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من خالل اإلقاء نظرة على م�سرية جامعة املجمعة 
يت�سح للمتابع ب�سكل جلي ت�سارع وترية الإجنازات 
باجلامعة حتى متكنت من تكوين �سخ�سية متميزة 
حتقيق  خالل  من  وذلك  العايل  التعليم  جمال  يف 
زمنية  فرتة  يف  الكبرية  الإجنازات  من  العديد 

حمدودة .
املجالت  من  العديد  يف  اجلامعة  اإجنازات  وجتلت 
متطلبات  وحتقيق  اجلودة  �سمان  جمال  اأهمها  من 
اجلانب  هذا  يف  يربز  حيث  الأكادميي  العتماد 
للجامعة  الأويل  الذاتي  التقوميي  م�سروع  اإمتام 
القوة  جوانب  حتديد  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي 
ونقاط التح�سني قبل التقدم لالإعتماد الأكادميي . 
كما قامت اجلامعة باإطالق عدد من املبادرات يف هذا 
ال�سدد من اأهمها م�سروع الربامج الأكثـر جاهزية 
اأداء  لقيا�س  اأداة  بت�سميم  كذلك  اجلامعة  وقامت 
لثالث  امتدت  زمانية  لفرتة  والعمدات  الكليات 
�سنوات هدفت اإىل تقييم جودة الأداء وتقييم مدى 
متطلبات  لتحقيق  الالزمة  التحتية  البنى  توفر 

اجلودة.

اأطلقت اجلامعة م�سروعًا  اآخراً فقد  واأخرياً ولي�س 
تطويريًا �ساماًل تهدف من خالله اإىل تهيئة اجلامعة 
للتقومي  الوطنية  الهيئة  اإىل  التقدم  اأجل  من 
العتماد  على  للح�سول  الأكادميي  والعتماد 

الأكادميي.
امل�سروع  هذا  عن  نبذة  لتقدم  الن�سرة  هذه  وتاأتي   
وما مت فيه من برامج واأن�سطة ومبادرات تطويرية 
ثقافة  دعم  اإىل   تهدف  كما  حت�سينية،  وتو�سيات 
وذلك  اجلامعي،  املجتمع  داخل  والعتماد  اجلودة 
رغبة يف اأن يكون من�سوبي اجلامعة على دراية بكل 
ما يتم من خطوات وما يبذل من جهود. وكلنا اأمل 
يف اأن نوفق من خالل هذه الن�سرة يف اإعطاء القارئ 
التطويري  امل�سروع  هذا  يف  يدور  ملا  وافية  �سورة 

املبارك .

          
 اأ.د. حممد بن عثمان الركبان

رئي�س اللجنة الإ�سرافية للم�سروع التطويري 
لتاأهيل اجلامعة لالعتماد.
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�����ن م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة  د������شَّ
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب����ن ���ش��ع��د امل���ق���رن 
امل�شروَع التطويري لتاأهيل اجلامعة 
لالعتماد الأكادميي , وذلك بح�شور 
امل�شاندة  والعمادات  الكليات  عمداء 
من  امل�شروع  ه��ذا  وي��ع��دُّ   , باجلامعة 
ال��ه��ام��ة يف ر���ش��م م�شتقبل  امل�����ش��اري��ع 
الإجن���ازات  ت��وال��ت  اأن  بعد  اجلامعة 
يف ع����دٍد م���ن امل���ج���الت , ف��ك��ان من 
املهم للجامعة اأْن تنفذ هذا امل�شروع 
متطلبات  ولتحقق  اجل��ودة  ل�شمان 
العتماد الأكادميي , حيث بداأ حفُل 
التد�شنِي بكلمٍة ل�شعادة عميد اجلودة 
وت��ط��وي��ر امل����ه����ارات ال���دك���ت���ور خ��ال��د 
اجلاراهلل , ذكر فيها اأهداف امل�شروع 
وطريقة العمل على حتقيقه , وذكر 
�شعادته اأنَّ من اأبرز الإجنازات التي 
ال�����ش��دد  ه���ذا  يف  اجل��ام��ع��ة  حققتها 
اإمتام م�شروع التقومي الذاتي الأويل 

, ك��م��ا ق��ام��ت ب��ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من 
املبادرات التي ت�شبُّ يف ذات الجتاه 
ك���ان م���ن اأه��م��ه��ا م�����ش��روع ال��رام��ج 
الأكرث جاهزية لالعتماد الأكادميي 
ال���ع���ام ول��ل��ع��ام  ت��ن��ف��ي��ذه ه����ذا  , ومت 

ع��دداً  ال��ت��وايل حمققاً  على  ال��ث��اين 
وتدريب  حتفيز  يف  الإيجابيات  من 
م��ن�����ش��وب��ي ال�����رام�����ج الأك����ادمي����ي����ة 
, ت���ال ذل����ك ك��ل��م��ة اأخ������رى ل�����ش��ع��ادة 
التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل 

الركبان  عثمان  بن  حممد  الدكتور 
اأنَّ امل�����ش��روع ال��ت��ط��وي��ري  ذك���ر ف��ي��ه��ا 
الداخلية  الكفاءة  تعزيز  اإىل  يهدف 
باجلامعة  الأداء  م�شتوى  وحت�شني 
على  للح�شول  وتهيئتها  وبراجمها 

معايل مدير اجلامعة يف تد�شني امل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي,:
 نبارك للجميع هذا امل�شروع

جودة  و�شمان  الأك��ادمي��ي  العتماد 
���ش��ت��ك��ون منجزات  ك��م��ا   , امل��خ��رج��ات 
مدخالت  اأه��م  م��ن  ال�شابقة  العمل 
ه��ذا امل�����ش��روع , وم��ن اأب��رزه��ا تقرير 
 , الأولية للجامعة  الذاتية  الدرا�شة 
وما َخُل�ص اإليه من تو�شيات ُدِعَمْت 
للتقومي  الوطنية  الهيئة  بتو�شيات 
وتعليقاتها  الأك���ادمي���ي  والع��ت��م��اد 
, بعد ذلك قام معايل  على التقرير 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
ب��الإع��الن ع��ن تد�شني  امل��ق��رن  �شعد 
امل�شروع وبارك للجميع تد�شني هذا 
باجلهود  معاليه  واأ����ش���اد   , امل�����ش��روع 
العاملة  اللجان  خالل  من  املبذولة 

لإمتام اإجناز امل�شروع .

كلمة العدد
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لجان المشروع التطويري
إنجازات على الدرب

يتكون امل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي 
من عدد من اللجان واملتمثلة يف:

للم�شروع. الإ�شرافية  • اللجنة 
املوؤ�ش�شي. ال�شياق  • جلنة 

الرناجمي. ال�شياق  • جلنة 
والإعالم  العامة  العالقة  وجلنة  والتثقيف  التدريب  • جلنة 
والتثقيف  التدريب  جلنة  م�شمى  حتت  معا  دجمتا  والتي 

والإعالم.
املهام  من  بالعديد  املختلفة  امل�شروع  جلان  ا�شطلعت  ولقد 

وحققت العديد من الإجنازات .

يف اإطار الدور املنوط بلجنة التدريب 
ثقافة  ن�شر  يف  والإع����الم  والتثقيف 
اجلودة والعتماد بني اأع�شاء املجتمع 
اجل��ام��ع��ي, و���ش��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة روؤي��ت��ه��ا 
لعقد �شل�شلة من الرامج التدريبية 
ال��ع��م��ل, ول��ق��د مت بحمد اهلل  وور�����ص 
وف�����ش��ل��ه اإن���ه���اء اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الآن  وج���اري  ب��ن��ج��اح,  للجنة  الأوىل 
ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج اخل���ط���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اللجنة  ق��دم��ت  ه����ذا وق����د  ال��ث��ان��ي��ة, 
العديد من الرامج التدريبية وهي:

1. ور�شة تدريبية بعنوان:
الأك����ادمي����ي  الع���ت���م���اد   «  
–ق�سم  ال��وط��ن��ي  ال��راجم��ي 
بجامعة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
قدمها  من��وذج��ًا«,  �سعود  امللك 
����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب��ا���ش��ن��دي, 
وذل��ك يف �شباح يوم الأرب��ع��اء املوافق 

1435/6/9ه�, ودارت الور�شة حول:
الرنامج.  مفهوم  • حتديد 

ت�شبق  ال���ت���ي  الإج����������راءات  ب���ي���ان   •
العتماد الراجمي. 

الع����ت����م����اد  م����ت����ط����ل����ب����ات  ب�����ي�����ان   •
الراجمي. 

ال��ل��غ��ة  ب���رن���ام���ج  جت���رب���ة  • ع���ر����ص 
العربية.

اأع�شاء  من  عدد  الور�شة  ح�شر  وقد 
هيئة التدري�ص من الرجال والن�شاء, 
حيث ُنظمت الور�شة بقاعة التدريب 
ب��ع��م��ادة اجل�����ودة وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 
باملدينة اجلامعية باملجمعة للرجال, 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية   )9( وب��ق��اع��ة 

التطبيقية للن�شاء.

2. ور�شة تدريبية بعنوان:
الإداري  الأداء  »ج�����ودة 
قدمها  املوؤ�س�سي«,  والعتماد 
ال�شهري,  من�شور  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
وذلك يف �شباح يوم اخلمي�ص املوافق 
1435/6/24 ه�, ودارات الور�شة حول:

الأداء. جودة  • مفهوم 
ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  اجل�������ودة  ����ش���واب���ط   •

الإدارية. 
الإداري  الع����ت����م����اد  م��ت��ط��ل��ب��ات   •

واملوؤ�ش�شي.
وقد ح�شر الور�شة عدد من القيادات 
والن�شاء, حيث  الرجال  الإداري��ة من 
ُن��ظ��م��ت ال���ور����ش���ة ب��ق��اع��ة ال��ت��دري��ب 
ب��ع��م��ادة اجل�����ودة وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 
باملدينة اجلامعية باملجمعة للرجال, 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية   )9( وب��ق��اع��ة 

التطبيقية للن�شاء.

3. ور�شة تدريبية بعنوان:
املوا�سف��ة  تطبيق��ات   «
   ISO 9001:2008 القيا�سي��ة
الرتبوية«, قدمها  للموؤ�س�س��ات 
�شع���ادة الدكت���ور ح�شن ال���داود, وذلك 
املواف���ق  اخلمي����ص  ي���وم  �شب���اح  يف 

1435/7/2 ه� , ودارت الور�شة حول:
القيا�شية. املوا�شفة  • ماهية 

 .ISO الدولية  املنظمة  • ماهية 
للمنظمة  الرئي�شية  اخل�شائ�ص   •

.ISO
 ISO الدولي���ة  املوا�شف���ة  • ماهي���ة 

اجلودة. اإدارة  9001– متطلبات 
الت���ي  اجل���ودة  اإدارة  نظ���ام  • مب���ادئ 

 ISO 9001   اأ�ش�شت عليها
نظ���ام  تطبي���ق  م���ن  اله���دف  م���ا   •

 ISO 9001 اجلودة الأيزو
يف  اجل�����ودة  اإدارة  ن���ظ���ام  اأه��م��ي��ة   •

موؤ�ش�شات التعليم العايل
القيا�شي���ة      املوا�شف���ة  حمتوي���ات   •

ISO 9001:2008
وقد ح�شر الور�شة عدد من القيادات 
والن�شاء, حيث  الرجال  الإداري��ة من 
ُن��ظ��م��ت ال���ور����ش���ة ب��ق��اع��ة ال��ت��دري��ب 
ب��ع��م��ادة اجل�����ودة وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 
باملدينة اجلامعية باملجمعة للرجال, 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية   )9( وب��ق��اع��ة 

التطبيقية للن�شاء.
4. ور�شة تدريبية بعنوان:

واملقارنة  الأداء  موؤ�سرات   «
املرجعية«, قدمها �شعادة الدكتور 

حممود ثروت عزمي, وذلك يف �شباح 
يوم اخلمي�ص املوافق 1435/7/16ه���, 

ودارت الور�شة حول:
املنا�شبة  الأداء  موؤ�شرات  حتديد   •

لتقييم الأداء يف موؤ�ش�شته.
املنا�شبة. املرجعية  املقارنة  • اختيار 

الأداء  م����وؤ�����ش����رات  ب����ني  ال����رب����ط   •
وعمليات  ال�شرتاتيجية  والأه���داف 

التح�شني.
الأداء  ملوؤ�شرات  الفعال  • ال�شتخدام 
جودة  حت�شني  يف  املرجعية  واملقارنة 

الأداء.
وقد ح�شر الور�شة عدد من القيادات 
الإداري������ة واأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
ال��رج��ال وال��ن�����ش��اء, حيث ُنظمت  م��ن 
ال���ور����ش���ة ب��ق��اع��ة ال���ت���دري���ب ب��ع��م��ادة 
باملدينة  امل���ه���ارات  وت��ط��وي��ر  اجل����ودة 
وبقاعة  للرجال,  باملجمعة  اجلامعية 
)9( بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

للن�شاء.

5. ور�شة تدريبية بعنوان:
الأع��م��ال  ج��ودة  متطلبات   «
الإدارية يف موؤ�س�سات التعليم 
ال��ع��ايل«, ق��دم��ه��ا ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
���ش��ال��ح ب���ن ع��ل��ي ال���غ���ام���دي, وذل���ك 
يف ����ش���ب���اح ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
1435/7/22 ه� , ودارت الور�شة حول:
واإدارة  اجلودة  • مقدمة عن مفهوم 

اجلودة ال�شاملة.
الإدارية.  الأعمال  • متطلبات جودة 
• اأنظمة �شمان اجلودة وتطبيقاتها 

يف التعليم العايل.
وقد ح�شر الور�شة عدد من القيادات 
والن�شاء, حيث  الرجال  الإداري��ة من 
ُن��ظ��م��ت ال���ور����ش���ة ب��ق��اع��ة ال��ت��دري��ب 
ب��ع��م��ادة اجل�����ودة وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 
باملدينة اجلامعية باملجمعة للرجال, 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية   )9( وب��ق��اع��ة 

التطبيقية للن�شاء.

تأهيل الجامعة للجودة واالعتماد
ورش المشروع التدريبية

لجنة السياق المؤسسي.
امل�شروع  جل��ان  ا�شطلعت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ال���ع���دي���د م��ن 
امل���ه���ام وح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د 
م����ن الإجن��������������ازات, ح��ي��ث 
ان���ت���ه���ت جل���ن���ة ال�������ش���ي���اق 
امل����وؤ�����ش���������ش����ي م�����ن خ����الل 
�شل�شلة من اللقاءات التي 
ع��دد  ط����رح  اإىل  ع��ق��دت��ه��ا 
م��ن ال��ت�����ش��ورات وال����روؤى 
وامل�������ب�������ادرات ح�����ول اآل���ي���ة 
ال��راب��ع��ة  امل��ع��اي��ر  حتقيق 
واخل����ام���������ص وال�������ش���اد����ص 
وال�شابع والثامن والتا�شع 
ع�شر,  واحل���ادي  والعا�شر 
تو�شياتها  م��ن  ك���ان  ك��م��ا 
للخريجني  مركز  اإن�����ش��اء 
واآخ����ر ل��ل��ت��دري��ب وال��دع��م 
ال��ذي  امل��رك��ز  الفني, وه��و 

على  اخل��ري��ج��ني  �شئون  اإدارة  اأك���دت 
�شئون  وح����دات  خ���الل  م��ن  حتقيقه 

اخلريجني بالكليات.
ويف ور�شة العمل الثانية التي عقدها 
امل�شروع  لأع�شاء  التطويري  امل�شروع 
يوم ال�شبت 1436/1/1ه� من ال�شاعة 
م�شاء   3 ال�شاعة  ولغاية  9—�شباحاً 
ب���ف���ن���دق امل���������دارمي ك�������راون مب��دي��ن��ة 
اإىل عدد من  اللجنة  انتهت  الريا�ص 

الطموحات واملتمثلة يف:
- الن���ت���ه���اء م���ن ال���درا����ش���ة ال��ذات��ي��ة 

ب�شورة جيدة.
- ع��م��ل خ��ط��ة حت�����ش��ني ل��ل��ج��ودة مل��دة 

خم�ص �شنوات.
املقيم  راأي  على  مبنية  خطة  عمل   -

امل�شتقل. 
العاميني  يف  التح�شني  عن  تقرير   -

ال�شابقني.
الذاتي  التقييم  مقايي�ص  ا�شتكمال   -

للموؤ�ش�شات.

