�إح�صاءات عن امل�شروع  ,و�أهداف ومنهجية عمله  ,وجلانه  ,ومراحله  ,واجلداول الزمنية للجان امل�شروع  ,وامل�صطلحات امل�ستخدمة به
 ,كما �أ�شاد معاليه يف خطابه مبجهود معايل مدير اجلامعة والعاملني يف هذا امل�شروع على ما ُبذل من جهد مبارك متميز لتنفيذه  ,والنهو�ض باجلامعة للو�صول بها
�إىل م�صاف اجلامعات العاملية

جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي
 -1مهام اللجنة :
• تقييم م�ستوى اجلودة يف وحدات اجلامعة املختلفة
• االرتقاء مب�ستوى اجلودة يف كليات اجلامعة وعماداتها و�إداراتها .
• تعميم مفهوم وتطبيقات اجلودة يف جميع �أن�شطة اجلامعة.
• التوعية بثقافة االعتماد الأكادميي واجلودة يف جميع �أن�شطة اجلامعة لكافة �ألأطراف ذات العالقة.
• مراجعة وتطوير ومتابعة تطبيق نظام اجلودة االكادميية باجلامعة.
• و�ضع �آلية وا�ضحة للح�صول على البيانات املطلوبة لعملية التقومي امل�ؤ�س�سي والتي ت�ضمن:
 حتديد امل�ؤ�شرات واملعايري التي تتعلق بجميع جوانب التقومي امل�ؤ�س�سي والرباجمي للجامعة. �صياغة عدد من اال�ستبانات للح�صول على البيانات الالزمة للتقومي امل�ؤ�س�سي. و�ضع �آلية الختيار اجلامعات املرجعية وم�ؤ�شرات املقارنة.• ا�ستكمال جاهزية اجلامعة لزيارة املراجعني اخلارجيني بحلول نهاية امل�شروع.
• متابعة تنفيذ تو�صيات فريق املراجعني اخلارجيني.
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الأن�شطة العامة للجنة :
قامت اللجنة يف الفرتة من � 9/1إىل 1435/12/30هـ بتنفيذ العديد من الأن�شطة والفعاليات ميكن حتديد �أهمها يف النقاط التالية :
 .1متابعة اخلطة الزمنية للجنة حيث تبني االت�ساق بني ما نفذ وماخطط له.
 .2اعداد تقرير عن املبادرات التطويرية للجامعة.
� .3إعادة درا�سة تقرير الدرا�سة الذاتية الأولية وتقرير املراجع امل�ستقل عن التقومي الذاتي ،وتقرير الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي و رد عمادة اجلودة
وتطوير املهارات على تقرير الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي وتقرير رئي�س جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي
 .4البدء يف اعداد دليل اجلودة الأكادميي والإداري بجامعة املجمعة
 .5تنقيح تقرير الو�ضع احلايل للمعايري االحدى ع�شر بناء على درا�سة تو�صيات اللجنة اال�شرافية.
� .6إعداد تقرير عن الو�ضع احلايل لنظام اجلودة باجلامعة ومقارنته ببع�ض اجلامعات العربية والعاملية.
 .7حتديد ال�شركة امل�س�ؤولة عن تطبيق الآيزو باجلامعة واجراء لقاء .
 .8ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي و�أع�ضاء اللجان الفرعية ور�شة عمل عن الدرا�سة الذاتية الأولية و�سبل
اال�ستفادة منها مع �سعادة وكيل اجلامعة رئي�س امل�شروع وعمادة اجلودة وتطوير املهارات يف 11/13م1435هـ
 .9اجتماع رئي�س اللجنة للمرة الثانية ب�أع�ضاء اللجان الفرعية لتو�ضيح بع�ض الأمور املتعلقة بالدرا�سة الذاتية.
 .10اعداد رئي�س اللجنة مقال تثقيفي عن اجلودة يف دورية نب�ض اجلودة – العدد اخلام�س  -بعمادة اجلودة
وتطوير املهارات .
 .11اعداد الن�سخة الأولية لتقرير الدرا�سة الذاتية يف �ضوء متطلبات الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي  ،ومراجعتها من م�ست�شاري اللجنة
 .12اعداد درا�سة عن اجلامعات املرجعية الوطنية والعاملية.
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 .13حتديد الأدلة وال�شواهد املطلوبة من جهات اجلامعة وفق كل معيار من معايري الهيئة الوطنية للتقومي
والقيا�س.

