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احملتويات
املوضوع
 امللخص التنفيذي إجناسات العمادة يف نشز ثقافة اجلودة إجناسات العمادة يف جمال االعتماد األكادميي إجناسات العمادة يف جمال التدريب وتنمية املهارات -إجناسات العمادة يف الدراسات والتخطيط
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امللخص التنفيذي:
يف ضْ ٛتْجَٔات خادو اذتشمني الؼشٓفني ّطٔاطات ّصاسٗ التعلٔه العالٕ ضتْ اليَْض بالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ مبدتلف
جامعات املنللّ٘ ،يف ضْ ٛما أّلتُ جامع٘ حاٜل مً أٍتناو ظنٔع أىؼط٘ التعلٔه ّالبخح العلنٕ ّخذم٘
اجملتنع ،فقذ حشصت ادتامع٘ علٕ دعه الللٔات ّالعنادات املظاىذٗ بلاف٘ ىْاحٕ الذعه املادٖ ّالفين الطتٔفاٛ
كاف٘ املناسطات ادتٔذٗ ملعآري االعتناد االكادميٕ الربازتٕ ّاملؤطظٕ الضادسٗ مً اهلٔ ٘ٝالْطئ٘ للتقْٓه
ّاالعتناد األكادميّٕ ،دذ بذأت إداسٗ ادتْدٗ ّاالعتناد ىؼاطَا يف زتال جْدٗ ّتطْٓش التعلٔه ظامع٘ حاٜل مع
بذآ٘ ىؼأٗ عنادٗ ادتْدٗ ّالتطْٓش يف عاو  ،ِ 1434/1433حٔح عنذت اإلداسٗ يف بذآ٘ ىؼاطَا عل ٙحتذٓذ
االّلْٓات الفعلٔ٘ بادتامع٘ مً خالل إعذاد خطط تيفٔزٓ٘ متْطط٘ االمذ ّخطط فضلٔ٘ ميبجق٘ ميَاّ ،كاٌ مً
أٍه تلم ارتطط ٍٕ ىؼش ثقاف٘ ادتْدٗ بني مجٔع ميظْبٕ ادتامعّ٘ ،إىؼا ٛىظاو داخلٕ لضناٌ ادتْدٗ علٙ
مظتْٖ مجٔع الْحذات األكادمئ٘ ّاإلداسٓ٘ ّالعنادات املظاىذٗ بادتامع٘ فضالً عً أطتٔفا ٛمماسطات اهلٔ٘ٝ
الْطئ٘ للتقْٓه ّاالعتناد اآلكادميٕ.
ّبعذ اعتناد تلم ارتطط التيفٔزٓ٘ ،مت البذ ٛيف ىؼش ثقاف٘ ادتْدٗ مً خالل ّسش عنل متدضض٘ يف ػتٙ
زتاالت ادتْدٗ ّاالعتناد االكادميٕ بؼطشٖ الشجال ّاليظاّ ٛأفشع ادتامع٘ املدتلف٘ (عذد ّ 405سػ٘ عنل)،
ّأٓضاً إصذاس ما ٓضٓذ عً  10مطْٓات تعشٓفٔ٘ عً ىظه ادتْدٗ ّاالعتناد األكادميّٕ ،عذد  8أدل٘ تجقٔفٔ٘ مً
أٍنَا (دلٔل الطالب للجْدٗ -دلٔل أىؼط٘ ّمماسطات ادتْدٗ ظامع٘ حاٜل -دلٔل مؤػشات األدا ٛاملشجعٔ٘
باللػتني العشبٔ٘ ّاالصتلٔضٓ٘  -دلٔل تضنٔه ّتطْٓش الربامج األكادمئ٘  -دلٔل اإلسػاد األكادميٕ  -دلٔل
اللؼف املبلش ّدعه ّتتبع الطال ب املتعجشًٓ ّاملتفْدني – دلٔل خضاٜط خشجيٕ جامع٘ حاٜل)ّ ،أٓضا إىؼاٛ
ىظاو داخلٕ للجْدٗ مً خالل تؼلٔل اهلٔلل التيظٔنٕ لْكال٘ ادتْدٗ مبدتلف الللٔات ّالعنادات املظاىذٗ
بادتامع٘ ّ ،أٓضا إعذاد ما ٓقش ب مً  16منْرج للنشاجع٘ الذاخلٔ٘ عل ٙمظتْ ٚكاف٘ أىؼط٘ ّمماسطات ادتْدٗ
بالتعلٔه العالٕ ّأعتناد شتتلف دتاٌ ادتْدٗ عل ٙمظتْ ٚالللٔ٘  -ادتامع٘.