من برامج المشروع
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ق��ام��ت جل��ن��ة ال�����ش��ي��اق ال��راجم��ي 
ومن خالل جلانها الفرعية الأربع 
بن�شاطات  الزمنية  للخطة  وف��ق��اً 

عديدة اأثمرت املنجزات التالية: 
•  مراجعة التقومي الذاتي الأوىل 

جلميع برامج اجلامعة.
• مراجعة تقرير الدرا�شة الذاتية 

للجامعة.
الرامج  جميع  م�شتوى  تقييم   •
الأك������ادمي������ي������ة وحت������دي������د ن���ق���اط 
ال��ت��ح�����ش��ني م���ن خ����الل ال���درا����ش���ة 

الذاتية.
لتاأهيل  التطوير  خطط  و�شع   •

ال����رام����ج ل���الع���ت���م���اد م����ن خ���الل 
خطوات حمددة.

بني  الت�����ش��اق  م���دى  • م��راج��ع��ة 
ال��ر���ش��ال��ة والأه�������داف وخم��رج��ات 
الأكادميية  الرامج  لكافة  التعلم 

يف اجلامعة وتطوير ما يلزم.
اجلامعة  ر�شالة  ات�شاق  • مراجعة 
كليات  جلميع  ال��ك��ل��ي��ة  ر���ش��ال��ة  م��ع 
اجلامعة وتعديل ما لزم منها )مت 
ر�شالة  اأ�شل 13  تعديل عدد 3 من 

كلية(.
• مراجعة ات�شاق ر�شالة الرنامج 
ب��رام��ج  جلميع  الكلية  ر���ش��ال��ة  م��ع 

لجنة السياق البرامجي
اجلامعة.

• مراجعة ات�شاق اأهداف الرنامج 
برامج  جلميع  ال��رن��ام��ج  ور���ش��ال��ة 
اجل��ام��ع��ة وت��ع��دي��ل م���ا ل����زم منها 
اأ���ش��ل 45  )مت تعديل ع��دد 17 م��ن 

برناجماً(.
ب��ني  الت���������ش����اق  م����ن  • ال���ت���ح���ق���ق 
خمرجات التعلم واأهداف الرنامج 
وتعديل  اجل��ام��ع��ة  ب��رام��ج  جلميع 
امل���خ���رج���ات  ت���ع���دي���ل  ل�����زم )مت  م����ا 
اأك��ادمي��ي��اً وجد  ب��رن��اجم��اً  لعدد 25 

بها مالحظات من اأ�شل 45(.
الت�����ش��اق  وج����ود  م���ن  • ال��ت��ح��ق��ق 

ب��ني الإط�����ار ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه��الت 
وخم����رج����ات ت��ع��ل��م ج��م��ي��ع ب��رام��ج 

اجلامعة وتعديل ما لزم منها.
الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل����ه����ارات  • حت���دي���د 
خمتلف  ع��ل��ى  الأداء  وم���وؤ����ش���رات 
امل�������ش���ت���وي���ات, ب�����دء م����ن م�����ش��ت��وى 
الرنامج فالكلية فالقطاع )طبي 
اإن�����ش��اين(  –تربوي–  ع��ل��م��ي   –

واأخراً على م�شتوى اجلامعة.
الرامج  لتقييم  من��وذج  اإع���داد   •
للهيئة  العتماد  معاير  �شوء  يف 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���ق���ومي والع���ت���م���اد 

الأكادميي.

• تقييم جميع برامج اجلامعة من 
خ���الل جل���ان م��راج��ع��ة داخ��ل��ي��ة يف 
�شوء معاير العتماد الراجمي.

واأول��وي��ات  القوة  نقاط  حتديد   •
التح�شني يف �شوء معاير العتماد 
عملية  م��ن  الأوىل  ال�����دورة  وب��ع��د 
ال��ت��ط��وي��ر وه����ي ع��م��ل��ي��ة م��راج��ع��ة 

الت�شاقات.
�شبعني  ع��ل��ى  ي��زي��د  م���ا  • اإجن�����از 
70 % م���ن دل��ي��ل ج����ودة ال��رن��ام��ج 
الأك�������ادمي�������ي و����ش���ي���ك���ون ال���دل���ي���ل 
الف�شل  جاهزاً مب�شيئة اهلل خالل 
اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  الأول  ال��درا���ش��ي 

1436/35 ه�.

يف  اجل��ودة  ثقافة  لتاأ�شي�ص  �شعياً 
بناء وتطوير الرامج الأكادميية 
ف��ق��د مت ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة داخ��ل��ي��ة 
����ش���م���ت ع��������دداً م����ن امل��خ��ت�����ش��ني 
امل��ت��م��ي��زي��ن لإع�����داد دل��ي��ل خا�ص 
ال��رام��ج  تلك  من�شوبي  ي�شاعد 
اجل���ودة  متطلبات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
الوطنية  الع��ت��م��اد  معاير  وف��ق 
وم��راع��اة الأن��ظ��م��ة والإج�����راءات 
امل��ع��ت��م��دة يف اجل��ام��ع��ة. وق���د مت 
ي��زي��د على  م��ا  اإجن���از  بحمد اهلل 
م��ن   )%  70( امل����ئ����ة  يف  ���ش��ب��ع��ني 
جاهزية  اللجنة  وتتوقع  الدليل 
خ���الل  اهلل  مب�����ش��ي��ئ��ة  ال����دل����ي����ل 
للعام  الأول  ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل 

اجلامعي 1436/35 ه�.

ع��ل��ى خم�شة  ال��دل��ي��ل  وي��ح��ت��وي 
ف�شول وفق ما يلي: 

م��ف��اه��ي��م  الأول:  ال���ف�������ش���ل   •
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  اجل�����ودة 
اجل��ودة  �شمان  ومعاير  ال��ع��ايل 
والع���ت���م���اد مل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل.
اأ���ش��ال��ي��ب  ال����ث����اين:  • ال��ف�����ش��ل 
����ش���م���ان اجل�������ودة والع����ت����م����اد يف 
اإدارة  ونظام  الأكادميية  الرامج 
لالإعتماد  التقدم  واآل��ي��ة  اجل���ودة 

اخلارجي.  
وتطوير  بناء  الثالث:  • الف�شل 
ال�����رام�����ج الأك�����ادمي�����ي�����ة وب���ن���اء 
ال��رن��ام��ج الأك���ادمي���ي: )ر���ش��ال��ة 
تعليمية(  -خمرجات  – اأه��داف 

ت��ع��دي��ل  اأو  ا���ش��ت��ح��داث  وك��ي��ف��ي��ة 
ال�����رام�����ج الأك�����ادمي�����ي�����ة. )ب���ن���اء 
اخل���ط���ط ال���درا����ش���ي���ة -ت��و���ش��ي��ف 

الرنامج-تقرير الرنامج(.
ت��ق��ي��ي��م  ال�����راب�����ع:  •  ال���ف�������ش���ل 
ال����رن����ام����ج )من���������اذج واآل�����ي�����ات( 
)برتوكولت  املرجعية  والعالمة 
التعاون – خطة اجلودة – القيم 
املرجعية(, موؤ�شرات قيا�ص الأداء 
)ال�شتبيانات–  التقييم  واأدوات 

التقارير ال�شنوية(.
اأ���ش��ال��ي��ب  اخل��ام�����ص:  • ال��ف�����ش��ل 
امل�شتمر  وال��ت��ح�����ش��ني  ال��ت��ط��وي��ر 

للرنامج الأكادميي.

اأحد النماذج التي ت�ستخدمها جلنة ال�سياق الراجمي
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 Quality التعليم:  يف  اجل���ودة   .1
In Education

 Rinehart »ري�����ن�����ه�����ارت«  ع�����رف 
اخل�شائ�ص  جمموعة  باأنها  اجل��ودة 
تر�شي  خل��دم��ة  اأو  مل��ن��ت��ج  امل��ت��ج��م��ع��ة 
الزبون  كان  �شواء  الزبون  احتياجات 
ه����و امل��ت��ل��ق��ي امل���ب���ا����ش���ر ل��ل��خ��دم��ة اأو 
امل�شتخدم الأ�شلي للمنتج اأو اخلدمة 

اأو كالهما.
 Johnson »كما عرفها »جون�شون
ب��اأن��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق رغ��ب��ات 
مع  يتطابق  الذي  بال�شكل  امل�شتهلك 
ت��وق��ع��ات��ه وي��ح��ق��ق ر���ش��اءه ال��ت��ام عن 

ال�شلعة اأو اخلدمة التي تقدم اإليه.
ويف روؤية اأخرى للجودة يرى البع�ص 
لتحقيق  م�شتويات  خم�ص  هناك  اأن 

اجلودة هي:  
• اجلودة مبعنى الأخطاء ال�شفرية.

ال��ه��دف  حت��ق��ي��ق  مب��ع��ن��ى  • اجل����ودة 
 Quality as Fitness for

البع�ص  ي���رى  ح��ي��ث   :Purpose

املوؤ�ش�شة  ق��درة  يف  تتمثل  اجل��ودة  اأن 
اأو امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
بكمية  ولي�ص  بالكامل  لها  املن�شوبة 
اأن  بال�شرورة  لي�شت  والتي  مقبولة, 

تكون وفق معاير معينة.
املعاير  حتقيق  مبعنى  اجل����ودة   •
 Quality as Attainable

امل��ف��ه��وم  ه����ذا  ظ���ل  يف   :Criteria

ي���رت���ب���ط حت���ق���ي���ق اجل���������ودة ب���ق���درة 
امل���وؤ����ش�������ش���ة ع���ل���ى اإح����������راز امل���ع���اي���ر 
للموا�شفات  وامل��ط��اب��ق��ة  امل��و���ش��وع��ة 
اأهمية  تتجلى  وهنا  املحددة,  الفنية 
ال��رق��اب��ة اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة يف 

قيا�ص مدى حتقيق تلك املعاير.
 Quality التميز  • اجلودة مبعنى 
يف  واجل�����ودة   :as Excellence

بالتبادل  ت�شتخدم  املعنى  ه��ذا  ظ��ل 
ميكن  حيث  الم��ت��ي��از,  م�شطلح  م��ع 
روؤيتها اإما من خالل املعاير العالية 
ل�����الأداء اأو الأخ���ط���اء ال�����ش��ف��ري��ة ب��ه, 
وال���ت���ي ت��ع��ن��ي ال��ت��م��ي��ز يف امل��دخ��الت 

واملخرجات على ال�شواء.

 Quality • اجلودة مبعنى التفرد 
املفهوم  وه��ذا   :as Distinctive

م���رت���ب���ط مب����ا ي���ع���رف ب���ال���ت���ف���رد اأو 
ومبنظور  ال�شيء,  يف  العال  امل�شتوى 
ال�����ش��ف��وة ل��ل��ج��ودة ال��ع��ال��ي��ة ك��م��ا هو 
ج��ام��ع��ة  اإىل  ال���ن���ظ���ر  ع���ن���د  احل�������ال 
كمريدج يف اململكة املتحدة, وجامعة 
بهذا  واجل���ودة  فرن�شا,  يف  ال�شربون 
ال�شيء,  طبيعة  يف  متاأ�شلة  املفهوم 
اإىل  اإ�شتنادا  عليها  احلكم  ميكن  ول 
املعاير, حيث ل حتتاج – اأي اجلودة 
ل  وبالتايل  اإثبات  اأو  حتديد  – اإىل 
ت��خ�����ش��ع اجل��ام��ع��ة ل��ع��م��ل��ي��ات رق��اب��ة 

خارجية.
الأك�����������ادمي�����������ي:  الع��������ت��������م��������اد   .2
Academic Accreditation

هو عملية تقومي واعتراف وإجازة 

موؤ�ش�شة  به  تقوم  تعليم���ي  برنامج 
اأو هيئة علمية متخ�ش�شة, وتقر باأن 
احلد  اإىل  ي�شل  اأو  يحقق  الرنامج 
الأدنى من معايي��ر الكفاءة واجلودة 
اأو  الهيئة  قبل  م��ن  �شلفاً  املو�شوعة 

املنظمة.
امل������وؤ�������ش�������������ش������ي  ال���������ت���������ق���������ومي   .3

Institutional Evaluation

معايير  ضوء  في  تتم  عملية 

ال��ق��وة  ج���وان���ب  ل��ت��ح��دي��د  محددة؛ 

اأجل  من  املوؤ�ش�شة,  اأداء  يف  وال�شعف 
ت��ع��زي��ز ن��ق��اط ال���ق���وة, وع���الج نقاط 

ال�شعف.
بروؤية  املوؤ�ش�شي  التقومي  ويرتبط   
التي  ور�شالتها  التعليمية  املوؤ�ش�شة 
ال��روؤي��ة  م��ن  منبثقة  تكون  اأن  يجب 
اإىل  ي����وؤدي  ومب���ا  للتعليم,  ال��ق��وم��ي��ة 

حت�شني الأداء املوؤ�ش�شي.
 Internal الداخلية  امل��راج��ع��ة   .4

 Review

ت����ق����ومي م������دى حت���ق���ي���ق امل���وؤ����ش�������ش���ة 
اجلودة  معاير  ملتطلبات  التعليمية 
والع���ت���م���اد م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق ت��ق��ومي 
م�شكل من املوؤ�ش�شة ذاتها اأو من جهة 
التعليمية  ك�����الإدارة  عليها  م�شرفة 
وزارة  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة,  وامل����دي����ري����ة 

الرتبية والتعليم.
 External اخلارجية  املراجعة   .5

Review

ت����ق����ومي م������دى حت���ق���ي���ق امل���وؤ����ش�������ش���ة 
اجلودة  معاير  متطلبات  التعليمية 
والع���ت���م���اد م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق ت��ق��ومي 
م�����ش��ك��ل م����ن ق���ب���ل ج���ه���ة خ���ارج���ي���ة 
ل�شمان  القومية  كالهيئة  م�شتقلة 

جودة التعليم والعتماد.
Vision :6. الروؤية

ت�����ع�����ر ال���������روؤي���������ة ع�������ن الأح������������الم 
وال���ط���م���وح���ات امل���ط���ل���وب حت��ق��ي��ق��ه��ا 
وبالتايل  اإح��داث��ه  ال��واج��ب  والتميز 
ه��ي ال��غ��اي��ات والآم������ال ال��ت��ي تهدف 
يف  حتقيقها  اإىل  التعليمية  املوؤ�ش�شة 

الأجل الطويل.
Mission :7. الر�شالة

متثل الر�شالة و�شفاً اأكرث حتديداً ملا 
اإ�شهاماتها  وم��دى  املوؤ�ش�شة  به  تقوم 
فيها  والعاملني  لطالبها  بالن�شبة 
وامل��ج��ت��م��ع ح��ت��ى ي���ع���رف ج��م��ي��ع من 
ترغب  التي  امل��ج��الت  الأم���ر  يهمهم 

هذه املدر�شة التفوق فيها.
.Standard 8. املعيار

هي عبارات ت�شر اإىل احلد الأدنى من 
لغر�ص  حتقيقها  املطلوب  الكفايات 
معني, ويعتر هذا احلد الأدن��ى هو 
اأقل الكفايات الواجب توافرها لدى 
املوؤ�ش�شة, كي تلحق بامل�شتوى الأعلى, 

ولكي توؤدي وظيفتها يف املجتمع.
Indicators 9. املوؤ�شرات

)الأداء(  الإجن��از  ت�شف  عبارات  هي 
متعلم/  )معلم/  ال��ف��رد  م��ن  املتوقع 
باأنها  �شياغتها  وتت�شف  املوؤ�ش�شة(, 

اأكرث حتديداً واأكرث اإجرائية.
Evidence 10. �شاهد/ دليل

م�����ش��در م��ت��اح مي��ك��ن ال���ش��ت��ن��اد اإل��ي��ه 
مقايي�ص  وف��ق  الأداء  على  احلكم  يف 
ال���ت���ق���دي���ر امل����ت����درج����ة, وت���ت���م���ث���ل يف 
الراهني والأ�شياء امللمو�شة واملرئية 
وامل�شموعة التي يجب اأن يبحث عنها 
املقوم اأو املراجع, وياأخذها يف اعتباره 
عند اإ�شدار اأحكام على م�شتوى اأداء 

املوؤ�ش�شة.