 .14امل�ساهمة يف ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي من خالل ح�ضور الأع�ضاء ور�ش العمل التي نفذتها
جلنة التثقيف والتدريب واعداد مقاالت خا�صة عن دور الطلبة يف عملية االعتماد الأكادميي.
 .15عر�ض اللجنة – اللجان الفرعية للمعايري – مامت �إجنازاه يف تقرير الدرا�سة الذاتية يف ن�سخته الأولية
يف اجتماع اللجنة اال�شرافية للم�شروع يف 1436/1/1هـ بفندق مدارمي كراون بالريا�ض بح�ضور �سعادة رئي�س
اللجنة الإ�شرافية اال�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان وم�ست�شاري امل�شروع من اخلارج.
 .16اجراء اللجان الفرعية عدد من الزيارات امليدانية جلهات اجلامعة مثل وكالة اجلامعة و عمادة القبول
والت�سجيل وعمادة �ش�ؤون الطلبة وعمادة التعليم الإلكرتوين وعمادة اجلودة وتطوير املهارات  ،واجراء العديد
من االت�صاالت مع جهات اجلامعة للح�صول على الأدلة وال�شواهد.
 .17رفع مقرتح ب�إعادة هيكلة اللجنة مبا يتفق مع متطلبات املرحلة احلالية للم�شروع.

املخرجات العامة للجنة:
• توافق منجزات اللجنة مع اخلطط التنفيذية للم�شروع حتى تاريخه .
• وجود الن�سخة الأولية للدرا�سة الذاتية للجامعة
• وجود ح�صر بالأدلة وال�شواهد لكل معيار من املعايري االحدى ع�شر.
• وجود الن�سخة النهائية لعقد الآيزو مع ال�شركة اخلا�صة بت�أهيل اجلامعة له.
• وجود تقرير عن اجلامعات املرجعية
• وجود تقرير باملبادرات التطويرية.
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اجنازات جلنة التطوير الإداري
 -1جلنة نظام اجلودة الأكادميي
 )1 -اعداد م�صفوفة املقارنة املرجعية (الإ�صدار الأول)

معايري اعداد امل�صفوفة:
مت اعداد هذه امل�صفوفة يف �ضوء معايري املقارنة املرجعية التي اعتمدتها جلنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي بامل�شروع التطويري و هي كالتايل:
 .1توافر الوظائف الرئي�سية للجامعة (التعليم ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع)
 .2الت�صنيف� :ضمن �أف�ضل ( ) 300جامعة بت�صنيف �شنغهاي
 .3التوافق يف �أعداد الطالب والطالبات
 .4تدري�س جميع التخ�ص�صات الرئي�سية (الطبية – التطبيقية – الإن�سانية)
 .5عدد برامج البكالوريو�س التي يتم منحها
 .6التمويل  :حكومي ( �أكرث من  ، ) % 40خا�ص (  %30: 5خا�ص )
 .7برامج الدرا�سات العليا  ( :عدد برامج الدرا�سات العليا  ،ن�سبة طالب الدرا�سات العليا اىل �إجمايل الطالب 3 : 1

اجلامعات التي مت اختيارها يف اعداد امل�صفوفة:

�أوال  :على امل�ستوى الوطني
وبلغ عددها (  ) 5جامعات ( جامعات م�صنفة عامليا او معتمده على امل�ستوى الوطني ) وهي كالتايل :
 -1جامعة امللك عبد العزيز
 -2جامعة امللك �سعود
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 -3جامعة الق�صيم
 -4جامعة الأمري �سلطان
 -5جامعة عفت

ثانيا  :على امل�ستوى العاملي
وبلغ عددها (  ) 12جامعة ( جميعها م�صنفة �ضمن اف�ضل  300جامعة بت�صنيف �شنغهاي ) ومت مراعاة التنوع وهي كالتايل :
 -1جامعة هارفارد ( الواليات املتحدة االمريكية )
 -2جامعة كولومبيا ( الواليات املتحدة االمريكية )
 -3جامعة �ستانفورد ( الواليات املتحدة االمريكية )
 -4جامعة كمربيدج ( بريطانيا )
 -5جامعة اك�سفورد ( بريطانيا )
 -6جامعة ملبورن ( ا�سرتاليا )
 -7اجلامعة الوطنية اال�سرتالية ( ا�سرتاليا )
 -8جامعة تورينتو ( كندا )
 -9جامعة هايدلربغ ( املانيا )
 -10جامعة كوبنهاجن ( الدمنارك )
 -11جامعة زيورخ ( �سوي�سرا )
 -12جامعة طوكيو ( اليابان )

البدء يف اعداد م�صفوفة املقارنة املرجعية ( الإ�صدار الثاين )
وبلغ عدد اجلامعات التي مت اختيارها يف �إعداد هذه امل�صفوفة (  ) 21جامعة م�صنفة �ضمن اف�ض (  ) 500جامعة بت�صنيف �شنغهاي و تاميز و هي كالتايل :