ثه تل ٙرلم ،اىتَا ٛمجٔع الربامج بادتامع٘ مً ّثٔق٘ املعآري األكادمئّ٘ ،صٔاغ٘ اليْاتج التعلٔنٔ٘ املظتَذف٘ يف
ضْ ٛزتاالت التعله باالطاس الْطين للنؤٍالتّ ،تبعاً لزلم مت االىتَا ٛمً تْصٔف الربامج ّ املقشسات الذساطٔ٘،
ّإعذاد تقاسٓش املقشسات ّالربامج يف ضْ ٛالينارج احملذث٘ للَٔ ٘ٝالْطئ٘ مع االعالٌ الذّسٖ عً تْصٔف املقشسات
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عل ٙالطال ب مع بذآ٘ كل فضل دساطٕ ّ ،التخذٓح الذّسٖ للاف٘ ملفات املقشسات عل ٙمظتْ ٚمجٔع الربامج
بادتامع٘.
ّىظشاً ألٌ مؤػشات األدا ٛيف أٖ مؤطظ٘ ٍٕ ضشّسٗ للتعشف عل ٙىظب االصتاص الذّسّٓ٘ ،مذ ٚالتػلب علٙ
الفجْدٗ املْجْدٗ باملؤطظ٘ ،فقذ أعتنذت ادتامع٘ عذد ( )50مً مؤػشات لألدا ٛعل ٙشتتلف معآري اإلعتناد
اإلحذ ٚعؼشّ ،دذ مت ّضع آلٔ٘ للتخذٓح الذّسٖ لقٔه تلم املؤػشات مع االتفاق مع جامع٘ امللم طعْدٗ لتلٌْ
أحذ جَات املقاسى٘ املشجعٔ٘ دتامع٘ حاٜل.
ّدذ ذتق رلم ،أىتَا ٛجامع٘ حاٜل مً التقْٓه الزاتٕ للاف٘ بشامج ادتامع٘ ّاملؤطظ٘ كلل  ،ثه إعذاد تقشٓش
الذساط٘ الزاتٔ٘ ّ ،إعذاد خطط حتظني يف ضْ ٛمقرتحات التخظني الْاسدٗ بالتقاسٓش ،مع شتاطب٘ اهلٔ ٘ٝالْطئ٘
لطلب التعادذ عل ٙمؼشّع التقْٓه التطْٓشٖ لعذد طبع٘ بشامج أكادمئ٘ ممجل٘ لظبع٘ كلٔات شتتلفّ٘ .لضناٌ
جْدٗ تيفٔز كاف٘ أىؼط٘ ّمماسطات ادتْدٗ بادتامع٘ ،داو خربا ٛإداسٗ ادتْدٗ ّاالعتناد بعذٓذ مً الضٓاسات
املٔذاىٔ٘ للاف٘ الْحذات األكادمئ٘ ّاالداسٓ٘ ّالعنادات املظاىذٗ بلاف٘ أفشع ادتامع٘ ( ما ٓضٓذ عً  342صٓاسٗ
مٔذاىٔ٘) بػشض الذعه الفين يف ػت ٙاالىؼط٘ املطلْ ب تيفٔزٍا ّاملتابع٘ الذّسٓ٘ ّالتقٔٔه املظتنشّ .تضامياً مع
رلم ،فقذ مت تفعٔل آلٔ٘ للنشاجع٘ الذاخلٔ٘ بلل كلٔ٘ مً كلٔات ادتامع٘ ،باإلضاف٘ إىل تأٍٔل عذد  32مشاجع
داخلٕ عل ٙمظتْ ٚادتامع٘ للذعه الفين ّالتأكذ مً جْدٗ ما ٓته تيفٔزِ مً أىؼط٘ ّمماسطاتّ .مل ٓلً ٍزا
فقط ،فقذ مت إعذاد منْرج تقشٓش للنشاجع٘ ارتاسجٔ٘ عل ٙمظتْ ٚكاف٘ بشامج ادتامع٘ ،مع ّسّد ما ٓضٓذ عً
 %00مً تقاسٓش املشاجع٘ ارتاسجٔ٘ عل ٙشتتلف الربامج بادتامع٘ اليت ٓضل عذدٍا إىل  40بشىامج أكادميٕ ،مع
متابع٘ الللٔات يف أختار االجشاٛات التضخٔخٔ٘ يف ضْ ٛاملالحظات الْاسدٗ.
ّ تيفشد جامع٘ حاٜل بظن٘ متٔض ٍّٕ تقٔٔه االدا ٛالذّسٖ ملدتلف الْحذات األكادمئ٘ ّاالداسٓ٘ ّالعنادات مظاىذٗ
ّفق معآري ستذدِ ّميادؼ٘ تشتٔب تلم الْحذات يف لقا ٛمفتْح مع معالٕ مذٓش ادتامع٘.
ّإمياىا مً عنادٗ ادتْدٗ ،بأٌ ٍزٗ االىؼط٘ اللبريٗ ال ميلً تيفٔزٍا إال مً خالل آلٔ٘ حتفٔض معتنذٗ ّمفعل٘
مليظْبٕ ادتامع٘ املؼاسكٔني يف تيفٔز تلم االىؼط٘ ،فقذ دامت إداسٗ ادتْدٗ ّاإلعتناد بإعذاد الٜخ٘ مالٔ٘ ّإداسٓ٘
تؼتنل عل ٙآلٔ٘ ملافا ٗٛدتنٔع املؼاسكٔني يف تيفٔز أىؼط٘ ّشتشجات ادتْدّٗ ،مل تقتضش آلٔ٘ التخفٔض علٙ
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ٍزا فقط بل بذأت جامع٘ حاٜل يف متٔض ىفظَا مبؼشّعات تيافظٔ٘ عً تأٍٔل الربامج األكادمئ٘ لالعتناد (مت
تفعٔل عذد  3دّسات حت ٙاالٌ).