جودة التعليم اجلامعي: مفاهيم وم�صطلحات

اأع���م���ال ال��ل��ج��ان  ت�شكلت ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة م��ع ان��ط��الق��ة 

ع�شويتها  يف  وت�شم  1435/4/1ه�����  بتاريخ  التنفيذية 

�شرد  يلي  وفيما  املميزة,  الأكادميية  الكوادر  من  عدد 

لأهم منجزات اللجنة:

املتنوعة. التدريبية  الور�ص  من  عدد  • اإقامة 
اإع��داد  خ��الل  م��ن  باجلامعة  اجل���ودة  ثقافة  ن�شر   •
اإمييل خا�ص باللجنة يتم من خالله اإر�شال الر�شائل 

التعريفية والدعوات لكافة من�شوبي اجلامعة.

الوطنية  الهيئة  مبعاير  تعريفية  عرو�ص  • جتهيز 
للتقومي والعتماد الأكادميي.

اجلامعة  كليات  جلميع  ميدانية  ب��زي��ارات  القيام   •
للتعريف بامل�شروع.

للجنة  وت�شليمها  امل��ط��ب��وع��ات  م��ن  ع���دد  جت��ه��ي��ز   •
العالقات العامة والإعالم.

جلنة التدريب والثقيف والإعالم

منوعات



6

ي����ت����ن����اول ه������ذا ال����ع����م����ود م��ن 
����ش���ح���ي���ف���ت���ن���ا »ت�����ط�����وي�����ري« 
ل��ع��دد م��ن الكتب  ا���ش��ت��ع��را���ش��اً 
واملقالت التي تناولت اجلودة 
وكتابنا  اجلامعي,  التعليم  يف 
الطريق  بعنوان:  العدد  لهذا 
اإىل اجلودة يف التعليم العايل, 
مل��وؤل��ف��ه حم��م��د زك���ي ع��وي�����ص, 
وي���ت���ن���اول ال���ك���ت���اب ع������دداً من 
امل��ح��اور ع��ر���ص لها امل��وؤل��ف يف 

الجودة في أدبيات الفكر التربوي واإلداري
على  وذل���ك  اخل��م�����ص  ف�شوله 

النحو التايل:
ج����ودة  الأول:  ال���ف�������ش���ل   •
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل وم���ع���اي���ر 

العتماد.
اجل���ودة  ال���ث���اين:  • ال��ف�����ش��ل 
ال�����ش��ام��ل��ة وت����دوي����ل ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل.
يف  اجلودة  الثالث:  • الف�شل 
نظام التعليم العايل امل�شري.

ال��ن��م��اذج  ال���راب���ع:  الف�شل   •
احل��ا���ش��وب��ي��ة ل��ت��ح�����ش��ني ن��ظ��ام 

اجلودة يف التعليم العايل.
اخلطة  اخلام�ص:  الف�شل   •
امل��ق��رتح��ة ل��ت��ط��وي��ر م�����ش��روع 
���ش��م��ان اجل������ودة يف ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل امل�شري.

 ملوؤلفه اأ. د. زيد عمر العي�ص
قائال:  لكتابه  امل��وؤل��ف  وي��ق��دم 
اأت���ق���ن ك���ل ���ش��يء  احل���م���د هلل, 
خلقه, وال�شالة وال�شالم على 
النبي  اخل��ر,  الب�شرية  معلم 
معايل  يحب  اهلل  اإن  ال��ق��ائ��ل: 
مواكب  على  و���ش��الم  الأم����ور, 
ال��ن��ور, م��ن ه���ذه الأم����ة, رواٌد 
اي������ات, ورج�����الت  ح��م��ل��وا ال������َرّ

���ش��ن��ع��وا امل���ع���ج���زات ع��ل��ى مر 
الع�شور. وبعد.

قلمي,  و�شعها  عناوين,  فهذه 
ال�شالكني يف طريق  يدي  بني 
اجل�����ودة, وال��ت��ح�����ش��ني, طريق 
الأل�������ف م���ي���ل, وال�������ذي ي���ب���داأ 
ب���خ���ط���وة, ه��دف��ه��ا ال��ت��و���ش��ي��ح 
وال��ت�����ش��ح��ي��ح, وت��و���ش��ي��ع دائ���رة 
�شارت  وال��ت��ع��ري��ف.  التثقيف 

اجل�����������ودة, ق������در امل���وؤ����ش�������ش���ات 
بها  منها,  التعليمية  بخا�شة 
يعلو ذكرها, وي�شتقيم اأمرها, 
بع�شها حني  ع��ل��ى  اأت���ى  وك���ان 
من الدهر, تعمل دومنا ن�شق, 
ب�شبب  ات���ف���ق  ك��ي��ف��م��ا  وت��ن��ت��ج 

ظروف خا�شة وعامة.

 الجودة في التعليم العالي: عناويين ومضامين

 ملوؤلفه د. يحيى م�شطفى كمال 
الدين

يعر�ص الكتاب لالأ�ش�ص النظرية 
ل����ب����ن����اء ن����ظ����م ت���ق���ي���ي���م اجل�������ودة 
املتقدمة,  ب��اجل��ام��ع��ات  البحثية 
جتارب  من  رائدتني  ولتجربتني 
بناء نظم تقييم اجلودة البحثية 
هما جتربة اأ�شرتاليا ونيوزيلندا, 
عن  تنقل  اأن  ا�شتطاعتا  واللتان 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة وجت��رب��ة 
هوجن كوجن اأف�شل ما فيهما, بل 

واأن تتالفى الكثر من ال�شلبيات 
ونقاط ال�شعف التي مرت بهما.

"الأ�ش�ص  الأول:  ال��ف�����ش��ل   •
ال���ن���ظ���ري���ة ل���ب���ن���اء ن���ظ���م ت��ق��ي��ي��م 

اجلودة البحثية".
"تقييم  ال�����ث�����اين:  ال���ف�������ش���ل   •
اجل������ودة ال��ب��ح��ث��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات 

الأ�شرتالية".
"تقييم  ال���ث���ال���ث:  ال��ف�����ش��ل   •
اجل������ودة ال��ب��ح��ث��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات 

النيوزيلندية".

"جودة  ال������راب������ع:  ال���ف�������ش���ل   •
ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات 
الأ����ش���رتال���ي���ة وال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة: 

درا�شة مقارنة تف�شرية".
"تقييم  اخل��ام�����ص:  ال��ف�����ش��ل   •
اجل������ودة ال��ب��ح��ث��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات 

امل�شرية".
"ت�شور  ال�����ش��اد���ص:  ال��ف�����ش��ل   •
للجودة  تقييمي  لنظام  م��ق��رتح 

البحثية باجلامعات امل�شرية".

نظم تقييم الجودة البحثية مؤشراتها
 رؤى نظرية وتطبيقات عالمية

إصدارات
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�صمان اجلودة والتقومي الرباجمي
اأق����ام����ت جل���ن���ة ال����ع����الق����ات ال��ع��ام��ة 
وال���ت���دري���ب وال��ت��ث��ق��ي��ف ور����ش���ة عمل 
ب��ع��ن��وان: ���ش��م��ان اجل����ودة وال��ت��ق��ومي 
ال���راجم���ي وذل����ك ي���وم الث���ن���ني 18 
 9 امل���واف���ق  ه,   1436 الأوىل  ج��م��ادى 

مار�ص 2015 .
مل�شرفات  مقدمة  الور�شة  كانت  وقد 
ومن�شقات  بالكليات  اجل���ودة  م��راك��ز 
اجل�������ودة ب���الأق�������ش���ام ال���ت���ي اب���دع���ت 
د�شوقي,  ن���وال  ال��دك��ت��ورة  بتقدميها 
ح��ي��ث ب�����داأت ور����ش���ة ال��ع��م��ل بتقدمي 
الدكتورة  فيها  �شرحت  ث��م  للور�شة 
ن���وال اجل���ودة وال��ت��ق��ومي ال��راجم��ي 
ثم انطلقت يف حماور الور�شة والتي 

كانت من اأهمها:
1-ال�����وق�����وف ع���ل���ى م���ع���اي���ر ت��ق��ومي 
الرامج التي توؤهلها للح�شول على 

العتماد الأكادميي.
جودة  �شمان  باأ�شا�شيات  2-التعريف 

الرنامج.
الرنامج  تقومي  عمليات  3-تو�شيح 

ومعايره.
4-ت���دري���ب امل�����ش��ارك��ات ع��ل��ى م��ه��ارات 

التقومي الذاتي.
وت��خ��ل��ل��ت ال���ور����ش���ة ع����دة م���داخ���الت 
اأثرت  امل�شاركني  قبل  ومناق�شات من 
ور�شة العمل, والتي اقيمت يف مدرج 
كلية الرتبية بالزلفي وكان احل�شور 

قد بلغ 33 م�شاركة.

اجتماعات اللجنة الإ�صرافية.
للم�شروع  الإ�شرافية  اللجنة  عقدت 

ال����ت����ط����وي����ري ل����ت����اأه����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل��الع��ت��م��اد الأك�����ادمي�����ي اج��ت��م��اع��ه��ا 
 21 بتاريخ  وذل��ك  والثالثون  الثالث 
رئي�ص  �شعادة  برئا�شة  /5 / 1436ه���, 
بن  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اللجنة 
عثمان الركبان, وبح�شور اأع�شائها, 
م��ن��اق�����ش��ة  الج����ت����م����اع  ه������ذا  يف  ومت 
امل���و����ش���وع���ات امل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 

اأعمالها وهي:
م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  ت��ق��اري��ر  • م��ت��اب��ع��ة 

التطوير
الدرا�شة  جلنة  م�شتجدات  • عر�ص 

الذاتية
للجنة  امل��ق��رتح  ال��ت�����ش��ور  • ع��ر���ص 

املقارنة املرجعية
ن��ظ��ام  اأمت���ت���ة  م����ب����ادرة  • م��ن��اق�����ش��ة 

اجلوة.
�شعادة  حت��دث  الأول  امل��و���ش��وع  ففي 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ع���ب���ودي رئ��ي�����ص 
مبتابعة  املخ�ش�شة  الفرعية  اللجنة 

التطوير, عما مت اإجن��ازه بخ�شو�ص 
خالل  التطوير  وتو�شيات  م��ب��ادرات 
فتح  ثم  اأع��م��ال,  املا�شية من  الفرتة 
املو�شوع مع  النقا�ص ح��ول ه��ذا  ب��اب 
اأع�شاء اللجنة, والذين اأبدو �شكرهم 
من  ع��دداً  كما قدموا  اللجنة,  لعمل 
ت�شاعد على جتويد  التي  املقرتحات 

العمل يف هذا اجلانب.
حتدث  الثاين  املو�شوع  وبخ�شو�ص 
���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور خ���ال���د اجل�����ار اهلل 
ع����ن م�������ش���ت���ج���دات جل���ن���ة ال���درا����ش���ة 
ال��ذات��ي��ة وم���ا مت خ��الل��ه��ا يف ال��ف��رتة 
وت�شكيل  التخطيط  من  بداأ  املا�شية 

ال��ل��ج��ان والج���ت���م���اع���ات ال���ت���ي متت 
خ�����الل ال����ف����رتة امل���ا����ش���ي���ة وم�����ن ث��م 
الفر�شة  اللجنة  رئي�ص  �شعادة  فتح 
الذي  اللجنة  اأع�شاء  بني  للمناق�شة 
ن �شكروا جلنة الدرا�شة الذاتية على 
جهودها, واأبدوا عددا من املقرتحات 

التح�شينية.
وبخ�شو�ص مو�شوع الت�شور املقرتح 
ل��ل��ج��ن��ة امل���ق���ارن���ة امل��رج��ع��ي��ة حت��دث 
وال��ذي  ج��زر  حممد  الدكتور  �شعادة 
املقارنة  جلنة  رئي�ص  من�شب  ي�شغل 
م�شت�شار  مع  عمله  مت  مبا  املرجعية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��دك��ت��ور ���ش��ال��ح ال��غ��ام��دي 
وما مت عمله خالل الفرتة املا�شية, 
ب���اب النقا�ص  ب��ع��د ذل���ك مت ف��ت��ح  ث��م 
مرئياتهم  لإب����داء  اللجنة  لأع�����ش��اء 
ح���ول امل��و���ش��وع, ح��ي��ث خ���رج اأع�����ش��اء 
التو�شيات  م��ن  مبجموعة  اللجنة 

املهمة يف هذا املو�شوع.
وبخ�شو�ص مو�شوع مناق�شة مبادرة 
اأمت����ت����ة ن���ظ���ام اجل������وة ف���ق���د حت���دث 
الدكتور  �شعادة  املبادرة  عن  امل�شوؤول 
خالد اجلار اهلل عن املبادرة واأهدافها 
ومرراتها واملخرجات املتوقعة منها, 
ن��ق��ا���ص م�����ش��ت��ف��ي�����ص ح��ول  وق����د دار 
ب�شكر  انتهى  النوعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
�شاحب املبادرة �شعادة الدكتور خالد 

اجل���ار اهلل ك��م��ا مت ت��ق��دمي ع���دد من 
تطوير  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات 

هذه املبادرة.

ويف نهاية هذه اجلل�شة او�شت اللجنة 
يف  ت�شهم  التي  التو�شيات  من  بعدد 
يف  العمل  واإجن����از  وحت�شني  تطوير 
على  مدرجة  كانت  التي  املو�شوعات 

جدول اأعمال هذه اجلل�شة.
 

ال�صنة التح�صريية
 يف جل�صات اللجنة الإ�صرافية

يف اإطار اجتماعات اللجنة الإ�شرافية 
بامل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة 
الأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  ل��الع��ت��م��اد, 
الدكتور/ حممد بن عثمان الركبان, 

املوقرين,  اللجنة  اأع�شاء  وبح�شور 
مت اعتماد مبادرة ال�شنة التح�شرية, 
حيث مت يف هذا املو�شوع مناق�شة هذه 
املبادرة وما مت حولها من تعديالت 

اأع�شاء  بناء على ما مت تقدميه من 
اللجنة من تغذية راجعة حول هذه 
بخ�شو�ص  اللجنة  واأو�شت  املبادرة,, 

هذا املو�شوع باعتماد املبادرة والرفع 
للجودة  العليا  امل��رك��زي��ة  للجنة  بها 
والع���ت���م���اد الك�����ادمي�����ي, ك��م��ا متت 
اإع��ادة  مو�شوع  يف  بالنظر  التو�شية 
الدرا�شة  واق��ع  يعك�ص  مب��ا  الت�شمية 
ال�شنة   ( ب���  ت�شمى  بحيث  احلقيقية 

التاأ�شي�شية , ال�شنة امل�شرتكة (.
 