اجلامعات امل�صنفة �ضمن اف�ضل (  ) 500جامعة بت�صنيف تاميز :
 -1الهند ( جامعة دلهي )
 -2كندا ( جامعة يورك )
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 -3اململكة املتحدة ( جامعة �سوان�سي )
 -4اململكة املتحدة ( جامعة باجنور )
 -5اململكة املتحدة ( جامعة تا�سمانيا )
 -6اململكة املتحدة ( فلندرز )
 -7اململكة املتحدة ( جامعة ال تروب )
 -8الواليات املتحدة ( جامعة كونيتيكت )
 -9الواليات املتحدة ( جامعة جورجيا )
 -10الواليات املتحدة ( تيني�سي )

اجلامعات امل�صنفة �ضمن اف�ضل (  ) 500جامعة بت�صنيف �شنغهاي :
 -1تركيا ) جامعة ا�سطنبول (
 -2م�صر ) جامعة القاهرة (
 -3اململكة املتحدة )جامعة �سوري (
� -4إيطاليا ) جامعة تراي�سيت (
 -5ا�سبانيا ) جامعة زاراقوزا (
 -6ال�صني ) جامعة �أوهان (
 -7جامعة ) وا�سيدا اليابان (
 -8النم�سا ) جامعة فيننا للتكنلوجيا (
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 -9نيوزيالندا ) جامعة فيكتوريا (
 -10امريكا ) جامعة والية يوتا (

 -11ا�سبانيا ) جامعة زاراقوزا (

 -3جارى اعداد دليل اجلودة الأكادميي بجامعة املجمعة :
حيث بد�أت اللجنة يف اعداد اجلزء الأول من دليل اجلودة الأكادميي بجامعة املجمعة واخلا�ص بهيكلة جلان اجلودة باجلامعة على كافة امل�ستويات (اجلامعة  /الكلية
 /الربامج الأكادميية).
حيث مت اال�ستفادة من نتائج الدرا�سة الذي �أعدتها اللجنة خالل الفرتة ال�سابقة والذي يتناول الو�ضع احلايل لنظام اجلودة باجلامعة ومقارنتها بكل من:
• نتائج درا�سة التقييم الذاتي الأويل جلامعة املجمعة
• تقرير الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
• معايري االعتماد الوطني
• جتارب بع�ض اجلامعات املحلية (5جامعات)
• جتارب بع�ض اجلامعات العاملية ( 3جامعات)
ويهدف اجلزء الأول من دليل اجلودة الأكادميي بجامعة املجمعة واخلا�ص بهيكلة جلان اجلودة باجلامعة :
• و�ضع تو�صيف وا�ضح للو�ضع احلايل لهيكلة ( جلان ) اجلودة باجلامعة على كافة امل�ستويات .
• و�ضع ت�صور مقرتح ملعاجلة بع�ض نقاط ال�ضعف التي ا�سفرت عنها الدرا�سة التي قامت بها اللجنة وذلك متهيدا لعر�ضها على اجلهات املخت�صة للدرا�سة
وابداء الر�أي
• اعداد دليل خا�ص بلجان اجلودة باجلامعة ،ي�ستعر�ض كل جلنة من خالل النقاط التالية :
 oتعريف اللجنة
 oالهدف منها
 oع�ضوية اللجنة
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 oالعالقة التنظيمية مع اللجان والوحدات االخرى
 oاملهام والواجبات الرئي�سة.
� oآلية العمل
 oحماور تقييم �أداء اللجنة
 oم�ؤ�شرات قيا�س الأداء اخلا�صة باللجنة

معدل الإجناز احلايل :
مت االنتهاء من حوايل  % 50من املحتوى املطلوب باجلزء الأول من الدليل  ،حيث من املخطط االنتهاء من اعداد ومراجعة امل�سودة الأولية منه خالل ثالث �أ�سابيع
من تاريخ هذا التقرير.

 -4االجتماع مع �أع�ضاء فريق العمل باملعيار الثالث بلجنة التطوير لتحقيق متطلبات االعتماد امل�ؤ�س�سي:
حيث مت االجتماع مع �أع�ضاء فريق العمل باملعيار الثالث بلجنة التقومي الذاتي امل�ؤ�س�سي ،حيث مت حتديد املمار�سات املرتبطة بعمل اللجنة ،كذلك توفري الأدلة
وال�شواهد املتعلقة بعمل اللجنة بالإ�ضافة اىل اقرتاح اجلهات املالئمة داخل اجلامعة التي ميكن احل�صول منها على الأدلة وال�شواهد املتبقية

جلنة نظام اجلودة الإداري (الآيزو)
 -1حتديد املعايري اال�سا�سية التي يجب �أن تتوفر يف اجلهات امل�ؤهلة واملانحة للأيزو .9001
 -2حتديد عدد من ال�شركات املانحة ل�شهادة املطابقة العاملية االيزو9001والتي لها جتربة وا�سعة يف جمال منح ال�شهادة للم�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة العربية
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ال�سعودية وتقدميها للجنة ال�سياق امل�ؤ�س�سي لإقرارها
 -3االطالع على جتارب بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية احلا�صلة على هذه ال�شهادة االيزو من تلك ال�شركات ودرا�سة العرو�ض الفنية املقدمة من ال�شركات املانحة وحتديد
ال�شركة االف�ضل.

