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 اجلامعة حتت رعاية معالي مدير

 بمىاطبت الُىم العالمي للجىدة ٌظس ووالت الجامعت للخطىٍس والجىدة أن جلدم

وذلً ًىم الخمِع  ره الىدوة العلمُت بعىىان "الجىدة والخميز"ه

 م 01/00/6102هـ املىافم 01/00/0344

 

هما هضع بين أًدًىم ملخصاث ألاوزاق العلمُت لهره الىدوة، والتي هأمل أن 

 على املىاكشاث جيىن 
ً
وجدلُم الهدف الري مً أحله  ،واملدازالث عىها

 .علدث هره الىدوة

 

 أخوكم

 د. أمحد بو حييى اجلبيلي

 واجلودة وكيل اجلامعة للتطوير

رئيس اللجهة املهظمة
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 الهدوة العلميةدليل 

 ".الجىدة والخميز " :الىدوةاسم 

مشازهت الجامعت في الُىم العالمي للجىدة مً زالٌ : الهدف العام من البرهامج

 الللاءاث والىدواث وأوزاق العمل. 

 ألاهداف التفصيليت:

 ت ًخعسف ت الىبٍى  . على الجىدة في الُظىَّ

  في مدازض الخعلُم الثاهىي العام معاًير هغام الاعخماد املدزسخيجددًد. 

  س وعاةف الجامعاث الظعىدًت في ضىء مبادب اطتراجُجُت ملترخت جلدًم لخطٍى

 .حامعت املظخلبل

  الازخبازاث إلالىتروهُتير حىدة معاًعسض. 

 .جددًد مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت 

 بي ملترح ألعضاء بسهامج بىاء  الجىدة الشاملت. معاًير ضىء في الخدَزع هُئت جدٍز

 م جىصُف بسامج مسخلت البيالىزٍىضجلٍى. 

 املستهدفت:الفئت 

ميظىبي حامعت امللً زالد، واملإطظاث الخعلُمُت ألازسي مً الباخثين واملهخمين في 

 مجاٌ الجىدة.

 مدة البرهامج:

 .ًىم واخد، بىاكع زمع طاعاث 

  مظاًء. 0 -5الفترة الصباخُت مً الظاعت 
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 اللجهة التهظيمية

 

 املهام املىصب الاسم م

س والجىدةوهُل  د. أخمد بً ًدحى الجبُلي .1   الجامعت للخطٍى
ً
 زةِظا

س ألاوادًمي والجىدة د. مسشن بً عىضه الشهساوي .2  هاةب السةِع عمُد الخطٍى

ص بً طعُد الهاحسي  .3 س ألاوادًمي والجىدة د. عبدالعٍص   وهُل عمادة الخطٍى
ً
 عضىا

د مدمىد .4   مظدشاز العمادة د. أخمد فٍس
ً
 عضىا

س والجىدةووالت  أ. عبدهللا طالم الحسبي .5  طىسجير اللجىت الجامعت للخطٍى

س ألاوادًمي والجىدة أ. طازق خظً زىفىز  .6  العالكاث العامت وإلاعالم عمادة الخطٍى

س ألاوادًمي والجىدة علي خظً املالييأ.  . 7  العالكاث العامت وإلاعالم عمادة الخطٍى

م أخمد النهازي  .7 س ألاوادًمي والجىدة أ. مٍس  العالكاث العامت وإلاعالم عمادة الخطٍى

 

 اللجهة العلمية للهدوة

 

 املهام املىصب الاسم م

 زةِع اللجىت عمُدة ولُت التربُت لبجى خظين العجميد.  .1

ص بً طعُد الهاحسي  .2 س ألاوادًمي والجىدة د. عبدالعٍص   وهُل عمادة الخطٍى
ً
 عضىا

ت املشازن د. مفسح بً طعُد اٌ هسدم .3   أطخاذ إلادازة التربٍى
ً
 عضىا

 

 رؤساء اجللسات العلمية

 