الأيزو:
لتاأهي��ل  التطوي��ري  وامل�ص��روع 

اجلامعة لالعتماد
يف اإط�������ار اجل����ه����ود ال���ت���ي ت�����ش��ط��ل��ع 

ب��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة الإ����ش���راف���ي���ة ب��امل�����ش��روع 
ال����ت����ط����وي����ري ل����ت����اأه����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل��الع��ت��م��اد, اج��ت��م��ع��ت جل��ن��ة حتقيق 
الأ���ش��ت��اذ  برئا�شة  الأي����زو,  متطلبات 
املهند�ص  وبح�شور  املديهيم  توفيق 
حممد الزين والأ�شتاذ اأجمد التايه 
م�شت�شاري اللجنة, حيث مت مناق�شة 
ع���دد م��ن امل��و���ش��وع��ات امل��درج��ة على 
جدول الأعمال والتي كان من اأهمها 
لتحليل  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر  اع��ت��م��اد 
الن�شخة  وا�شتعرا�ص  الأداء,  فجوة 

الأولية لدليل اجلودة يف اجلامعة.
 

من اأخبار امل�شروع التطويري
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رعى معايل مدير اجلامعة الدكتور 
خ��ال��د ب��ن ���ش��ع��د امل��ق��رن ور���ش��ة عمل 
الإ�شرافية  للجنة  الأوىل  ال��ق��ي��ادات 
ل���ل���م�������ش���روع ال����ت����ط����وي����ري ل���ت���اأه���ي���ل 
اجل���ام���ع���ة ل��الع��ت��م��اد الأك�����ادمي�����ي , 
وذل������ك ب���ح�������ش���ور ج���م���ٌع ك���ب���ٌر م��ن 

اأ�شحاب  يتقدمهم  اجلامعة  قيادات 
وع��م��داء   , اجلامعة  وك���الء  ال�شعادة 
ال��ك��ل��ي��ات , وال����ع����م����ادات امل�������ش���ان���دة , 

ومدراء الإدارات.
ح��ي��ث اُْف��ُت��ِت��ح��ت ال��ور���ش��ة ب��رتح��ي��ٍب 
لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  �شعادة  م��ن 
الإ�شرافية  اللجنة  رئي�ص  التعليمية 
للم�شروع التطويري �شعادة الدكتور 
وال��ذي   , الركبان  عثمان  بن  حممد 
م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  ب���دوره  �شكر 
ودعمه   , الور�شة  ه��ذه  ح�شوره  على 
, كما  امل�������ش���روع  امل�����ش��ت��م��ر لأن�����ش��ط��ة 
وكالء  ل�شعادة  بال�شكر  �شعادته  اأثنى 
الإدارات  وم��دراء  والعمداء  اجلامعة 
الهامة  الور�شة  على ح�شورهم هذه 
وامل��ف�����ش��ل��ي��ة يف ت���اري���خ ه���ذا امل�����ش��روع 
, ث���م ب�����داأت ف��ع��ال��ي��ة ه���ذه ال��ور���ش��ة , 
م ���ش��ع��ادُة ال��دك��ت��ور حممد  ح��ي��ث ق���دَّ
ب��ن ���ش��ال��ح ال��ع��ب��ودي ) رئ��ي�����ص جلنة 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ث��ق��ي��ف ب���امل�������ش���روع ( 
عر�شاً عن الدرا�شة الذاتية ال�شابقة 
, والتي قامت بها عمادة اجلودة قبل 
الوطنية  الهيئة  ورد   , �شنوات  ثالث 
للتقومي والعتماد الأكادميي عليها 
ل�شعادة  بعدها  احل��دي��ث  انتقل  ث��م   ,
ال����دك����ت����ور ط�������ارق ال���ب���ه���الل ع��م��ي��د 

الإن�شانية  وال��درا���ش��ات  العلوم  كلية 
ب���ح���وط���ة ����ش���دي���ر ) ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة 
, وال����ذي  ل��ل��م�����ش��روع (  الإ����ش���راف���ي���ة 
حت����دث ب�����دوره ع���ن واق����ع ال��درا���ش��ة 
بها  قامت  وال��ت��ي   , احلالية  ال��ذات��ي��ة 
جل��ن��ة ال�����ش��ي��اق امل��وؤ���ش�����ش��ي ب��امل�����ش��روع 

الذي  التحول  وكذلك   , التطويري 
م����رت ب���ه اجل���ام���ع���ة خ����الل ال��ث��الث 
�شنوات الأخرة بعد الدرا�شة الذاتية 
�شعادته  ا���ش��ت��ع��ر���ص  ح��ي��ث  الأول���ي���ة, 
ال�شابق  الواقع  بني  مقارنًة  بالأرقام 
الدكتور  �شعادة  ب��نيَّ  كما   , واحل���ايل 
ط��ارق اأن ه��ذه الدرا�شة لت��زال غر 
العديد من  ينق�شها  , حيث  مكتملة 
ذات  اجل��ه��ات  م��ن  والأدل����ة  ال�شواهد 
ال��ع��الق��ة , وذك���ر ���ش��ع��ادت��ه اأن م��ا هو 
موجود يف هذه الدرا�شة هو فقط ما 
ا�شتطاعت اللجنة اأن جتد له توثيقاً.

 ب���ع���د ذل������ك حت������دث ����ش���ع���ادة وك��ي��ل 
)رئي�ص  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة 
عن   ) للم�شروع  الإ���ش��راف��ي��ة  اللجنة 
والتي   , املقرتحة  التطوير  مبادرات 
ك��ان��ت ن��ت��اج ال��درا���ش��ة ال��ذات��ي��ة التي 
املوؤ�ش�شي  ال�����ش��ي��اق  ب��ه��ا جل��ن��ة  ق��ام��ت 
ان��ب��ث��ق ع��ن��ه��ا جل��ن��ة خا�شة  , وال���ت���ي 
بع�ص  �شمت  والتو�شيات  باملبادرات 
للم�شروع  الإ�شرافية  اللجنة  اأع�شاء 
, وخ��ب��ري��ن  دول����ي����ني  , وخ���ب���ري���ن 
, حيث  خ��ارج اجلامعة  م��ن  حمليني 
ب����نيَّ ���ش��ع��ادت��ه اأن�����ه مت ت��ق�����ش��ي��م ه��ذه 
ي�شم  ق�����ش��م   , ل��ق�����ش��م��ني  امل�����ب�����ادرات 
املبادرات الرئي�شية وعددها 9 مبادرات 

عاجلة  كم�شاريع  تعامل  اأن  ويجب   ,
ت�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة الإ���ش��راف��ي��ة 
ي�شم  وق�شم   , بها  العمل  ل�شخامة 
تو�شيات للجهات ذات العالقة داخل 
وتعمل   , منها  ت�شتفيد  كي  اجلامعة 
التنفيذية  اإجنازها يف خططها  على 
. تال ذلك مداخلة ل�شعادة م�شت�شار 
اجل��ام��ع��ة ل��الآي��زو الأ���ش��ت��اذ / اأجم��د 
زكي التايه , والذي حتدث عن اأهمية 
الآيزو  �شهادة  على  اجلامعة  ح�شول 
املبا�شرة  , وعالقتها  املرحلة  يف هذه 
املوؤ�ش�شي  الع��ت��م��اد  معاير  ببع�ص 
اأوج��ه  ا�شتعر�ص  حيث   , الأك���ادمي���ي 
عن  اأي�شاً  , وحتدث  بينهما  العالقة 
خالل  و�شعها  مت  التي  العمل  خطة 
ذات  اجل���ه���ات  ودور  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 

العالقة نحوها .
ال���ص��رات��ي��ج��ي،،،،  التخطيط 

خطوات نحو امل�صتقبل.
يف اإطار اخلطة التدريبية التي تنظمها 
جل��ن��ة ال��ت��دري��ب وال��ت��ث��ق��ي��ف والإع����الم 
اجلامعة  لتاأهيل  التطويري  بامل�شروع 
لالعتماد, نظمت اللجنة يف �شباح يوم 
امل��واف��ق   1436/5/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 
بعنوان  ت��دري��ب��ي��ة  ور���ش��ة   2015/3/19
مفاهيم  ال�شرتاتيجي:  التخطيط   «
اأ�شا�شية واأ�ش�ص علمية«, قدمها الدكتور 
اأ�شتاذ  ال��دي��ن,  ك��م��ال  م�شطفى  يحيى 
امل�شارك  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة 
تناولت  وق��د  بالزلفي,  الرتبية  بكلية 

الور�شة املحاور التالية: 
1. مفهوم التخطيط ال�شرتاتيجي.

امل��رت��ب��ط��ة  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  امل���ف���اه���ي���م   .2
بالتخطيط ال�شرتاتيجي.

3. مهارات التخطيط ال�شرتاتيجي.
اخل����ط����ة  وع�����ن�����ا������ش�����ر  م�����ك�����ون�����ات   .4

ال�شرتاتيجية.
5. اأ�ش�ص بناء اخلطط ال�شرتاتيجية.

6. مناذج اخلطط ال�شرتاتيجية.
وق����د لق����ت ال���ور����ش���ة ا���ش��ت��ح�����ش��ان��ا من 
احل���ا����ش���ري���ن, ح��ي��ث ُن��ظ��م��ت ال��ور���ش��ة 
بقاعة التدريب بعمادة اجلودة وتطوير 
باملجمعة  اجلامعية  باملدينة  امل��ه��ارات 
التدريب  قاعة  اإىل  الور�شة  نقلت  كما 

لل�شيدات بكلية العلوم الطبية.

خ��ي��اًرا,  التطوير  يعد  ال��ي��وم مل  ع��امل  يف 
وغدت املناف�شة مب�شتوى عاملي هي املحك, 
طليعة  جامعتنا  ت�شتمر  اأن  اأج���ل  ف��م��ن 
الهتمام  على  نقف  ل  عاملًيا,  اجلامعات 
باملبنى فقط, واإمنا لبد اأن نتميز يف جودة 
يف  ومتيز  الإداري(,  )الأك���ادمي���ي,  الأداء 
اخلرات وتنوع يف المكانيات, بالإ�شافة 
ل����رام����ج م����ط����ورة ت���ل���ب���ي الح���ت���ي���اج���ات 
حملًيا  لن�شاهم  عاملية,  مبعاير  املحلية, 
التنمية  وا���ش��ت��دام��ة  امل��ع��رف��ة,  اقت�شاد  يف 
التام  والر�شا  ال�شاملة  اجل��ودة  لتحقيق 

من الفئات املعنية.
ف��ت��ح��دي��د روؤي������ة ي�����ش��ت��ط��ي��ع ك���ل ف����رد اأن 
على طريق  اأويل اخلطوات  هي  يفهمها, 
واجل��ودة  التطوير  ج�شر  بناء  يف  النجاح 
فالبد اأن يعي جيًدا كل فرد باجلامعة ما 
اأهدافها  روؤي��ة اجلامعة نحو حتقيق  هي 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة؛ وك��ذل��ك و���ش��ع اأه���داف 
زمني  اإط��ار عمل جل��دول  فرعية, �شمن 
د وال���ذي ي�شكل ج��زءا مم��ا يتوقعه  حم���َدّ
اجلامعة  وتر�شمه  اجلامعة  من  املعنيني 
لتحقيقه  ال�شرتاتيجية  بخطتها  جلًيا 

واقعيا.
واإدارة اجلودة هي الطريقة التي ت�شمن 
باأن جميع الن�شاطات ال�شرورية لت�شميم 
وت���ط���وي���ر وم�����ن ث����م ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
ال��ط��الب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ف��ّع��ال��ة وت��ع��م��ل 

بكفاءة.
اأَم�����ا ت��ط��وي��ر اجل�����ودة ف��م��ن اأف�����ش��ل من 
 »E.Deming« اإدوارد دميينغ  عرفها 
الإن����ت����اج ورق��اب��ة  ال���روح���ي جل����ودة  الأب 
ال���ي���اب���ان من  اإىل  ���ش��اف��ر  اجل�������ودة, وق����د 
العاملية  بعد احل��رب  اإعمارها  اإع��ادة  اج��ل 
ال��ث��ان��ي��ة, ح��ي��ث ك���ان ل��ه ال����دور الأك����ر يف 
الأ���ش��ال��ي��ب  ا���ش��ت��خ��دام  ال��ي��اب��ان��ي��ني  تعليم 
الإح�����ش��ائ��ي��ة يف رق��اب��ة اجل����ودة؛ ويعتر 
اليابان  وتفوق  جن��اح  اأ�شباب  اأح��د  دمينج 
الإدارة  اأن  ي��رى  يف جم��ال اجل���ودة, فكان 
العليا غالبا ما تلوم العاملني على اأ�شياء 
ل ت��ق��ع اأ����ش���ال يف ح����دود اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��م, 
للنمط  ك��ل��ي  حت����ول  اإىل  ي��ح��ت��اج  وه�����ذا 
الرئي�شي لالإدارة. لذلك فاإنه كان يوؤمن 
وم�شاركتهم  العاملني  ت�شجيع  ب�شرورة 
اإدخال  وجعلهم قادرين على امل�شاهمة يف 
فهمهم  خ���الل  م��ن  م�شتمرة  حت�شينات 
للعمليات وكيف ميكن حت�شينها, ووجود 
اخ��ت��ي��ار ج��ودة  ت��ط��وي��ر م�شتمر يف ط���رق 
امل�شتجدات  متابعة  واخل��دم��ات,  الإن��ت��اج 

ب�شكل  الأداء  الأداء وحت�شني  ترافق  التي 
اجل��ودة  م�شتوى  و���ش��ل  فمهما  م�شتمر, 
اأ�شا�شا للتح�شني يف  اأن يكون  اليوم ل بد 
امل�شتقبل, فاملعاير الثابتة وغر املتغرة 

من اأ�شباب انهيار املوؤ�ش�شات اأو املنظمات.
وق����د اأب���ت���ك���ر م���ا ي�����ش��م��ى ب����دائ����رة دمي��ن��ج 
اخ��ت�����ش��ارا ب  »لتطوير اجل����ودة« وت��ع��رف 
الدورة  هذه  فل�شفة  ان  حيث   PDCA
هو التطوير امل�شتمر للجودة يف املوؤ�ش�شة 
ي���ك���ون ع���ر ت���راب���ط اأرب����ع����ة م���ب���ادئ هي 
 plan( الإجنليزية  للعبارة  :اخت�شار 
do – check – act –( والتي تعني 
– نفذ- حتقق- �شحح( ومتثل  )خطط 
الأعمال وتطوير  اإدارة  اآليات  اأهم  اإحدى 

اجلودة.  
ال��ت��ح�����ش��ني  خ��ط��ط  Pلعبارة  ب���ي  ح����رف 
 »plan the improvement«
ن��ح��ق��ق داخ����ل ج��ام��ع��ت��ن��ا تلك  اأن  ن��ت��م��ن��ى 
يكون  واأن  اجل��ودة  تطوير  من  املنظومة 
����ش���ع���ارن���ا ال����دائ����م »خ���ط���ط ل��ل��ت��ح�����ش��ني« 
وي��ق��وم ه���ذا ال�����ش��ع��ار ع��ل��ى بحثنا ال��دائ��م 
ع���ن ال��ت��م��ي��ي��ز وحت��ق��ي��ق اأف�������ش���ل خم��رج 
م���ن ج��ام��ع��ت��ن��ا ال�����ذي ي�����ش��ع��ن��ا يف اأع��ل��ى 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف��ات ب���الع���ت���م���اد ع��ل��ى امل��ق��ارن��ة 
 »Benchmarking« امل���رج���ع���ي���ة 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ع��ا���ش��رة 
الأداء  وحت�����ش��ني  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
العمل؛  جمال  يف  الريادة  اإىل  والو�شول 
التغير   واب���داأ  نفذ  لعبارة   D ح��رف دي 
 »Do and start the change«
اجلامعة  اأه��داف  التطبيق  مرحلة  وتلك 
التطوير,  نتائج  ظهور  وب��دء  الأ�شا�شية 
ح���رف ���ش��ي C ل��ع��ب��ارة حت��ق��ق م��ن نتائج 
 Check the results التح�شني  
من  of improvementفيتحقق 
املعنيني عن تلك املخرجات ب�شورة  ر�شا 
لعبارة   A اأي  ح��رف   , وم�شتمرة  دائ��م��ة 
النجاح  على  املحافظة  اإم��ا  وتعني  �شحح 
 Act to hold م��ن ج��دي��د   اب����داأ  اأو 

.the gain or start again
لذا يف عامل اليوم مل يعد التطوير خياًرا, 
ال��ب��ق��اء, فالبد  ه��و و�شيلة  اأ���ش��ب��ح  ول��ك��ن 
الأف��ك��ار  م��واك��ب��ة  على  دائ��ًم��ا  نحر�ص  اأن 
اجل����ي����دة وط���رح���ه���ا ل��ل��ت��ج��ري��ب لأث���ب���ات 
التطوير  دائ����رة  دائ��م��ا  جن��اح��ه��ا وت��ذك��ر 

))خطط – نفذ- حتقق- �شحح((.