 -4التوا�صل مع هذه ال�شركات املانحة ل�شهادة املطابقة العاملية االيزو  ,9001حيث ابدت جميع هذه ال�شركات رغبتها بتقدمي عرو�ضها يف هذا املجال:
• العر�ض االول :مقدم من �شركة ايزوتك بتاريخ 2014/05/12
• العر�ض الثاين :مقدم من �شركة مدار القاد�سية بتاريخ 2014/05/13
• العر�ض الثالث :مقدم من �شركة من�صور امل�ساعد بتاريخ 2014/05/13
• العر�ض الرابع :مقدم من ال�شركة الوطنية للفح�ص واالختبار الفني املحدودة بتاريخ 2014/05/13
• العر�ض اخلام�س :مقدم من �شركة الريا�ض للجودة العاملية بتاريخ 2014/06/26
• العر�ض ال�ساد�س :مقدم من �شركة  Success Consultant Companyبتاريخ 2014/08/17
 -5درا�سة العرو�ض الفنية واملالية املقدمة من قبل ال�شركات املانحة وقد ا�سفرت الدرا�سة اىل ا�ستبعاد العرو�ض املقدمة من قبل الثالث �شركات االوىل لعدم مراعاتها
للمعايري التي و�ضعتها اللجنة ,كما وقد خل�صت اللجنة من هذه الدرا�سة اىل عدد من التو�صيات .
 -6ح�صر العرو�ض املطابقة للمعايري بثالثة عرو�ض (العر�ض الرابع واخلام�س وال�ساد�س) وهي �أف�ضل العرو�ض التي تقدمت للجامعة .واقرتحت اللجنة �آنذاك دعوة
ممثلي تلك ال�شركات ملناق�شتها �سواء من الناحية الفنية �أو املالية وخللق نوع من التناف�سية بني هذه ال�شركات ب�صورة تخدم م�صلحة اجلامعة.
 -7ح�صر النقاط التي مل يت�ضمنها العر�ض الفني املقدم من �شركة  Success Consultant Companyوا�ضافة النقاط االيجابية التي ت�ضمنتها العرو�ض
الفنية املقدمة من ال�شركات االخرى اىل العر�ض املقدم من ال�شركة املذكورة �أعاله ,وذلك حتقيقاً مل�صلحة اجلامعة.
 -8اختيار ال�شركة التي تتوفر بها املعايري املطلوبة ورفع العر�ض املقدم منها للجنة الإ�شراقية لإقراره.
 -9جارى �إعداد دليل لنظام اجلودة االدارية باجلامعة ,وحتقيقاً لهذه الغاية فقد قامت اللجنة بجمع البيانات اخلا�صة بالدليل وهي:
• الهيكل التنظيمي للجامعة بكافة قطاعاتها االدارية
• التو�صيفات الوظيفية يف كافة الوكاالت والكليات والعمادات والوحدات االدارية باجلامعة.
• النماذج االدارية امل�ستخدمة يف كافة الوكاالت والكليات والعمادات والوحدات االدارية باجلامعة
• تو�صيف االجراءات االدارية املتبعة يف كافة الوكاالت والكليات والعمادات والوحدات االدارية باجلامعة.
 -10زيارة عدد من الوكاالت والكليات والعمادات والوحدات االدارية بهدف احل�صول على الهياكل التنظيمية والتو�صيف الوظيفي والنماذج امل�ستخدمة
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 -2اجنازات جلنة التطوير لتحقيق متطلبات االعتماد امل�ؤ�س�سي
قامت اللجنة بعدد من الأن�شطة وفق برناجمها الزمنى وهى :
• االنتهاء من اعداد تقرير الدرا�سة الذاتية الأولية للجامعة
• اعداد تقرير الو�ضع الراهن للجامعة ومقارنته بالو�ضع الراهن بعد فرتة اعداد الدرا�سة الذاتية الأولية 1432هـ
• اعداد قائمة بالأدلة وال�شواهد اخلا�صة بكل معيار
• �صياغة �أهم مبادرات التح�سني اخلا�صة بكل معيار ,
• عر�ض نتائج الدرا�سة الذاتية  SSRو �أهم مبادرات التح�سني لكل معيار يف يف اجتماع اللجنة اال�شرافية للم�شروع يف 1436/1/1هـ بفندق مدارمي كراون
بالريا�ض بح�ضور �سعادة رئي�س اللجنة الإ�شرافية اال�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان وم�ست�شاري امل�شروع من اخلارج .