 وقت الجلست املهمت الاسم م

 01.31 -5.41 زةِع الجلظت ألاولى عىضه الشهساويد. مسشن بً  .1

ص بً طعُد الهاحسي  .2  06.11 -00.11 زةِع الجلظت الثاهُت د. عبدالعٍص
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 املصاركوى يف الهدوة العلمية

 عىوان الورقت الاسم م

ت  د. عبدهللا بً مىصىز آٌ عضُد .1 ت الىبٍى  -هماذج وجطبُلاث –الجىدة في الُظىَّ

معاًير هغام الاعخماد املدزسخي في مدازض الخعلُم  مدفىظ مدمد آٌ مداوي د. عبير  .2

الثاهىي العام بمىطلت عظير )املعىكاث 

 وامللترخاث(.

س وعاةف الجامعاث  د. فاطمت علي عبدهللا آٌ الحازر .3 اطتراجُجُت ملترخت لخطٍى

 الظعىدًت في ضىء مبادب حامعت املظخلبل

مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت بجامعت امللً  الشهساويأ. مدمد أخمد مىسخى  .4

 زالد

م جىصُف بسامج مسخلت البيالىزٍىض  د. طعُد طعد هادي .5 -جلٍى

 .-حامعت امللً زالد

بي ملترح ألعضاء بسهامج بىاء د. عبدالسخمً طعُد بً بدُل .6  الخدَزع هُئت جدٍز

الجىدة  معاًير ضىء في بجامعت امللً زالد

 الشاملت.

معاًير حىدة  الازخبازاث إلالىتروهُت مً وحهت  د. خصت مدمد اٌ ملىذ .7

هغس أعضاء هُئت الخدَزع والطالباث في 

 حامعت امللً زالد



 

 

 

 اليوم العاملي للجودة

7 

 اجلدول الزمين للربنامج
 الوقت املوضوع الاسم الجلست

 5.41 -5.11 الدسجُل  -

 

 

 

 

 

 ألاولى

د. عبدهللا بً مىصىز 

 آٌ عضُد

ت  ت الجىدة في الُظىَّ هماذج  –الىبٍى

 -وجطبُلاث

 

 

 

 

5.41- 01.31 

د. عبير مدفىظ مدمد 

 آٌ مداوي 

معاًير هغام الاعخماد املدزسخي في مدازض 

الخعلُم الثاهىي العام بمىطلت عظير 

 )املعىكاث وامللترخاث(.

د. فاطمت علي عبدهللا 

 آٌ الحازر

س وعاةف  اطتراجُجُت ملترخت لخطٍى

مبادب  الجامعاث الظعىدًت في ضىء

 حامعت املظخلبل

أ. مدمد أخمد مىسخى 

 الشهساوي

مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت 

 بجامعت امللً زالد

 00.11-01.31 استراحت

 

 

 الثاوي

م جىصُف بسامج مسخلت  د. طعُد طعد هادي جلٍى

 .-حامعت امللً زالد-البيالىزٍىض 

 

 

 

00.11- 06 

د. عبدالسخمً طعُد 

 بً بدُل

بي ملترح ألعضاء بسهامج بىاء  هُئت جدٍز

ع  في بجامعت امللً زالد الخدَز

 الجىدة الشاملت. معاًير ضىء

معاًير حىدة  الازخبازاث إلالىتروهُت مً  د. خصت مدمد اٌ ملىذ

ع  وحهت هغس أعضاء هُئت الخدَز

 والطالباث في حامعت امللً زالد

 06.41-06 استراحت
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 -مناذج وتطبيقات  –اجلودة يف الُسهَّة الهبوية      

 د. عبدهللا بً مىصىز آٌ عضُد 

 