التطوير مل يعد خيارًا
د. وائل ال�شيد حامد

م�شرف اجلودة بوكالة التطوير واجلودة
عمادة ال�شنة التح�شرية جامعة امللك �شعود

معايل مدير اجلامعة يرعى ور�صة عمل قيادات اجلامعة الأوىل والتي اأقامتها اللجنة الإ�صرافية للم�صروع 
التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي
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الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي
http://www.ncaaa.org.sa

 

الهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم والعتماد مب�صر
http://naqaae.eg

 

هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل بالأردن
http://heac.org.jo

 

 هيئة �صمان جودة التعليم والتدريب – مملكة البحرين
http://www.qaa.edu.bh 

جمل�س اجلامعات اخلا�صة-دولة الكويت
http://www.puc.edu.kw

 

الجودة اإللكترونية 
تع���د الهيئ���ة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادمي���ي اجلهة املنوط بها 
مراجع���ة واعتم���اد اجلامعات ال�شعودية, وهي يف عملها تتعاون وتتبادل 
وت�شتع���ني بخرات نظراته���ا من الهيئات الإقليمي���ة واملحلية يف اإطار 
م���ا يع���رق بتب���ادل اخلرات و�شق���ل املهارات, وحت���ى تعم الفائ���دة فاإننا 
نعر����ص فيما يلي لعدد من الهيئات والروابط الإلكرتونية التي ميكن 

الرجوع اإليها لالإفادة من خراتها.

امل�شروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد: 
خطوات واثقة واإجنازات م�شرقة.

ي����ه����دف امل���������ش����روع ال���ت���ط���وي���ري 
ت��ع��زي��ز  امل��ج��م��ع��ة اىل  ب��ج��ام��ع��ة 
ال���ك���ف���اءة ال���داخ���ل���ي���ة وحت�����ش��ني 
ب���اجل���ام���ع���ة  الأداء  م�������ش���ت���وى 
للح�شول  وتهيئتهما  وبراجمها 
على العتماد الكادي�مي و�شمان 
ج������ودة امل����خ����رج����ات, وذل������ك م��ن 
خالل العمل على حتقيق العديد 
من الأهداف التي �شيغت بعناية 
املنا�شبة  اخل��ط��ط  ل��ه��ا  وو���ش��ع��ت 
لتنفيذها, وتتجلى هذه الأهداف 

يف:
لتكون  اجل��ودة  ثقافة  تعزيز   •

ثقافة عمل يومية.
• تطوير نظام اجلودة باجلامعة 

و�شمان فاعليته.
اجل��ام��ع��ة  ب���رام���ج  • م�����ش��اع��دة 
ل���ش��ت��ي��ف��اء م��ت��ط��ل��ب��ات الع��ت��م��اد 

الأكادي�مي.
ل�شمان  امل�شتمر  التح�شني   •

جودة الأداء املوؤ�ش�شي.
امل�������ش���روع���ات  م����ع  • ال���ت���ك���ام���ل 
ال��������ت��������ط��������وي��������ري��������ة ب�����اخل�����ط�����ة 

ال�شرتاتيجية للجامعة.
ويف �شبيل حتقيق هذه الأهداف, 

بامل�شروع  العاملة  اللجان  قامت 
ب�����ر������ش�����م اخل������ط������ط وحت�����دي�����د 
مت  اأن  النتيجة  فكانت  امل�شارات, 
اأول,  ع��ز وج��ل  م��ن اهلل  وبف�شل 
ث��م وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن معايل 
من�شوبي  جهود  وبتكاتف  املدير 
اجلامعة, اأن حتققت العديد من 

الإجنازات والتي متثلت يف:
من   300 م��ن  اأك����رث  ت��دري��ب   •
م��ن�����ش��وب��ي اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ع��دد 
م��ن ق�����ش��اي��ا اجل����ودة والع��ت��م��اد 
الأكادميي, وذلك بح�شب اخلطة 

الزمنية املو�شوعة للجنة.
الأدل������ة  م����ن  ع�����دد  • اإ������ش�����دار 
الهامة التي تخدم نظام اجلودة 
دليل  مثل  الأك��ادمي��ي  والعتماد 
الع��ت��م��اد ل��ل��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة 
ب���ج���ام���ع���ة امل���ج���م���ع���ة وال���دل���ي���ل 
ال���ت���ع���ري���ف���ي ب���ل���ج���ن���ة ال�������ش���ي���اق 

املوؤ�ش�شي.
اجلامعة  برامج  جميع  • تقييم 
من خالل مناذج تقييم يف �شوء 
معاير الهيئة الوطنية للتقومي 

والعتماد الأكادميي.
• تعديل ر�شائل عدد من الكليات 

تو�شيات اللجنة الإ�شرافية على 
امل�شروع.

ب�شكل  تعمل  انطالقها,  منذ 
الهدف  نحو  ت�شر  دوؤوب, 
النقد  ترف�ص  ل  ثابتة,  بخطى 
املقرتحات  كل  وت�شتقبل  البناء 
جاهدة  تعمل  رحب,  ب�شدر 
والعتماد,  اجلودة  حتقيق  على 
من  العديد  خالل  ومن  ولذا 
واحلوارات  والنقا�شات  اللقاءات 
اللجنة  قامت  والزيارات, 
التطوير  للم�شروع  الإ�شرافية 

الطريق اإىل اجلودة والعتماد
 بجامعة املجمعة - نقا�صات اأثمرت

ع��ل��ى  ب���ن���اء   )13 اأ�����ش����ل  م����ن   3(
ات�����ش��اق ر�شالة  اأ���ش��ا���ص م��راج��ع��ة 

الكلية مع ر�شالة اجلامعة.
واأه���������داف  ر�����ش����ال����ة  ت���ع���دي���ل   •
باجلامعة  ال��رام��ج  م��ن  العديد 
بناء  برنامج(   45 اأ�شل  من   17(
وحتقيق  ات�شاقها  مراجعة  على 

املن�شود منها.
• التحقق من وجود ات�شاق بني 
برامج  جلميع  التعلم  خمرجات 
اجل��ام��ع��ة م���ع الإط������ار ال��وط��ن��ي 
للموؤهالت وتعديل ما لزم منها.

ن�������ش���ر  ع������ل������ى  ال������ع������م������ل   •
اأخ���ب���ار امل�����ش��روع ع���ر ال��و���ش��ائ��ل 
الإع���الم���ي���ة امل��ت��اح��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
امل�����ش��روع  ب��ني  للتوا�شل  حتقيق 

واأع�شاء املجتمع اجلامعي.
التوا�شل  م��ن  ج�شور  اإق��ام��ة   •
ب�����ني امل���������ش����روع وجل�����ان�����ه وب���ني 
من  وطالبها  اجلامعة  من�شوبي 
خ��الل زي��ارة ف��رق امل�شروع لعدد 
من كليات اجلامعة لن�شر ثقافة 
اجل�������ودة وت���ع���ري���ف���ه���م مب���راح���ل 
من�شوبي  ودور  واأهدافه  امل�شروع 
اجلامعة وطالبها يف حتقيقها.  

لتاأهيل اجلامعة لالعتماد بطرح 
العديد من املبادرات والتو�شيات 
الو�شول  �شاأنها  من  التي 
م�شاف  اإىل  احلبيبة  بجامعتنا 
اململكة  يف  املتقدمة  اجلامعات 
حتقيق  واإىل  ال�شعودية  العربية 
اجلودة اجلامعية, وتتجلى هذه 

التو�شيات يف:
ومعاير  �شيا�شات  و�شع   .1
تعيني  اأ�شا�شها  على  يتم 
اجلامعة  يف  العليا  القيادات 
ووكالء  وعمداء  وكالء  من 

والإدارات  والعمادات  الكليات 
ات�شاقا  وذلك  الأق�شام,  وروؤ�شاء 
من  الثاين  املعيار  متطلبات  مع 
للجودة  الوطنية  الهيئة  معاير 

باجلامعات.
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       يعد م�شطلح اجلودة من اأكرث 
داخ���ل  الآن  ت�����داول  امل�����ش��ط��ل��ح��ات 
خمتلف املوؤ�ش�شات �شواء التعليمية 
التجارية,  اأو  ال�شناعية  اأو  منها 
يتنا�شب  امل�����ش��ط��ل��ح  ت���ك���رار  وي���ك���اد 
م��ع ت��ك��رار ال��رات��ب وال��رتق��ي��ات يف 
املوؤ�ش�شات,   العاملني بتلك  حوارات 
اإليه  ت��رن��و  ت��رف��اً  اجل���ودة  تعد  فلم 
امل��وؤ���ش�����ش��ات اأو ب��دي��اًل ت��اأخ��ذ ب��ه اأو 
ت��رتك��ه, ب��ل اأ���ش��ب��ح ���ش��رورة ملحة 
امل��ع��ا���ش��رة,  احل��ي��اة  ح��رك��ة  متليها 
وروح  ال���روح  بقاء  على  دليل  وه��ي 

البقاء لدى املنظمة اأو املوؤ�ش�شة.
التي  ال��درا���ش��ات  وتباينت  وت��ع��ددت 
تناولت مفهوم اجلودة وتطبيقاتها 
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  مبادئها  اأو 
لزاوية  وفقا  املختلفة  مب�شتوياتها 
ال��ن��ظ��ر اإل��ي��ه م��ن ق��ب��ل ال��ب��اح��ث��ني, 
ورك�����زت  غ��ال��ب��ي��ة ت��ل��ك ال��درا���ش��ات 
وب�شفة اأ�شا�شية, حول قيا�ص املنتج 
مبفاهيم  ت��اأث��را  وذل���ك  ال��ع��ائ��د  اأو 
اجل����������ودة ال�����ق�����ادم�����ة م�����ن امل����ج����ال 
ال�����ش��ن��اع��ي, وال������ذي ُي��ع��ن��ى دائ��م��ا 

بجودة املنتج وبر�شاء العميل.
وتتمحور منظومة الأداء اجلامعي 
كونها  يف  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
م���وؤ����ش�������ش���ة جم��ت��م��ع��ي��ة, م��وؤ���ش�����ش��ة 
موؤ�ش�شة  تربوية,  موؤ�ش�شة  بحثية, 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة, م���وؤ����ش�������ش���ة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة, 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ب��ي��ئ��ي��ة. وت��خ�����ش��ع تلك 
التقييم  اأ���ش��ن��اف  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
التالية: التقييم املوؤ�ش�شي, التقييم 
ال������راجم������ي, ال���ت���ق���ي���م ال����ف����ردي؛ 
والزميل  والطالب  الأ�شتاذ  تقييم 
وامل����وظ����ف واخل����ري����ج ك����ل ل���الآخ���ر 
تقييم  اأو  املقارن  التقييم  ولنف�شه, 
ال���ن���ظ���راء, ت��ق��ي��ي��م امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن. 

اأو  )ذات��ي��اً(  داخلياً  التقييم  ويكون 
خارجياً.

وت��ت��ح��دد ع��ن��ا���ش��ر اجل������ودة داخ���ل 
ب�شفة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
جودة  التالية:  املحاور  يف  اأ�شا�شية 
املكونة  التعليمية  العملية  عنا�شر 
م���ن ال���ط���الب واأع�������ش���اء ال��ه��ي��ئ��ات 
التعليمية  امل��ادة  اجلامعية, وج��ودة 
مبا فيها من برامج وكتب وطرائق 
وتقنيات, وجودة مكان التعليم مبا 
ي�����ش��م��ه م���ن ���ش��ف��وف وخم���ت���رات 
ومكتبات وور����ص وغ��ره��ا, وج��ودة 
من  ع��ل��ي��ه  ت��ع��ت��م��د  م���ا  م���ع  الإدارة 
وما  وت�شريعات,  واأن��ظ��م��ة  ق��وان��ني 
ت��ت��ب��ن��اه م���ن ���ش��ي��ا���ش��ات وف��ل�����ش��ف��ات, 
وو�شائل  هياكل  م��ن  تعتمده  وم��ا 
املنتج )اخلريجون  وم��وارد, ج��ودة 
واخل��دم��ات  البحثية,  الأن�شطة  و 

املجتمعية (.
وال�شوؤال الرئي�ص الذي يحمله هذا 
اإىل  باملوؤ�ش�شات  و�شلنا  ه��ل  امل��ق��ال 
القناعة باجلودة؟, هل مت الهتمام 
بالعن�شر الب�شري باعتباره الفاعل 
اأو  ؟  اجل����ودة  عملية  يف  الرئي�شي 
م��اي��ط��رح��ة ع���ن���وان امل���ق���ال ه���ل مت 
دون   )  what  ( اله��ت��م��ام مب���اذا 

)  who( الهتمام مبن
اإن املتاأمل لواقع جتارب اجلودة يف 
عا�ص  وم��ن  التعليمية  موؤ�ش�شاتنا 
جت���ارب���ه���ا ب�����ش��ك��ل ف��ع��ل��ي ي��الح��ظ 
وج����ود ���ش��ك��وى ���ش��ب��ه م��ت��ك��ررة ب���اأن 
اجل��ودة تنح�شر يف اإع��داد وجتهيز 
وامل�شتندات,  الأوراق  جمموعة من 
ثقيال  عبئا  ب��دوره��ا  مثلت  وال��ت��ي 
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  كاهل  على 
واجلانب الإداري اأي�شا, واإن غالبية 
فرق العمل هي �شورية فقط دون 

اأن تتبني املهام املنوطة بها 
لغياب  وذل��ك  فعال؛  ب�شكل 
الروؤية الوا�شحة والقناعة 

بفكرة اجلودة 
اجلودة  مفهوم  تطبيق  اإن 
اأن  يجب  املوؤ�ش�شات  يف 
ب�شفة  ويتمحور  يرتكز 
اأ�شا�شية يف املقام الأول على 
اجلودة  وتطوير  تعزيز 
الأفراد  لدى  ال�شخ�شية 
املعنيني بتطبيقها, وبعدها 

تطبيق  اآليات  على  الرتكيز  ياأتي 
العك�شي  املفهوم  تبني  اأما  اجلودة, 
قليلة  بثمار  ياأتي  فاإنه  لذلك 

التاأثر والأثر.
مي��ك��ن اإي���ج���از ع����دة م���ب���ادئ ه��ام��ة 
ي���ج���ب ت����وف����ره����ا ل������دى ال��ع��ن�����ش��ر 
اجل���ودة  بتطبيق  امل��ع��ن��ي  ال��ب�����ش��ري 
ال�شاملة, هذه املبادئ حال توفرها, 
ت�شهم ب�شكل فعال وقوي يف حتقيق 
ال���غ���اي���ات امل���ن�������ش���ودة م���ن اجل�����وده, 
والدافعية,  الرغبة  املبادئ:  وهذه 
العملية,  ف��ه��م  ال��ف��ك��ري��ة,  ال��ث��ق��اف��ة 
ام����ت����الك امل������ه������ارات, الإي���ج���اب���ي���ة 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة, امل�����ش��ارك��ة اجل��م��اع��ي��ة, 