جلنة التوثيق
قامت اللجنة بعدد من الأن�شطة وفق برناجمها الزمنى وهى:
• التوا�صل امل�ستمر مع جهات اجلامعة املختلفة للح�صول على الأدلة ال�شواهد.
• توثيق ما يقرب من ( )168وثيقة الكرتونية وورقية .
• االنتهاء من توثيق وثائق ومناذج اجلهات الآتية :
 مكتب معاىل مدير اجلامعة وكالة اجلامعة وكالة اجلامعة لل�شئون التعليمية -وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
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جلنة ال�سياق الرباجمي :
 -1مهام اللجنة :
• تقييم م�ستوى الربامج و حتديد نقاط التح�سني
• و�ضع خطط ت�أهيل الربامج لالعتماد الداخلي.
• مراجعة الر�ؤية والر�سالة و الأهداف للربامج و تطويرها.
• مراجعة �آليات �إدارة الربامج و عمليات �ضمان اجلودة بالربامج وتطويرها .
• مراجعة خمرجات التعلم و اال�سرتاتيجيات و تطويرها .
• مراجعة �أ�ساليب التقومي و تطويرها.
• مراجعة معايري االعتماد للربامج و العمل على حتقيقها.
• �إعطاء الدعم الفني الالزم للربامج لت�أهيلها .
• الإ�شراف على عمل الدرا�سة الذاتية وفق املعايري املطلوبة.
• عمل املراجعات الداخلية.
• الرتتيب للمراجعات اخلارجية للربامج امل�ؤهلة

 -2منجزات اللجنة :
قامت جلنة ال�سياق الرباجمي ومن خالل جلانها الفرعية الأربع وفقا للخطة الزمنية بن�شاطات عديدة �أثمرت املنجزات التالية:
• عمل عدد عدد ( ) 15اجتماع للجنة ال�سياق الرباجمي وعدد  52اجتماع للجان الفرعية لتطوير الربامج خالل الفرتة من من رم�ضان اىل ذي احلجة.
• مراجعة �آليات �إدارة الربامج و عمليات �ضمان اجلودة بالربامج وتطويرها .مراجعة خمرجات التعلم و اال�سرتاتيجيات و تطويرها .
• مراجعة �أ�ساليب التقومي و تطويرها.
• مراجعة معايري االعتماد للربامج و العمل على حتقيقها.
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• �إعطاء الدعم الفني الالزم للربامج لت�أهيلها .
• التحقق من االت�ساق بني خمرجات التعلم واهداف الربنامج جلميع برامج اجلامعة و تعديل ما لزم منها.
• التحقق من وجود االت�ساق بني خمرجات التعلم املحددة من خالل الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي وخمرجات تعلم الربنامج جلميع برامج
اجلامعة و تعديل ما لزم منها.
• حتديد املهارات اال�سا�سية خلريجي اجلامعة وللقطاعات االربعة .
• حتديد جميع املهارات اال�سا�سية وم�ؤ�شرات االداء على خمتلف امل�ستويات م�ستوى الربنامج و الكلية والقطاع (طبى – علمي –تربوي– ان�ساين ) واجلامعة.
• تنفيذ الزيارة االوىل لكافة الربامج على م�ستوى اجلامعة لتقييم الو�ضع وعمل الدعم الفنى الالزم .
• مراجعة خريطة الربامج وم�صفوفات خمرجات التعلم مع مقررات الربامج و جداول قيا�س خمرجات التعلم للربامج خالل ال�سنوات االربع القادمة.
• عمل زيارة ميدانية جلميع برامج اجلامعة حتقق االهداف التالية
 التحقق من نظام اجلودة للربامج االكادميية باجلامعه العمل على تطوير جميع برامج اجلامعة مبا ي�ساعد يف حتقيق متطلبات االعتماد االكادميى . اعطاء الدعم الفنى الالزم جلميع برامج اجلامعة مبا يحقق متطلبات اجلودة . تقييم الو�ضع الراهن لربامج اجلامعة من خالل فريق الزيارة والذي يتكون من رئي�س جلنة ال�سياق الرباجمي وامني اللجنة و م�ست�شار اللجنة غري املتفرغ متابعة اخلطة التنفيذية للم�شروع التطويرى يف برامج اجلامعة اعداد تقرير مف�صل لو�ضع كل برنامج و مناق�شة م�سئوىل الربامج من خالل التقرير . اعداد تقرير جممل للفريق عن تلك الزيارات لتحديد الربامج التى ميكن ادخالها قى عملية االعتماد االكادميى مع االعتماد امل�ؤ�س�سي .• اجناز دليل جودة الربنامج االكادميي و جارى عمل املراجعات للدليل من خالل خرباء متهيدا لطباعته
• تبادل وتوثيق اعمال و ملفات اللجنة الكرتونيا با�ستخدام تطبيق جوجل درايف  Google driveللتوا�صل بني جميع اع�ضاء الفرق .
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اخلطة الزمنية للم�شروع :
وقد قامت جلنة ال�سياق الرباجمي بعمل تف�صيل لربط املخرجات املتوقعة باخلطة الزمنية للم�شروع وعمل متابعة دورية للخطة التنفيذية للتحقق من تنفيذ جميع
بنود اخلطة و ال�شكل
رقم (  ) 1يو�ضح اخلطة الزمنية املعدلة ,وذلك با�ستخدام مناذج متابعة من للو�صول اىل خمرجات امل�شروع ب�صورة جيدة و قد �صممت هذه النماذج للتحقق من
ا�ستكمال املخرجات املتوقعة للم�شروع لكل برنامج من الربامج املقدمة من اجلامعة و يتم املتابعة للجان التطوير االربعة من خالل جلنة ال�سياق الرباجمي ثم يتم
الرفع بها اىل اللجنة اال�شرافية  .و اال�شكال ارقام (  ) 5-4-3- 2تو�ضح الو�ضع للجان جلنة ال�سياق الرباجمي يف  35- 12-30من املخرجات املتوقعة للم�شروع .