 :مقدمت

م على
َّ
ى هللا وطل

َّ
 الحمد هلل الري زلم ول شخيء وأخظىه، وأبدع ول أمس وأجلىه، وصل

م. أّما بعد
َّ
د وآله وصحبه وطل  :طُدها مدمَّ

فمفهىم الجىدة لِع بجدًد على املظلمين، بل هى خاضٌس في وّلِّ حعالُم إلاطالم بيل 

 على ئجلان العمل وحىدجه 
َّ

ت علُا، فاإلطالم خث َُّ ل كُمت ئطالم ِّ
ّ
مث ًُ مضامُىه، وهى 

ت هبُه  هلىله حعالى: )وأخظىىا ئنَّ  وجدظِىه في مىاطً هثيرة مً هخاب هللا وطىَّ

له: ) هل حصاء إلاخظان ئال إلاخظان ( وكىله: )صىع هللا هللا ًدّب املدظىين( وكى 

(، ومً ألاخادًث 
ً
ا ال هضُع أحس مً أخظً عمال الري أجلً ول شخيء( وكىله: )ئهَّ

د وجدظين العمل كىله   على ججٍى
ّ

فت التي جدث : " ئنَّ هللا ًدّب ئذا عمل  الشٍس

 أْن ًخلىه " و كىله 
ً
ظان على ول شخيء فاذا : " ئنَّ هللا هخب إلاخ أخدهم عمال

بدت ولُدّد أخدهم شفسجه وليرح  ِّ
ّ
ْخلت وئذا ذبدخم فأخظىىا الر كخلخم فأخظىىا اللِّ

ذبُدخه "، وأخادًث أزسي طىعسض لها باذن هللا في زىاًا هره الىزكت؛ لىبرهً طبم 

الدًً إلاطالمي في الخىغير لهرا املفهىم مع اهطالكت البعثت املدمّدًت على صاخبها 

ىء على اهخمام إلاطالم وعىاًخه بمبدأ أفضل ال الم، وليظلط الضَّ صالة والظَّ

 وذو هفٍع 
ً
الشمىلُت وجسهيزه على ئحادة العمل واملىاصفاث التي ججعله ملبىال

اض.  لصاخبه أْو للىَّ

ت بمفسداث ومفاهُم هثيرة، ذاث عالكت  ت الىبٍى وكد ازجبط مصطلح الجىدة في الظىَّ

في وزكخىا إلاخيام، وإلاصالح... وػير ذلً، وطىىخفي منها إلاخظان، وإلاجلان، و

 .    باشازاث ٌظيرة على ذلً

 : أهداف الىزكت

عاجه املسخلفتئعهاز طبم إلاطالم باملطالبت باإلجلان وإلا  -0  .خظان.... في حشَس

تالىشف عً مبادب الجىد -6 ت الىبٍى  .ة وجطبُلاتها في الظىَّ

اهُت  -4 ً في زبَّ
ّ
حاث املجخمع هره السطالت وشمىلُتها وجياملها لحاالسّد على مً ٌشى

ت  . الّدًيُت والّدهٍُى

 :  الدظاؤالث التي ججُب عنها الىزكتأهّم 

ت هل -0  ؟للجىدة أصٌل في اللسآن والظىَّ
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تهل ًىحد أمثلت وجطبُلاث ملصطلحاث ال -6  ؟جىدة ومفاهُمها في الظىت الىبٍى

 :أبسش الىخاةج

تصله في المفهىم الجىدة أ -0  .ىخاب والظىَّ

 السطالت امل -6
ً
 .دمدًت صالحت للدًً والدهُا معا

ت ملُئت بخط -4 ت الىبٍى  .بُلاث الجىدة ومفاهُمها املسخلفتالظىَّ

 :الخىصُاث

ص اللُم إلاطالمُت ا -0 د العمل وئجلاههضسوزة حعٍص  .ملدّفصة على ججٍى

ت لخأهُد أنَّ أصل مبدأ  -6 دعىة الباخثين واملهخمين الطخسساج هىىش الظىت الىبٍى

 الجىدة ومضامُىه مً دًيىا. 
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 معايري نظام االعتماد املدرسي يف مدارس التعليم الثانوي العام مبهطقة عسري  

 )املعوقات واملقرتحات(

 د/ عبير مدفىظ مدمد آٌ مداوي 

 

 هدفذ الىزكت: 

مداولت الخعسف على معاًير هغام الاعخماد املدزسخي في مدازض الخعلُم الثاهىي 

العام بمىطلت عظير, والىشف عً املعىكاث التي حعُم جطبُم معاًير الاعخماد املدزسخي 

 في مدازض الخعلُم الثاهىي العام بمىطلت عظير.  