املمار�شة املعيارية.
امل��ث��ايل للجودة  ب��ال��ن��م��وذج  واخ��ت��م 
ال�شاملة والذي ي�شمل كل الأركان 
  who  ( واجل���وان���ب ���ش��واء: م��ن
اأو كيف )   )  what اأو م��اذا )    )

.  )   how
���ش��ورة الكهف  اآي����ات م��ف�����ش��الت يف 
لق�شة ذي القرنني وياأجوج ماأجوج 
يِن  دَّ ال�سَّ َبييَن  َبَلَغ  اإِذا  {َحّتى 
َيكادوَن  ال  َقوًما  دوِنِهما  ِمن  َوَجَد 
يا  قالوا   -٩٣- َقييواًل  َيفَقهوَن 

َوَماأجوَج  َياأجوَج  اإِنَّ  الَقرَنِن  َذا 
َنَعُل  َفَهل  االأَر�ِض  ِف  ُمف�ِسدوَن 
َبيَننا  َتَعَل  اأَن  َعلى  َخرًجا  َلَك 
ما  قيياَل   -٩٤- ا  �َسدًّ َوَبيَنُهم 
َفاأَعينوين  َخرٌي  َرّبييي  فيِه  ّني  َمكَّ
َردًما  َوَبيَنُهم  َبيَنُكم  اأَجَعل  ٍة  ِبُقوَّ
-٩٥-اآتوين ُزَبَر احَلديِد َحّتى اإِذا 
انُفخوا  قاَل  َدَفِن  ال�سَّ َبَن  �ساوى 
َحّتى اإِذا َجَعَلُه ناًرا قاَل اآتوين اأُفِرغ 
َفَما ا�سطاعوا  َعَليِه ِقطًرا -٩٦- 
اأَن َيظَهروُه َوَما ا�سَتطاعوا َلُه َنقًبا 
َرّبي  ِمن  َرحَمٌة  هيذا  قاَل   -٩٧-
َدّكاَء  َجَعَلُه  َرّبي  َوعُد  جاَء  َفاإِذا 

ا -٩٨-}  َوكاَن َوعُد َرّبي َحقًّ
ال�شابقة  ال��ك��رمي��ات  الآي���ات  جتمع 
اأ�شرارها  مكنون  اإىل  بال�شافة   -
الأخ�����رى - ك���ل الأرك������ان وامل���ب���ادئ 
امل���ذك���ورة ���ش��ل��ف��ا,  ف��ج��م��ع��ت م��اب��ني 
 )what  ( م�����اذا  و   )  who   (
ا�شتملت  ف��ق��د   .)  how( وك��ي��ف 
ع��ل��ى اجل������ودة ال�����ش��ام��ل��ة وال��ت��ام��ة 
للمخرج النهائي والتي تلبي حاجة 
امل�شتفيد وحققت له درجة ال�شباع 

والأمان التام واملتمثلة يف  ال�شد. 
واأو�شحت وجود الدافعية وحتديد 

الجودة في مؤسسات التعليم العالي 
مابين ماذا ؟   ومن  ؟ و كيف ؟ 

د العدل املهدي
ع�شو هيئة تدري�ص بكلية الرتبية جامعة بور�شعيد –مدير مركز جودة الأداء

قالوا   } الحتياج ودرا�شة احلالة: 
َوَماأجوَج  َياأجوَج  اإِنَّ  الَقرَنِن  َذا  يا 
َنَعُل  َفَهل  االأَر�ِض  ِف  ُمف�ِسدوَن 
َبيَننا  َتَعَل  اأَن  َعلى  َخرًجا  َلَك 

ا}   َوَبيَنُهم �َسدًّ
الثقافة  وج���ود  ك��ذل��ك  واأو���ش��ح��ت 
ال��ف��ك��ري��ة وال����روؤي����ة ل����دى ال��ق��ائ��د 
َخرٌي  َرّبييي  فيِه  ّني  َمكَّ ما  {قيياَل 
َبيَنُكم  اأَجَعل  ٍة  ِبُقوَّ َفاأَعينوين 

َوَبيَنُهم َردًما}. 
الآي��ات  باقي  اأي�شا يف  وو�شح جليا 
امل��ه��ارات  وام��ت��الك  العمليات  فهم 
)اآتوين – �شاوى – اأفرغ( وامل�شاركة 
النف�شية  والإي��ج��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ي��ة 
)ف��اع��ي��ن��وين ب���ق���وة – ان��ف��خ��وا – 
اآتوين( واملمار�شة املعيارية )�شاوى 
– جعله نارا – اأفرغ عليه قطرا(.
ال�����ش��وؤال  على  الآن  الإج��اب��ة  تبقي 
بالعن�شر  اله��ت��م��ام  ب���اأن  امل��ط��روح 
ال�شمانة  ه��و  ال��ب�����ش��ري وجت��وي��ده 
اجل��ودة  وتفعيل  لنجاح  الرئي�شية 
واحل�������ش���ول ع���ل���ى اأف�������ش���ل خم���رج 
العك�شي  املفهوم  تبني  اأما  تعليمي, 
ب��ث��م��ار قليلة  ي���ات���ي  ف���اأن���ه  ل���ذل���ك 

التاأثر والأثر. 

العتماد اخلارجي
 لكلية الربية بالزلفي

مقاالت
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اأن الإجن��ازات  اإىل  ميكن الإ�شارة 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
ب���ال���زل���ف���ي يف جم�����ال الع���ت���م���اد  
اخلارجي مل تكون وليدة احلظة, 
بتوجيهات  كانت مدعومة  واإمن��ا 
م��ع��اىل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة عندما 
اأعلن معاليه عن فتح املجال اأمام 
ال��ك��ل��ي��ات وال���رام���ج الأك��ادمي��ي��ة 
ل��ل�����ش��ع��ي ق���دم���اً ن��ح��و احل�����ش��ول 
ع���ل���ى الع���ت���م���اد اخل����ارج����ي م��ن 
جهات وهيئات معرتف بها دولياً 

وعاملياً.
م�شروع  فهو  الثاين  الداعم  اأم��ا 
)ج���اه���زي���ة ال���رام���ج ل��الع��ت��م��اد 
ال��ذي تبنته عمادة   ) الأك��ادمي��ي 
امل��ه��ارات, حيث  اجل��ودة وتطوير 
ك��ان ل��ه��ذا امل�����ش��روع اأث���ر طيب يف 
بالكليات  ال��رام��ج  ج��ودة  تقييم 
بالزلفي,  ال��رتب��ي��ة  كلية  وم��ن��ه��ا 
ح��ي��ث ح���دد امل�����ش��روع ع��ل��ى م��دار 
يف  اجل���ودة  اأداء  م�شتوى  �شنتني 
اأداة  امل�شروع  الكلية, وكان  برامج 
م�شتوى  ع��ل��ى  ح��اك��م��ة  تقييمية 
وق��درت��ه��ا  ال���رام���ج  ج�����ودة  اأداء 
نحو التقدم لالعتماد اخلارجي, 
وي�شر ال�شكل  التايل اإىل معدل 
اجلودة  اأداء  م�شتوى  يف  التغير 
بالزلفي  الرتبية  كلية  برامج  يف 
خالل عامي 1434- 1435ه� طبقاً 
وتطوير  اجل���ودة  ع��م��ادة  لتقييم 

املهارات.
امل�شروع  الثالث فهو  الداعم  اأما   
ال���ت���ط���وي���ري ل��ت��اأه��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
ل���الع���ت���م���اد الأك�������ادمي�������ي, ح��ي��ث 
اح��ت��وى امل�����ش��روع ع��ل��ى ع���دد من 
ال��ل��ج��ان ك����ان م���ن اأه��م��ه��ا جلنة 
ت���ط���وي���ر ك���ل���ي���ات ال���رتب���ي���ة ال��ت��ي 

ع���م���ل���ت وف�����ق م��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��م��ي��ة 
م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى اأ����ش���ال���ي���ب ومن�����اذج 
اأ����ش���اءت الطريق  ال��ت��ي  الت�����ش��اق 
اأمام الرامج الكادميية لتنظيم 
املعاير  وا�شتيفاء  اجلودة  اأعمال 
الوطنية  الهيئة  و�شعتها  ال��ت��ي 
ل��ل��ت��ق��ومي والع��ت��م��اد الك��ادمي��ي 

.)NCAAA(
ويف �شوء ذلك قدمت الكلية  ثالثة 
 – – الفيزياء  )الكيمياء  برامج 

الريا�شيات ( لالعتماد اخلارجي 
  )ASIIN( من الهيئة الأملانية
متت املوافقة على اعتماد برنامج 
واحد )الكيمياء( من قبل اللجنة 
الإ�شراقية العليا للجودة, وقامت 
مبدئية  ب��زي��ارة  الأمل��ان��ي��ة  الهيئة 
ل��ل��رن��ام��ج يف ي��ن��اي��ر 2015ه�������� , 
وكان من اأهم نتائج هذه الزيارة, 
الهيئة  اأر���ش��ل��ت��ه  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر 
الأمل���ان���ي���ة وال�����ذي ج����اء ف��ي��ه: اإن 
التقرير الذاتي لرنامج الكيمياء 
طيباً  انطباعا  �شكل   )SSRP(
حيث بداأ مكتمال وكانت فهار�شه 
ملفهوم  حد  اأق�شى  اإىل  مرتجمة 
لذلك  اأ���ش��ف  الجنليزية.  اللغة 
و�شعت  ال��ت��ي  الأه����داف  اإيجابية 
مع  للرنامج,  التعلم  ملخرجات 

م���الح���ظ���ة ب��ع�����ص ال���ن���ق���اط ال��ت��ي 
ت�����ش��ت��ك��م��ل وم��ن��ه��ا امل���ع���ام���ل خ��الل 
����ش���ي���ف ال�����ع�����ام احل��������ايل 1436ه��������� 
النهائي  الع��ت��م��اد  على  للح�شول 

.)ASIIN( من قبل الهيئة
العام احلايل )1436ه���(  ويف بداية 
ال���ف���ي���زي���اء  ب����رن����اجم����ي  رف�������ع  مت 
اخلارجي,  لالعتماد  والريا�شيات 
قبل  م��ن  عليهما  امل��واف��ق��ة  ومت���ت 
انتظار  ويف  للجودة  العليا  اللجنة 

اللجنة  قبل  من  النهائية  املوافقة 
معايل  واعتماد  العليا,  الإ�شراقية 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ل���ل���رف���ع ل��ل��ج��ه��ة 

املخولة لالعتماد.
بالعمل  اإل  ذل���ك  وراء  �شبيل  ول 
الكلية  اإدارة  تدعمه  ال���ذي  اجل���اد 
وال����ذي ي��اأخ��ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار من 
ق��ب��ل ق���ي���ادة اجل���ام���ع���ة ل��ل��ن��ه��و���ص 
ب���ال���رام���ج الأك���ادمي���ي���ة م���ن اأج���ل 
حت��ق��ي��ق ال��ك��ف��اي��ات امل��ط��ل��وب��ة منها 
التعلم  ب��ني خم��رج��ات  وال��ت��ف��اع��ل 
ومتطلبات  ال��درا���ش��ي��ة  وامل���ق���ررات 
معاير  با�شتخدام  اجل��ودة  �شمان 
ت��ت��م��ك��ن  ح����ت����ى   NCAAA
حتديد  م��ن  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
م��ك��ان��ه��ا الع����ت����م����ادي ع���ل���ى ���ش��وء 
اأهداف التعليم العايل.                           

العتماد اخلارجي
د.عبداهلل بن عواد احلربي لكلية الربية بالزلفي

وكيل اجلودة والتطوير بكلية الرتبية بالزلفي

ما هو المشروع التطويري 
لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي

امل�شروع:  • تعريف 
هو م�شروع تطوير اجلامعة 
لالعتماد  لتاأهيلها  متهيداً 
الأك�����������ادمي�����������ي, و�������ش������وًل 

لتحقيق �شمان اجلودة 
امل�شروع:  • اأهداف 

ي���������ه���������دف امل�����������������ش��������روع 
ال���ت���ط���وي���ري ب��ج��ام��ع��ة 
ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ج���م���ع���ة 
ال����ك����ف����اءة ال���داخ���ل���ي���ة 
وحت���������ش����ني م�����ش��ت��وى 
ب���اجل���ام���ع���ة  الأداء 

وب���راجم���ه���ا وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى الع��ت��م��اد 
الأك���ادمي���ي و���ش��م��ان ج���ودة امل��خ��رج��ات, وذل���ك م��ن خ��الل العمل على حتقيق 

الأهداف الفرعية التالية: 
1- تعزيز ثقافة اجلودة لتكون ثقافة عمل يومية.
2- تطوير نظام اجلودة و�شمان فاعلية العتماد.

3- م�شاعدة برامج اجلامعة ل�شتيفاء متطلبات العتماد الأكادميي.
4- التح�شني امل�شتمر ل�شمان جودة الأداء املوؤ�ش�شي.

5- التكامل مع امل�شروعات التطويرية باخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة.
بامل�شروع:  العمل  • منهجية 

اأ- نظام العمل بامل�شروع
يتم العمل بامل�شروع من خالل جلنة اإ�شرافية تقوم بعمل اخلطط التطويرية 
وينبثق منها عدد من اللجان التنفيذية, تقوم باإجناز املطلوب منها وفق خطة 
زمنية ويف اإطار مهام حمددة لكل جلنة, وتقوم اللجنة الإ�شرافية بالرفع مبا 
بتحكيم اخلطة  ويقوم  والعتماد,  للجودة  العليا  املركزية  للجنة  منا�شباً  تراه 
التنفيذية للم�شروع ومتابعة الأداء الأكادي�مي فيه فريق متابعة من اخلراء 
يف جمال اجلودة والعتماد الأكادي�مي يتم اختيارهم من خالل اللجنة املركزية 

العليا. 
ب - جلان امل�شروع :

يتم العمل بامل�شروع من خالل عدد من اللجان, حيث مت حتديد اأهداف ومهام 
و �شالحيات كل جلنة . 

امل�شروع: • مراحل 
املرحلة الأوىل: )من �شهر حمرم 1435ه وحتى نهاية �شهر ربيع الأول 1435ه�( 

يتم فيها: 
متطلبات  اإجن��از  مت  وقد  للم�شروع,  التنفيذية  اللجان  وت�شكيل  اخلطة  اع��داد 

هذه املرحلة
الثاين  جمادى  نهاية  وحتى  1435ه  الثاين  ربيع  �شهر  )م��ن  الثانية:  املرحلة 

1436ه�( وجاري النتهاء من متطلباتها: 
- تنفيذ خطة التح�شني والتطوير.

- اجراء املراجعات الداخلية.
- التهيئة للمراجعات اخلارجية ل�شتيفاء متطلبات العتماد الأكادميي.

املرحلة الثالثة: )من بداية رجب 1436ه� حتى نهاية �شعبان 1436ه�( يتم فيها: 
- اجراء املراجعة اخلارجية على امل�شتوى املوؤ�ش�شي.

- اجراء املراجعة اخلارجية على امل�شتوى الراجمي.
- احل�شول على �شهادة العتماد للموا�شفة القيا�شية الأيزو 2008/900.