اجلدول الزمني للجنة ال�سياق الرباجمي
العام اجلامعي
التقومي الهجري
عدد اال�شهر تراكمي من بدء امل�شروع
 -1ت�شكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية للم�شروع وحتديد مهامها
 -2مراجعة تقرير التقومي الذاتي الأويل
 -3مراجعة تقرير الدرا�سة الذاتية التي �أعدته اجلامعة
 -4تقييم م�ستوى الربامج وحتديد نقاط التح�سني
 -5و�ضع خطط التطوير لت�أهيل الربامج لالعتماد

املرحلة
االوىل
االعداد

املرحلة الثانية  -التطوير

 1435 /1434هـ
9 8 7 6 5 4 3 2 1
9
7 6 5 4 3 2 1

املراجعة
اخلارجية

1436/1435هـ
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

مراجعة ات�ساق الر�سالة والأهداف و خمرجات التعلم للربامج و تطويرها
ا�ستكمال مناذج ات�ساق ()5- 1
حتديد املهارات اال�سا�سية و م�ؤ�شرات االداء على خمتلف امل�ستويات
ا�ستكمالنماذج ات�ساق ()8-6
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تقييم جميع الربامج يف �ضوء معايري االعتماد الرباجمي  //.عمل مناذج تقييم ()2- 1
حتديد م�ستويات قيا�س االداء وا�ساليب القيا�س ملخرجات التعلم //.ا�ستكمال مناذج ات�ساق ()11- 9
حتديد م�صفوفات خمرجات التعلم للربامج وعالقتها باملقررات //.ا�ستكمال مناذج ات�ساق ()14-12
اختيار عالمات مرجعية لكل برنامج وعمل مقارنة تطويرية للربامج  //حتديد معايري االختيار للعالمه
املرجعية  //اختيار االن�سب  /عمل مقارنات بني الربناجمني (خطة حت�سني)
عمل خطط حت�سني لكل برنامج يف �ضوء التقييم ملعايري االعتماد //.من خالل تقرير الربنامج للعام ال�سابق /34
 35ونتائج التقييم من مناذج تقييم ( )1و ()2
مراجعةات�ساق خمرجات التعلم و اال�سرتاتيجيات و تطويرها مراجعة التو�صيفات للربامج واملقررات فى �ضوء
امل�ستجدات من االت�ساقات والتقييم
تطوير �أ�ساليب التقومي حتى تت�سق مع خمرجات وا�سرتاتيجيات التعلم.
�إعطاء الدعم الفني الالزم للربامج من خالل خطط التح�سني لت�أهيلها لالعتماد .
الإ�شراف على عمل الدرا�سة الذاتية للربامج وفق املعايري املطلوبة  //ا�ستكمال مناذج ات�ساق ()18 -15
�ضمن الدرا�سة الذاتية
عمل املراجعات الداخلية للربامج باجلامعة  //عمل جدول للمراجعات و فق نظام الهيئة
بالتن�سيق مع عمادة اجلودة .
الرتتيب و عمل املراجعات اخلارجية .للربامج امل�ؤهلة  //جدول للمراجعات الح�سن اثنني بكل قطاع عدد  8برامج
ال�شكل رقم (  ) 1يو�ضح اخلطة الزمنية املعدلة
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جلنة ال�سياق الربجمي
جلنة تطوير الربامج العلمية رئي�س اللجنة د .ثامر احلربي ()4040