 :الىزكتملدمت 

اليظــــبت للمــــدازض التــــي شــــملها خلــــم الاعخمــــاد املدزســــخي هللــــت هىعُــــت بيــــل امللــــاًِع ب

طــىاء الحيىمُــت أو الخاصــت، خُــث اطــخطاعذ املــدازض ئعــادة جىغــُم وجسجِــب أوضــاعها 

ــــت  ــــت ومى جُـ ـ ــــع علمُـــــت جسبٍى ــــى أطـ ـــبدذ جسجىـــــص علـ ـــــت كهـــــا. وأصــ ـــين العملُـــــاث التربٍى وجمىــ

ُـــت والتـــيطـــلُمت مـــً زـــالٌ جطبُـــم مج مـــً شـــاجها أن حظـــهم فــــي  مىعـــت مـــً املعـــاًير العامل

ـــر  ــ ـــــدار الخؼيـــ اث الالشمــــــــت لخطبُــــــــم هغــــــــام الاعخمــــــــاد فــــــــي مىغىمــــــــت العملُــــــــت الخعلُمُــــــــت ئخـــ

م ألاداء املدزســخي مــً أهــم امل ــت، لــرلً حعخبــر عملُــت جلــٍى س التربُــت وإلاداٍز ىطللــاث لخطــٍى

فاملدزطــت  ــي الىخــدة ألاهيــر أهمُــت فــي الىغــام الخعلُمــي ومظــئىلت عــً هىعُــت  ،والخعلــُم

 مسسحاتها.

 
ً
س املإطظــت أًــا همــا أن معــاًير الاعخمــاد ألاوــادًمي حعــد مــً الجىاهــب ألاطاطــُت لخطــٍى

 مــــــً املخعلمــــــين املـــــــإهلين 
ً
وــــــان هىعهــــــا، وعلـــــــى ازــــــخالف أوشــــــطتها مـــــــً أحــــــل ئًجــــــاد حـــــــُال

لخمىُــــنهم مــــً العمــــل فــــي أي مجــــاٌ والازجلــــاء بجــــىدة الخعلــــُم، والاطــــخفادة مــــً ججــــازب 

ـــادًمي الـــــــــدٌو املخلدمــــــــــت التــــــــــي طبلـــــــــذ مفهــــــــــىم الا  ــ ــ ـــاد ألاوــ ــ ــ ــــت عخمـــ ــ ــ ــ ــــاتها التربٍى ــ ــ ــــي مإطظــ ــ ــ فــ

 .والخعلُمُت

 
ً
مً هىا جبرش أهمُت جطبُم املعاًير في مدازض الخعلُم الثاهىي العام باعخبازها مدزال

ـت لتربُــت وحعلـُم الــي ء  ــص زلـت املجخمــع باملدزطـت همإطظــت جسبٍى س وحعٍص لإلصـالح والخطـٍى

 وزفع مظخىاهم مً حمُع الىىاحي 

 إلاحابت عً الدظاؤالث الخالُت: الىزكتوكد خاولذ 

مـــا معىكـــاث جطبُـــم معـــاًير الاعخمـــاد املدزســـخي فـــي مـــدازض الخعلـــُم  الثـــاهىي العـــام   -0ض

للبىــــــاث بمدًىــــــت أكهــــــا  بمىطلــــــت عظــــــير مــــــً وحهــــــت هغــــــس وــــــل مــــــً: مــــــدًساث املــــــدازض، 

 واملعلماث، والطالباث ؟
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سـخي فـي مـدازض الخعلـُم ما الخىصُاث امللترخـت لخطبُـم معـاًير هغـام الاعخمـاد املدز  -6ض

 الثاهىي العام للبىاث باململىت العسبُت الظعىدًت ؟

 هخاةجها:ووان مً 

ـــح  -0 أبـــــسش املعىكـــــاث التـــــي حعُـــــم جطبُـــــم معـــــاًير الاعخمـــــاد املدزســـــخي فـــــي مـــــدازض أن اجضــ