امل�شروع: • اآلية 
لها  اأوك��ل  التي  اللجان  تكوين عدد من  امل�شروع من خالل  العمل يف  اآلية  تتم 
املدرجة  وال�شالحيات  املهام  تو�شح  خطة  خ��الل  من  امل�شروع  اأه��داف  حتقيق 
بامل�شروع حيث تتم اأعمال التطوير من خالل هذه اللجان اأومن خالل جلان 
متفرعة منها, وتقوم هذه اللجان بتقدمي تقرير �شهري اىل اللجنة ال�شرافية 

للم�شروع, يبني مدى التقدم الذي حترزه يف حتقيق الأهداف املنوطة بها .
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اللية املقرتحة 
للتفعيل الو�شف

معاير 
العتماد ذات 

العالقة
املبادرة م

ممثل من امل�شروع 
التطويري بالإدارة

يعد التخطيط ال�شرتاتيجي ركنا هاما من  اأركان 
حتقيق متطلبات الإعتماد الأكادميي , وحتى تكون 
اإجراءات بناء اخلطة ال�شرتاتيجية مطبقة ب�شكل 
ال�شرتاتيجية  اخلطة  لهذه  واملتابعة  احرتايف 
فاعاًل وموؤثراً حقيقياً  يف توجيه القرارات الكرى 
للخطة  خا�شة   اإدارة  اإن�شاء  فيقرتح  اجلامعة,  يف 
على  والإ�شراف  اإعدادها   تتوىل  ال�شرتاتيجية  
اخلطط  من  ا�شا�شها  على  يبنى  ما  تنفيذ  متابعة 
ال�شمنية حتديد  و�شيكون من مهامها  التنفيذية. 
التناف�شي   ال�شجل   , للجامعة  املرجعية  املقارنه 

وحتليل فجوة الخ..
وا�شع  نطاق  على  اجلامعة  ور�شالة  روؤية  ن�شر   -

وب�شور خمتلفة 
- و�شع اآليات للمراجعة الدورية للر�شالة والأهداف
يجب اأن تتوىل ادارة اخلطة ال�شرتتيجية التحقق 

من توفر اجلوانب التالية:
- اأن تظهر اأدلة على اأنه توجد ممار�شات فى التعليم 
ال�شرتاتيجيه  بالهداف  ت�شرت�شد   واخلدمات 

ور�شالته اجلامعة.
يف  املن�شوبني  م�شاركة  على  اأدلة  تظهر  اأن  يجب 

التخطيط 
بني  التناف�شية  امل�شفوفة  تظهر  اأن  يجب   -
الأكادميية,  املجالت  يف  الأقران.  اجلامعات 
التعلم  والبحوث,  العليا  الدرا�شات  التوظيف 

والتعليم, الروتوكولت  الدولية والبتكار.
فيما  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإدارة  مهام  تتمثل   -

يلي:
- ن�شر ثقافة التخطيط داخل اجلامعة

على  للجامعة  ال�شرتاتيجية  باخلطة  التعريف   -
نطاق وا�شع .

وا�شع  نطاق  على  اجلامعة  ور�شالة  روؤية  ن�شر   -
وب�شور خمتلفة

- متابعة اإعداد وتنفيذ اخلطط التنفيذية 
باأهداف  املتعلقة  الأداء  موؤ�شرات  بيانات  جمع   -

اخلطة وحتليلها
- اإعداد التقارير الدورية عن �شر اخلطة

- درا�شة ال�شعوبات وامل�شكالت التي تعرت�ص تنفيذ 
برامج وم�شاريع اخلطة واإيجاد احللول لها.

الول 
 الثاين 

اإن�شاء
 اإدارة للخطة
ال�شرتاتيجية

 باجلامعة
1

جلنة م�شغرة يكون 
يف ع�شويتها ممثل 

لوكالة اجلامعة

�شرورة  على  الأكادميي  العتماد  خراء  يتفق 
با�شت�شراف  اإدارة م�شتقلة باجلامعة تعنى  وجود 
املخاطر بكافة اأنواعها وطبيعتها الإدارية واملالية 
والتعليمية والطبيعية  و الكيميائية والفيزيائية 
, ويقرتح التوا�شل يف هذا ال�شاأن مع اجلامعات 
اعتماد موؤ�ش�شي  والعاملية احلا�شلة على  املحلية 
املنا�شبة  العمل  واآليات  جتاربهم  من  لال�شتفادة 
ملثل هذه الإدارة املقرتحة , كما ميكن ال�شتفادة 
باجلامعة  التطويري  امل�شروع  م�شت�شاري  من 

لقيادة وتوجيه بناء الإدارة.

الثاين اإن�شاء اإدارة للمخاطر 
2 و تفعيلها

اللية املقرتحة 
للتفعيل الو�شف

معاير 
العتماد ذات 

العالقة
املبادرة م

جلنة يراأ�شها اأحد 
من�شوبي عمادة 

اجلودة

العتماد  اأ�شا�شاً ميكن  يعد حمور �شمان اجلودة 
والتح�شني  الأداء  قيا�ص  ا�شتمرارية  يف  عليه 
املهم  فمن  لذا  التعليمية  للعملية  امل�شتمر 
اجلودة  ل�شمان  ومطبق  معتمد  نظام  وجود 
املخرجات  جودة  واأهمها  اجلامعة  م�شتوى  على 
ومهام  هياكل  توفر  ذلك  ويت�شمن  التعليمية 
النظام  وي�شمل  النظام.  لهذا  وا�شحة  واآليات 

وجود ما يلي : 
واإجراءات  وم�شوؤوليات  ملهام  وا�شح  حتديد   -
الكليات  اللجان ذات العالقة  مبا يف ذلك وكالء 

للجودة وروؤ�شاء الوحدات.
-حتديد �شوابط واآليات اختيار املقارنة املرجعية 

على امل�شتوى املوؤ�ش�شي والراجمي
ومراجعتها  الرامج  لإقرار  اآلية  -اإيجاد 

وتطويرها
من  للتحقق  امل�شتقل  املقيم  لنظام  اآلية  اإيجاد 

م�شتويات حت�شيل الطلبة.
برامج  جلميع  واخلارجية  الداخلية  املراجعة   -

اجلامعة.
- اإيجاد اآلية لأعمال املراجعة  اخلارجية )للمقيم 
الأن�شطة  وجميع  اجلامعة   لرامج  امل�شتقل( 

باجلامعة.
-اإيجاد اآلية ملراقبة جودة العملية التعليمية.

الثالث

الرابع

تطوير نظام �شمان
3 اجلودة الأكادميية

جلنة بها ممثلني 
من عمادات اجلودة 
والقبول والت�شجيل 

وتقنية املعلومات

والوقت  للجهد  كبراً  توفراً  الأمتتة  ت�شمن 
تي�شر احل�شول  اإىل جانب  للمار�شات  وتوحيداً 
وا�شتخال�ص  وتبويبها  املهمة  املعلومات  على 
. ويتحقق  الأداء بدقة  النتائج وقيا�ص موؤ�شرات 
ذلك بتبني نظام اإلكرتوين ي�شمل جميع النماذج 
والتقارير  واملقررات  الرامج  تو�شيفات   : مثل 
الدورية اخلا�شة باجلودة وحتليلها و اإيجاد اآلية 
لإجراء و جمع وتلخي�ص كل ال�شتبانات اخلا�شة 

بالهيئة  وال�شتبانات الأخري باجلامعة .

الثالث اأمتتة نظام اجلودة 4

جلنة يتم حتديدها 
من قبل امل�شروع 

التطويري

نظام مركزي جلمع البيانات وحتليلها وتهيئتها 
واملعلومات  البيانات  لتوحيد جميع  لال�شتخدام 
اأعداد  اأعمال  لتي�شر  باجلامعة  والإح�شاءات 
التقارير وي�شمل ذلك عمل الدرا�شات امل�شحية و 
يراعي التكامل مع مركز املحفوظات والوثائق..

الثالث اإن�شاء وحدة اأو مركز 
لالإح�شاء واملعلومات 5

جلنة من ممثلى 
الوكالت وممثل من 

اللجنة الإ�شرافية 
وعمادة اجلودة.

تفعيل اآليات قيا�ص موؤ�شرات الأداء على م�شتوى 
اجلامعة و حتليلها و عمل خطط التح�شني بناء 

على نتائج عمليات التحليل و متابعة تنفيذها .
الثالث  تفعيل موؤ�شرات الداء 6

جلنة يتم حتديدها 
من قبل امل�شروع 

التطويري ي�شمها 
احد من�شوبي ال�شنة 

التح�شرية .

درا�شة و�شع ال�شنة التح�شرية باجلامعة ومدى 
اأم م�شتقلة  اعتبارها جزّءا من الرامج  اإمكانية 
من  التاأكد  اآلية  و  تنفيذها؟.  اآليات  وما  عنها؟ 

�شمان جودة املدخالت واملخرجات .
درا�شة و�شع ال�شنة التح�شرية من حيث:

-اآليات تنفيذها و عالقتها بالرامج الأكادميية.
-م�شتوى وجودة ما يقدم فيها من مواد تعليمية 

قيا�ص جودة خمرجاتها.

الرابع مراجعة توافق ال�شنة 
التح�شرية مع متطلبات 

العتماد

7

ممثل 
للجنة اخلطط 

والرامج الدرا�شية 

يف  تقدم  متناظرة  برامج  اجلامعة  يف  يوجد 
الرامج  وهذه  اجلامعة,  من  خمتلفة  مواقع 
بينها  اأنها تختلف فيما  اإل  امل�شميات  اتفاق  رغم 
واإجراءات  واإدارتها,  الدرا�شية,  اخلطط  يف 
اجلودة  مبادئ  مع  يتعار�ص  وهذا  فيها,  العمل 
الذي  الأمر  الأكادميي,  العتماد  ومتطلبات 
اجلامعة  لو�شع  متعمقة  درا�شة  عمل  ي�شتدعي 
املتناظرة.  الرامج  العديد من  من حيث وجود 
الأق�شام  وهيكلة  العتماد  و  التو�شيف  واآلية 

العلمية املتناظرة  داخل اجلامعة.

الثالث
والرابع

معاجلة
 و�شع الرامج

 املتناظرة باجلامعة
8

ممثل عن ال�شوؤون 
املالية والإدارية.  

عمادة �شوؤون اع�شاء 
هيئة التدري�ص .

ا�شتكمال م�شروع ح�شول اجلامعة على املوا�شفة 
ISO   الدولية

الثالث تطوير نظام اجلودة 
الإدارية 9

مبادرات المشروع التطويري
انطالقًا من نتائج الدرا�سة الذاتية لتقييم الو�سع احلايل للجامعة والتي اأعدت بعد عامني من الدرا�سة الذاتية الأولية يف اإطار امل�سروع التطويري, وحيث نتج عن هذه الدرا�سة  عدد من التو�سيات 
كان من بينها ت�سكيل جلنة منبثقة من اللجنة الإ�سرافية بامل�سروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي, �سميت بلجنة املبادرات, حيث قامت هذه اللجنة بجمع املبادرات والتو�سيات 
ومناق�ستها باللجنة الإ�سرافية للم�سروع التطويري, وذلك بهدف الو�سول اىل ت�سور يجمع املبادرات التي يتبناها امل�سروع التطويري خالل املرحلة املقبلة, وقدمت يف هذا الإطار حتديد ت�سع 

مبادرات للم�سروع التطوير ي لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي, ومت كذلك حتديد اجلهات امل�سوؤولة عن تنفيذ هذه املبادرات داخل اجلامعة, حيث جاءت هذه املبادرات على النحو التايل : 
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اأجمل  الدكتور خالد نرحب بكم  �شعادة 
ترحيب يف �شحيفة امل�شروع التطويري, 

ون�شكر لكم تف�شلكم بهذا اللقاء..
جاءت  كيف  الدكتور  �سعادة  �س/ 
لتاأهيل  التطويري  امل�سروع  فكرة 

اجلامعة لالعتماد؟
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول 
اهلل , واأ�شكر بداية �شحيفة امل�شروع على 
ه��ذا اجلهد ال��ذي تقوم ب��ه, واأمت��ن��ى اأن 
للم�شروع  وا�شحة  لتقدمي �شورة  نوفق 

التطويري..
ا�شتمرارا  ف��اإن��ه  ال�����ش��وؤال  بخ�شو�ص  اأم��ا 
التح�شني  يف  امل��ج��م��ع��ة  ج��ام��ع��ة  ل��رغ��ب��ة 
ت��اأك��ي��د قيادتها  امل�����ش��ت��م��ر ومت��ا���ش��ي��ا م��ع 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��م م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الدكتور خالد بن �شعد املقرن باأن تكون 
جامعة املجمعة رائدة يف كل ما من �شاأنه 
اجلامعة  راأت  فقد   , خمرجاتها  جتويد 
امل�����ب�����ادرة ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع ت��ط��وي��ري 
 - – بعد توفيق اهلل �شبحانه  ي�شاعدها 
على حتقيق متطلبات الإعتماد الوطني 
�شحيحة   اأداة  اجلامعة  تعتره  وال���ذي 
اأداءه������ا وق��ي��ا���ص م���دى قيامها  ت��ط��وي��ر 
والبحث  التعليم  يف  الأ���ش��ا���ص  ب��دوره��ا 

العلمي وخدمة املجتمع. 
ي�سملها  التي  امل�سارات  هي  ما   / �س 

امل�سروع التطويري ؟ 
لي�شمل  التطويري  امل�شروع  انطلق  وقد 
يتعلق  الأول   : اأ���ش��ا���ش��ي��ني  م�����ش��اري��ن 
ال�شياق   يف  الأعتماد  متطلبات  بتحقيق 
يتعلق  والأخ�������ر  ل��ل��ج��ام��ع��ة,  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
من  وال��ذي  الراجمي  ال�شياق  بتطوير 
اه���م اه���داف���ة  ���ش��م��ان ج����ودة خم��رج��ات 

التعلم للرامج الأكادميية.
����س/ ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور مب��ا اأن��ك��م 
ال�سياق  تطوير  جلنة  ت��راأ���س��ون 
الراجمي هل لكم اأن حتدثونا عن 

هذا اجلانب ؟ 
خمرجات  اأه��م  واأح��د  الأ�شا�شي  الهدف 
ت��ط��وي��ر ال�����ش��ي��اق ال���راجم���ي ه���و ب��ن��اء 
الكادميية  للرامج  داخلي  جودة  نظام 
وحتقيقها  خم��رج��ات��ه��ا  ج����ودة  ي�����ش��م��ن 

ملتطلبات الأعتماد الأكادميي. 
وبالنظر اىل العدد الكبر من الرامج 
والتي  اجلامعة  يف  املوجودة  الأكادميية 
ت��ت��ج��اوز الأرب���ع���ني ب��رن��اجم��ا اأك��ادمي��ي��ا 
م���وزع���ة يف اأرب������ع حم���اف���ظ���ات وم���راك���ز 

على  امل�شرفة  اللجنة  راأت  فقد  متفرقة 
تق�شيم  ال����راجم����ي  ال�����ش��ي��اق  ت��ط��وي��ر 
الرامج لتتوزع يف اأربع قطاعات رئي�شية 
ومت ت�شكيل جلنة فرعية ملتابعة الأعمال 
الأربعة  القطاعات  وه��ذه  قطاع,  كل  يف 
وقطاع  ال�شحية,  ال��رام��ج  قطاع  ه��ي: 
وقطاع   , والهند�شية  العلمية  ال��رام��ج 
الرامج الإن�شانية, واأخرا ولي�ص اخرا  

قطاع الرامج الرتبوية.
وق�����د و����ش���ع���ت جل���ن���ة ت���ط���وي���ر ال�����ش��ي��اق 
ال�����راجم�����ي ن���ظ���ام���ا حم���ك���م���ا ي�����ش��م��ن 
حت��دي��د وق��ي��ا���ص خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م يف 

مراجعة  من  يبداأ  اأكادميي  برنامج  كل 
واملخرجات  واأه��داف��ه  الرنامج  ر�شالة 
التح�شني  بخطط  وينتهي  التعليمية 
ي�شمى  م��ا  اإغ���الق  ي�شمن  مب��ا  ال�شنوية 

بدائرة اجلودة والتح�شني امل�شتمر. 
ورغ���ب���ة يف ت��ب�����ش��ي��ط ه����ذا ال��ن��ظ��ام فقد 
مت ب��ن��اءه ع��ل��ى �شكل من���اذج ب��ل��غ ع��دده��ا 
ع�شرون منوذجا يتم تعبئتها من خالل 
زمنية  الكادميية وفق مراحل  الأق�شام 
ي��راف��ق��ه��ا ب��رام��ج ت��وع��وي��ة وور�����ص عمل 