ّدذ دامت إداسٗ تطْٓش املَاسات بعنادٗ ادتْدّٗالتطْٓشبإعذاد خطط تيفٔزٓ٘ لتينٔ٘ مَاسات ميظْبٕ ادتامع٘ يف
ػت ٙاجملاالت التذسٓبٔ٘ (الؼدضٔ٘ -التذسٓظٔ٘ -البخجٔ٘ - - - -اخل) ّتيفٔز عذد مً الذّسات التذسٓبٔ٘
ميَا  31دّسٗ ألعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتذسٓع ّ عذد  15دّسٗ تذسٓبٔ٘ للجَاص االداسٓباالضاف٘ إىل عذد  12دّسٗ تذسٓبٔ٘
للدشجينيّ ،جاسٖ دٔاغ األثش التذسٓيب لتلم الذّسات ّإختاراإلجشاٛات التضخٔخٔ٘ يف ضْ ٛىتاٜج رلم .مع بذٛ
االداسٗ خطْات جادٗ يف أطتٔفا ٛمعآري االعتناد الذّلٕ لإلداسٗ.
عالّٗ عل ٙما طبق فقذ تبيت عنادٗ ادتْدٗ ّالتطْٓش إصذاس الذلٔل التيظٔن ٙللجامع٘ لٔلٌْ مشجعاً للتعشف علٙ
البئ٘ التيظٔنّٔ٘ ،اهلٔلل اإلداس ٚبتقظٔناتُ الشٜٔظ٘ ّاملتفشع٘ ،مع بٔاٌ العالدات ّاالستباطاتّ ،ىطاق
اإلػشافّ ،عذد املظتْٓات اإلداسّٓ٘ ،تعشٓف ميظْب ٙادتامع٘ ّاجملتنع باملياصب ّاملشاكض املدتلف٘ بادتامع٘ ،مع
سطه إطاس ّخشٓط٘ تيظٔنٔ٘ للل ّحذٗ تبني تقظٔناتَا اإلداسّٓ٘ ،مَامَاّ ،اختضاصاتَاّ ،فق ىظه ّلْاٜح
زتلع التعلٔه العاىل.
ّدذ داو أعضا ٛدتي٘ الذلٔل التيظٔنٕبإداسٗ الذساطات ّالتدطٔط بعنادٗ ادتْدٗ ّالتطْٓش بعنل ( )53صٓاسٗ مٔذاىٔ٘
دتنٔع ّحذات ادتامع٘ طْا ٛاألكادمئ٘ أّ اإلداسٓ٘ (زتلع ادتامعّ٘ ،كاالت ادتامع٘ ،العنادات املظاىذٗ،
ّالللٔات) ملتابع٘ خطْات إعذاد الذلٔل التيظٔنٕ بَزِ الْحذاتّ ،كزلم تقذٓه الذعه الفين املطلْ ب دتنٔع
ملْىات الذلٔلّ ،تيظٔه عذد (ّ )8سش عنل ّىذّات خاص٘ بإعذاد الذلٔل التيظٔنٕ للجامع٘ مْجَ٘ للعاملني
بلجاٌ إعذاد ّصٔاغ٘ ٍزا الذلٔل التيظٔنٕ ظنٔع الْحذات األكادمئ٘ ّاإلداسٓ٘ بادتامع٘ لتعشٓفَه بلٔفٔ٘
صٔاغ٘ الشؤٓ٘ الشطال٘ ّاألٍذافّ ،طشق بيا ٛاهلٔلل التيظٔن.ٙ
ّدذ اىتَت إداسٗ الذساطات ّالتدطٔط بالعنادٗ مً إعذاد مؼشّع متلامل لتقْٓه أدا ٛأعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتذسٓع ّفق
مَامُ ّّاجباتُ الْظٔفٔ٘ املدتلف٘ داخل ادتامعّ٘ ،متجلت سطال٘ ٍزا املؼشّع ف ٙتقذٓه ىظاو ػامل ّمعلً لتقْٓه
أدا ٛعضْ ٍٔ ٘ٝالتذسٓع ظامع٘ حاٜل ف ٙاجملاالت التذسٓظٔ٘ ّالبخجٔ٘ ّاجملتنعٔ٘ ّالتطْٓشٓ٘ ّاإلداسٓ٘ ،مً خالل
تْافش أدّات ّمضادس متيْعّ٘ ،مياخ علن ٙجٔذّ ،ثقاف٘ مَئ٘ مظتذامّ٘ ،تػزٓ٘ ساجع٘ إجيابّٔ٘ ،اطتجناس أمجل
للنْاسد البؼشٓ٘ ّالتليْلْجٔ٘ مبا ٓظَه ف ٙحتقٔق األدا ٛاملتنٔض.
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