27

28

29

30

شكل رقم ( )6زيارة فريق لجنة السياق البرامجي للمشروع التطويري زيارة التطوير لبرامج كلية ادارة االعمال
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شكل رقم ( )7زيارة فريق لجنة السياق البرامجي للمشروع التطويري لبرامج كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

شكل رقم ( )8زيارة فريق لجنة السياق البرامجي للمشروع التطويري لبرامج كلية علوم الحاسب بالمجمعة.

تطلعات اللجنة للفترة القادمة
• استمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف المشروع طبقا للخطة التنفيذية .
• استكمال متطلبات اللجان قبل إجراء المراجعة الداخلية نهاية العام الدراسي القادم .
• استكمال تعريف اساليب قياس مؤشرات االداء المحددة للجامعة .
• تطوير اجراءات العمل بما يساهم في تطوير الممارسات داخل الجامعة
• السعى في تدريب منسوبي اللجنة على اعمال المراجعات واعداد الدراسة الذاتية .
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• تحديد جهات المقارنات المرجعية على المستوى البرامجي.
• طباعة دليل جودة البرامج االكاديمية و ونشرة على منسوبى الجامعة.

جلنة التدريب والتثقيف
 -1مهام اللجنة :

• إعداد حقائب تدريبية
• تدريب ما ال يقل عن  500عضو هيئة تدريس في المرحلة األولى
• تأهيل  20عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء ليصبحوا مدربين على عمليات ضمان الجودة في الجامعة.
• تدريب ما ال يقل عن  200موظف على إجراءات ضمان جودة األعمال اإلدارية
• إعداد نشرات وكتيبات تعريفية بنظام الجودة
• إعداد أدلة توجيهية لبعض إجراءات الجودة
• تقديم محاضرات تثقيفية لمجتمع الجامعة
• توعية الطالب بأهمية التقويم
• ترتيب وتنفيذ برامج تدريبية للقياديين في الجامعة

33

 -2منجزات اللجنة :
ت�شكلت هذه اللجنة مع �إنطالقة �أعمال اللجان التنفيذية بتاريخ 1435/4/1هـ وت�ضم يف ع�ضويتها عدد من الكوادر االكادميية املميزة  ,حيث حر�ص رئي�س اللجنة على
ا�ستقطاب املتميزين على م�ستوى اجلامعة من الرجال والن�ساء وفيما يلي �سرد لأهم منجزات اللجنة :
التاريخ

م

عنوان الور�شة

1

من جتارب اجلامعات يف االعتماد
االكادميي

2

-1-6 CLOSING THE AS 1436 SESSMENT LOOPهـ

الفئة امل�ستهدفة

عدد احل�ضور

املكان

ا�سم املدرب

رجال 45 :الرجال :قاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير املهارات
 -11-22القيادات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س
1435هـ

م�س�ؤويل اجلودة يف
الكليات والربامج

د .عدنان نايفة
الن�ساء  :قاعة رقم ( )9بكلية العلوم الطبية التطبيقية
ن�ساء95 :
وبثها للحوطة والزلفي
رجال 40 :الرجال :قاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير املهارات
ن�ساء 35 :الن�ساء :قاعة رقم ( )9بكلية العلوم الطبية التطبيقية
ن�ساء 20 :الن�ساء  :قاعة رقم ( )9بكلية العلوم الطبية التطبيقية

د .ل�ؤي �أبو �صالح

• ن�شر ثقافة اجلودة باجلامعة من خالل ا�ستمرار االر�سال بالإمييل اخلا�ص باللجنة والذي يتم من خالله �إر�سال الر�سائل التثقيفية والدعوات لكافة من�سوبي
اجلامعة .
• جتهيز عرو�ض تعريفية مبعايري الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي .
• القيام بزيارات ميدانية للعمادات امل�ساندة واالدارات باجلامعة للتعريف بامل�شروع .
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• جتهيز عدد من املطبوعات وت�سليمها للجنة العالقات العامة واالعالم .