وزيارات متابعة ودعم ميدانية.
نائب  ب�سفتكم  العميد  �سعادة  �س/ 
رئي�س اللجنة الإ�سرافية بامل�سروع 
ال��ت��ط��وي��ري ل��ت��اأه��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
يف  العمل  خطوات  هي  ما  لالعتماد 

هذا امل�سروع الكبري ؟ 
ان��ظ��ل��ق ال��ع��م��ل يف ك���ل جل��ن��ة م���ن جل��ان 
امل���������ش����روع ال����ت����ط����وي����ري ل���ي�������ش���ر وف���ق 

اخلطوات التالية :
1- م��راج��ع��ة ت��ق��ري��ر ال��ت��ق��ومي ال��ذات��ي 
�شبق  وال��ذي  للجامعة  املوؤ�ش�شي  الأويل 
اإع��������داده وت���ق���دمي���ه ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل��ت��ق��ومي والع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي قبل 

ثالث �شنوات.
الأكادميية  الرامج  م�شتوى  تقييم   -2
احل�������ايل وحت����دي����د ن����ق����اط ال��ت��ح�����ش��ني 

املطلوب العمل على ا�شتيفاءها
ال���ت���ط���وي���ر ل��ت��اأه��ي��ل  3- و����ش���ع خ���ط���ط 
ال���رام���ج ل��الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي خ��الل 

العام اجلامعي 34-1435 ه�

والأه��داف  الر�شالة  ات�شاق  مراجعة   -4
و خمرجات التعلم للرامج و تطويرها 
املطلوبه  ال�شا�شية  امل��ه��ارات  حتديد   -5
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����ش��ت��وي��ات ال��رن��ام��ج و 

الكلية و القطاع واجلامعة.
���ش��وء  ال����رام����ج يف  ت��ق��ي��ي��م ج��م��ي��ع   -6

معاير العتماد الراجمي.
الداء  ق���ي���ا����ص  م����وؤ�����ش����رات  حت���دي���د   -7
ال��ق��ي��ا���ص و  مل��خ��رج��ات التعلم وا���ش��ال��ي��ب 

اخلطة الزمنية للقيا�ص .      
8- حتديد م�شفوفات خمرجات التعلم 

للرامج وعالقتها باملقررات.
9- اختيار عالمات مرجعية لكل برنامج 

وعمل  مقارنة تطويرية للرامج.
برنامج  لكل  حت�شني  خطط  عمل   -10
يف �شوء التقييم ملعاير العتماد خالل 

العام اجلامعي 1435-1436ه�.
11- مراجعة ات�شاق خمرجات التعلم و 

ال�شرتاتيجيات و تطويرها.
12- تطوير  اأ�شاليب التقومي  حتى تت�شق 
وا�شرتاتيجيات  التعلم  خم��رج��ات  م��ع 

التدري�ص.
13- اإعطاء الدعم الفني الالزم للرامج 
لتاأهيلها   التح�شني  خطط  خ��الل  م��ن 

لالعتماد .  
تتولون  واأنتم  الدكتور  �سعادة  �س/ 
وتطوير  اجل����ودة  ع��م��ادة  ق��ي��ادة 
من  ميكنكم  ال��ذي  الأم���ر  امل��ه��ارات 
ال��ن��ظ��ر ب��ع��ني ال��ن��اق��د مل��ث��ل ه��ذه 
مبجال  عالقة  لها  التي  امل�ساريع 

اجلودة والعتماد, ما هي بنظركم 
عوامل جناح امل�سروع التطويري ؟ 

امل�����ش��روع  ���ش��ار  ف��ق��د  وف�شله  اهلل  بحمد 
اأول  ���ش��را ج��ي��دا يف حتقيق خم��رج��ات��ه 
ميكن  التي  العوامل  من  مبجموعة  ثم 

تلخي�شها مبا يلي:
اأول : الدعم ال�شخي من اإدارة اجلامعة 
م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا امل�����ش��ت��م��رة 
ح�شور  خ��الل  م��ن  امل�شروع  عمل  ل�شر 
بامل�شروع  الجتماعات والور�ص اخلا�شة 

التطويري.
ل��ق��ي��ادات  امل�����ش��روع  اإدارة  ا���ش��ن��اد   : ث��ان��ي��ا 
اجل��ام��ع��ة م��ن ذوي اخل���رة واله��ت��م��ام 
راأ�شهم  وعلى  التطويري  اجلانب  بهذا 
�شعادة وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية 
انذاك وامل�شت�شار احلايل ملدير اجلامعة 
اجلامعية  وامل�شت�شفيات  اجلودة  ل�شوؤون 
الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ث��م��ان 

الركبان.
ث��ال��ث��ا: اجل��ه��د امل��خ��ل�����ص ال����ذي ق���ام به 
اأع�����ش��اء ال��ف��رق ال��ع��ام��ل��ة وال��ت��ي �شمت 
ذوي  م��ن  اجلامعة  من�شوبي  م��ن  نخبة 

اخلرة والكفاءة يف هذا املجال.
راب���ع���ا : ال��ت��ع��اون ال��ك��ب��ر ال����ذي وج���ده 
امل�������ش���روع م���ن م��ع��ظ��م ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

وبراجمها الأكادميية.
من  اأك��ف��اء  م�شت�شارين  وج��ود   : خام�شا 
يف  للم�شاركة  وخ��ارج��ه��ا  اململكة  داخ���ل 
اأع���م���ال امل�����ش��روع وك���ذل���ك مل��ت��اب��ع��ة �شر 

اعماله باحرتافية.
هذا  ختام  يف  العميد  �سعادة  ���س/ 

اللقاء ماذا تقولون ؟
يف نهاية هذا اللقاء املبارك اأود اأن اختم 
بالإ�شارة اإىل حقيقة وهي اأن رحلة النجاح 
ل ميكن اأن تقف عن نقطة معينة , حيث 
امل�شتمر  والتح�شني  التجويد  اأعمال  اأن 
لذا   . الدميومة  بطبيعتها حتمل �شفة 
ف���اإن ال��ع��ام��ل��ني ب��امل�����ش��روع ي��ع��ون اأهمية 
م��اأ���ش�����ش��ة ه����ذه اخل���ط���وات ال��ت��ط��وي��ري��ة 
يف  ذاتيا  وتطويرها  ا�شتمرارها  ل�شمان 
الأعوام القادمة باإذن اهلل, وقد مت و�شع 
ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة يف احل�����ش��ب��ان وم���ن ذل��ك 
ا�شناد اأهم خمرجات امل�شروع التطويري 
لوحدات معينة يف اجلامعة تتوىل لحقا 
قيا�ص ومتابعة الأداء ل�شمان التح�شني 

امل�شتمر.
لكم  ونتمنى  الدكتور  �شعادة  لكم  �شكراً 
التوفيق يف الو�شول اإىل حتقيق الهدف 

املن�شود من هذا امل�شروع ..

ال�سيف يف �سطور:

د.خالد بن حممد اجلاراهلل
الدقيقة  الأح���ي���اء  ع��ل��م  اأ���ش��ت��اذ 
الطبية  العلوم   بكلية  امل�شاعد 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة. ع��م��ي��د اجل�����ودة 

وتطوير املهارات.
الإ�شرافية  اللجنة  رئي�ص  نائب 
لتاأهيل  ال��ت��ط��وي��ري  للم�شروع 

اجلامعة لالعتماد الكادميي.
رئ��ي�����ص جل��ن��ة ت��ط��وي��ر ال�����ش��ي��اق 

الراجمي.

الرئي�سيني باجلامعة،  املهارات بجامعة املجمعة، واأحد مهند�سي اجلودة  الدكتور خالد بن حممد اجلاراهلل عميد اجلودة وتطوير 
عمل جاهداً منذ توىل عمادة اجلودة وتطوير املهارات على اأن تكون اجلودة هي العنوان الرئي�س جلميع قطاعات اجلامعة، كما اأنه 
مل يكتف بذلك بل اأ�سبح اأحد اأعمدة امل�سروع التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي منذ انطالقته يف جتربة تعد فريدة 

من نوعها على م�ستوى اجلامعات النا�سئة .
يف احلوار التايل يلقي الدكتور خالد ال�سوء على بع�س جوانب امل�سروع التطويري ..

لقاء
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إصدارات المشروع

خالل م�شرة امل�شروع عمل على اإنتاج عدد من الإ�شدارات تعد هي اإنتاجية امل�شروع العلمية, 
حيث بلغت الإ�شدارات اأربعة اإ�شدارات متنوعة ترتاوح اأحجامها بني املتو�شط والكبر وهي 

على النحو التايل:

تقارير المشروع
متا�شياً مع خطة امل�شروع وتاأكيداً على حتقيق اأهدافه ا�شتمر امل�شروع يف اإ�شدار تقارير توثق 
م�شرته نحو اأهدافه, وقد جاءت هذه التقارير مرتبة بح�شب فرتات زمنية متنا�شقة تبلغ 
كل فرتة اأربعة اأ�شهر بداأت مع اإنطالقة امل�شروع يف تاريخ  1435/1/1ه�, وفيما يلي الإ�شارة 

اإىل هذه التقارير
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مقترحات تطويرية للقيادة 
العليا بالجامعة 

املقرتح التطويري

- اإعداد ميثاق اأخالقي )قواعد لل�سلوك(

و�سع اآلية لتفوي�س ال�سالحيات.

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

حتديد و ن�سر �سيا�سة ت�سارب امل�سالح

تاأ�سي�س جمل�س ا�ست�ساري للجامعة

التمثيل املنا�سب للرجال والن�ساء يف اللجان  
ذلك  م��ن  للتحقق  اآل��ي��ة  واإي��ج��اد  املختلفة 

وتوثيقه

تعيني  واإج���راءات  �سيا�سات  ون�سر  حتديد 
ال��وك��الء  اجل��ام��ع��ة:  يف  العليا  ال��ق��ي��ادات 

والعمداء.

اإن�����س��اء وح���دة/ق�������س���م/اإدارة ال��ب��ح��وث 
املوؤ�س�سية.

لل�سوؤون  العامة  الدارة  اأعمال  توثيق   -
الإدارية واملالية.

-ال��ت��خ��ط��ي��ط امل����ايل وحت��دي��د امل��ي��زان��ي��ة 
وال�سالحيات املالية الداخلية .

عمل دليل للتوظيف
 ي�سمل ال�سيا�سات 

واللوائح اخلا�سة بالتوظيف

اإي���ج���اد ن��ظ��ام ل��ل��ت��ق��ومي ال�����دوري ل���الأداء 
املوؤ�س�سي والوظيفي.

العمل على حفظ حقوق وواجبات من�سوبي 
اجلامعة.

تكوين و تفعيل اإدارة  ال�ستقطاب

و�سع ا�سرتاتيجية ملتابعة
 و حت�سني �سورة اجلامعة حمليا و دوليا.

مقترحات تطويرية للجهات 
المرتبطة بوكالة الجامعة

املقرتح التطويري

اإيجاد اآليه فعالة  للتوا�سل الإلكرتوين بني  
مقرات اجلامعة

التنظيمي  ل��ل��م��ن��اخ  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر 
باجلامعة

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

توفري مرافق لذوي الحتياجات اخلا�سة  

الوقائية  لل�سيانة  اآل��ي��ة  وتطبيق  و�سع 
والدورية.

تقنية  ل�ستخدام  لل�سلوك  قواعد  و�سع 
املعلومات باجلامعة

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

تدريب امل�ستفيدين على ال�ستخدام الفعال 
لالأجهزة والرامج.

توفري مبان منا�سبة لإ�سكان الطلبة.

و�سع �سيا�سة للخدمة املجتمعية باجلامعة

ت�سجع  التي  وال�سيا�سات  الآل��ي��ات  -و�سع 
على  والعاملني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

امل�ساركة يف خدمة املجتمع

-اإيجاد اآلية لتوثيق اأن�سطة خدمة املجتمع 
على م�ستوى اجلامعة واإعداد تقارير حولها

مقترحات تطويرية للجهات 
المرتبطة بوكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية 

املقرتح التطويري

اإيجاد نظام فاعل لالإر�ساد الطالب

ا�ستحداث ملف الإجناز للطالب

ت�سكيل جلان ا�ست�سارية للرامج

تطوير التدريب امليداين

حتديد اآليات و �سالحيات التطوير امل�ستمر 
للرامج واملقررات

حتديث موقع اجلامعة الإلكرتوين
فيما يتعلق باجلوانب الأكادميية 

التح�سني والتطوير امل�ستمر للرامج

هيئة  لأع�ساء  والأكادميي  املهني  التدريب 
التدري�س .

 ت�سجيع التميز يف التدري�س

تهيئة اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد

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

حت�سني اخلدمات الطالبية

يف  الطالب  تقدم  ملدى  متابعة  اآلية  اإيجاد 
براجمهم

الهتمام بالأن�سطة الال�سفية

البيئة  يف  والواجبات  للحقوق  اأدلة  اإيجاد 
الأكادميية

الهتمام بالطالب اجلدد.

متابعة دورية ودعم للخريجني 

ايجاد لوائح لقبول ودعم ذوي الحتياجات 
اخلا�سة  وتفعيلها.

مقترحات تطويرية للجهات 
المرتبطة بوكـالة الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي

املقرتح التطويري

من  اجل��ام��ع��ة  ملن�سوبى  امل��ه��ن��ى  ال��ت��ط��وي��ر 
موظفني واأع�ساء هيئة تدري�س

التحديث امل�ستمر مل�سادر التعلم  

اإيجاد خطط تنفيذية تبني
على ا�سرتاتيجيات البحث العلمي 
يف خطة اجلامعة ال�سرتاتيجية.

اإيجاد اآلية مل�ساركة طالب الدرا�سات العليا 
يف امل�ساريع البحثية

اإن�ساء مركز لالأن�سطة البحثيه
البحوث  لت�سجيع  التخ�س�سات  متعددة 

اجلامعية متعدد التخ�س�سات  

تفعيل مركز البتكارات باجلامعة

اإيجاد الية حلفظ حقوق  امللكية الفكرية 

-تفعيل اإدارة التعاون الدويل باجلامعة

هيئة  اأع�����س��اء  لت�سجيع  اآل��ي��ة  -اإي���ج���اد 
البحثية  اأن�سطتهم  بت�سمني  ال��ت��دري�����س 

املنا�سبة يف مقرراتهم الدرا�سية.

-اإن�ساء اإدارة لالأجهزة واملعامل البحثية

-اإيجاد الية لتوثيق اأن�سطة البحث العلمي 
على م�ستوى اجلامعة 

-تفعيل اإدارة اجلمعيات العلمية

ايجاد �سوابط للن�سر العلمي 

بناءًا على  نتائج الدرا�سة الذاتية والتي اأعدت يف اإطار امل�سروع التطويري, حيث نتج عن هذه الدرا�سة  عدد من التو�سيات كان من بينها ت�سكيل جلنة منبثقة من اللجنة الإ�سرافية بامل�سروع 
التطويري لتاأهيل اجلامعة لالعتماد الأكادميي, �سميت بلجنة املبادرات, حيث عملت هذه اللجنة على اإح�ساء التو�سيات ومناق�ستها باللجنة الإ�سرافية للم�سروع التطويري, وذلك بهدف 
الو�سول اإىل �سيغة جتمع املقرتحات التطويرية التي يراها امل�سروع التطويري, وقدمت يف هذا الإطار حتديد ت�سعة وخم�سني مقرتحًا, وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تقدمي امل�سروع التطويري لهذه 
املقرتحات ل يعني عدم وجودها يف اجلامعة بل قد تكون الن�سبة العظمى موجودة ومفعلة واإمنا اأوردها امل�سروع التطويري على اعتبار اأن هذه املقرتحات هي متطلبات لتاأهل اجلامعة للتقدم 

لالإعتماد الأكادميي  .
وفيما يلي اإ�سارة اإىل هذه املقرتحات:
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مقترحات المشروع التطويرية