جلنة العالقات العامة واالعالم :
 -1مقدمة :
تتميز جامعة املجمعة ب�سعيها الد�ؤوب نحو حتقيق مراكز متقدمة يف �سلم الرتتيب الأكادميي على امل�ستوى الوطني ,متهيداً للولوج �إىل املناف�سة على امل�ستوى الدويل,
ومن هذا املنطلق جاء امل�شروع التطويري لت�أهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي بهدف قيادة اجلامعة نحو الهدف الأ�سمى وهو حتقيق �ضمان اجلودة ,والذي هو بال
�شك بوابة اجلامعة نحو العاملية .
ومنذ بداية امل�شروع وهو ي�سعى جاهداً ب�أن تكون خطواته �سائرة وفق الأ�ساليب العلمية ال�صحيحة ,بعيدة عن التخبط ,حيث �سارعت قيادة امل�شروع �إىل �إن�شاء جلنة
�إ�شرافية مهمتها توجيهه ب�شكل علمي مدرو�س ,وكان من �أ�س�س هذا التوجيه العلمي املدرو�س هو �إن�شاء جلان مبثابة اخلاليا التي تنجز املهام املنوطة بهذا امل�شروع .
وت�أتي جلنة العالقات العامة والإعالم يف هذا امل�شروع ك�أحد �أهم اللجان ,وذلك لأهمية وخطورة الدور املنوط بها واملتمثل ب�شكل رئي�س على �إبراز امل�شروع للداخل
واخلارج.
ومنذ تكوين هذه اللجنة وهي حتاول جاهدة ال�سري وفق ما ر�سمه امل�شروع من خطط ,وا�ضعة حتقيق املهام املنوطة بها يف املقدمة ,معتمدة على توفيق رب العاملني ثم
على توجيهات �سعادة رئي�س اللجنة الإ�شرافية لهذا امل�شروع ,وكذلك توجيهات �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء اللجنة الإ�شرافية .
واليوم تقدم جلنة العالقات العامة والإعالم يف امل�شروع التطويري لت�أهيل اجلامعة لالعتماد تقريرها الثالث �أمام �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء اللجنة الإ�شرافية ,والذي
يت�ضمن جانباً من اجلهود التي بذلتها اللجنة ,خالل الفرتة املا�ضية.

 -2مهام اللجنة :
 -1ت�صميم وطباعة الن�شرات والكتيبات اخلا�صة بامل�شروع .
 -2االعالن عن الدورات والربامج التثقيفية .
 -3تغطية املنا�شط املقامة وتوثيقها ون�شرها .
 -4الرتتيب لال�ست�ضافات وال�ضيافة .
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 -3ما مت �إجنازه من تاريخ 1435 /9 /1هـ �إىل تاريخ 1435 /12 / 30هـ
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م

املهمة

1

�إعادة ت�شكيل اللجنة .

2

تغطية ور�ش العمل املختلفة .

3

تغطية اللقاءات التي �أقامتها اللجان .

4

�إجناز املطبوعات اخلا�صة بامل�شروع يف هذه الفرتة .

5

التغطية الإعالمية املتنوعة جلميع الفعاليات املختلفة .

6

�إر�سال ر�سائل دعوة حل�ضور الفعاليات وكذلك ر�سائل تذكريية .

7

نفيذ �أعمال ال�ضيافة جلميع الور�ش التي عقدت .

8

�إ�سكان �ضيوف امل�شروع يف الريا�ض واملجمعة .

9

تد�شني املوقع الإلكرتوين وتفعيله .

10

تقدمي دورة للم�شرف على املوقع الإلكرتوين يف كيفية �إدارته .

11

ت�صميم اال�ستكرات اخلا�صة بامل�شروع .

13

ت�صميم وطباعة الفولدرات اخلا�صة بامل�شروع .

14

ت�صميم وطباعة التقرير الثاين للم�شروع .

15

ت�صميم الوثيقة وطباعتها طباعة فخمة متهيداً لإر�سالها �إىل قيادات اجلامعة والوزارة .

16

تغطية ور�شة العمل املو�سعة الثانية والتي عقدت يف فندق املدارمي كراون

17

توثيق فعاليات امل�شروع بال�صوت وال�صورة .

تطلعات المشروع للفترة القادمة
• ا�ستمرار اجلهود املبذولة نحو حتقيق �أهداف امل�شروع طبقا للخطة التنفيذية .
• ا�ستكمال متطلبات اللجان قبل �إجراء املراجعة الداخلية نهاية العام الدرا�سي احلايل.
• اعتماد مبادرات امل�شروع والتي �سيتحدد من خاللها الت�شكيل النهائي للجان امل�شروع .
• حتديث اخلطة التنفيذية مبا يتوافق مع املبادرات والتو�صيات .
• تطوير اجراءات العمل مبا ي�ساهم يف تطوير املمار�سات داخل اجلامعة
• التو�سع يف تدريب من�سوبي اجلامعة وال�سعي نحو توطني التدريب
• البدء مع �شركة الأيزو يف تنفيذ �أعمالها
• حتديد جهات املقارنات املرجعية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي و الرباجمي.
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