فــــي مجــــاٌ )إلادازة  الخعلــــُم الثــــاهىي العــــام للبىــــاث مــــً وحهــــت هغــــس مــــدًساث املــــدازض

ت(والخىغــــُم املدزســــخي  : عــــدم خــــس  إلادازاث العلُــــا علــــى وإلامياهــــاث املادًــــت والبشــــٍس

ــت  جطبُــم معــاًير الاعخمــاد املدزســخي، ال ًىحــد معــاًير والــحت الزخُــاز اللُــاداث التربٍى

،عـــــدم وشـــــس الـــــىاي بـــــين حمُـــــع العـــــاملين باملـــــدازض بضـــــسوزة جطبُـــــم معـــــاًير الاعخمـــــاد 

بُــــت املإهلــــت فــــي مُــــ دان الاعخمــــاد املدزســــخي، عــــدم املدزســــخي، عــــدم جــــىفس اليــــىادز الخدٍز

س الخعلـــُم لدزاطـــاث عـــً الىاكـــع وبُاهـــاث بدثُـــت دكُلـــت. عـــدم  اطـــدىاد عملُـــاث جطـــٍى

هفاًــــــــت الصــــــــالخُاث املمىىخــــــــت إلدازاث املــــــــدازض ألداء مظــــــــإولُاتها لعمــــــــل حؼُيــــــــراث 

ت اليافُـــــت  ـــــص للعمـــــل املدزســـــخي. عـــــدم جـــــىفس إلامياهُـــــاث املادًـــــت والبشـــــٍس وجدظـــــين وحعٍص

مدزطـــُت مىاطـــبت، ومعامـــل مجهـــصة، ومىخبـــاث  الىتروهُـــت، وملاصـــف لخجهيـــز )مبـــاوي 

مدزطُت ،وألاحهصة  الالىتروهُت اليافُت، ووطاةل حعلُمُت خدًثت، واعخماداث مالُت 

 وافُت للمدزطت(.

همــا أجضــح فــي مجــاٌ )بِئــت الــخعلم والخعلــُم واملىــار التربــىي( مــً أهــم املعىكــاث التــي  -6

املدزســخي فــي مــدازض الخعلــُم الثــاهىي العــام للبىــاث مــً حعُــم جطبُــم معــاًير الاعخمــاد 

وحهــت هغــس املعلمــاث أهمهــا: هــدزة جدفيــز املعلمــاث املخميــزاث فــي أداء العمــل املدزســخي، 

عدم  مشازهت املعلمـاث فـي الشـساهت املجخمعُـت زـازج البِئـت املدزطـُت، جسهيـز ئدازاث 

واخخُاحـــاث املعلمـــاث املـــدازض علـــى العمـــل بصـــىزة داةمـــت دون الاهخمـــام بمخطلبـــاث 

س املهـازاث املهىُـت للمعلمـاث التـي  بما ًدلم السضا الىعُفي لهـً، ضـعف بـسامج جطـٍى

حظاعد على ئجلان مهازاث الخؼُيـر والخجدًـد، الـىلي فـي ججهيـزاث املعامـل واملىخبـاث 

س املىـــا ا الدزاطـــُت والىطـــاةل الخعلُمُـــت  املدزطــُت، عـــدم مشـــازهت املعلمـــاث فـــي جطـــٍى

 الحدًثت.

ىخـاةج فـي مجــاٌ )الاهجـاش والخدصـُل العلمـي وألاوشــطت الطالبُـت( مـً أهيــر الوأشـازث  -4 

املعىكاث التي جىاحه الطالباث مً وحهت هغـسهم :عـدم وحـىد هغـام جدفيـز للطالبـاث 

املخفىكـــاث واملبـــدعاث، كلـــت الاهخمـــام بـــدعم بـــسامج الخىحُـــه وإلازشـــاد الطالبـــي، هـــدزة 

خىىعــــت لخدظــــين مظـــخىي الطالبــــاث، وعــــدم زبــــط مــــا الاهخمـــام بــــالبرامج وألاوشــــطت امل

جخعلمــه الطالبــاث باملهــازاث الحُاجُــت فــي املجخمــع املدــُط باملدزطــت مــً زــالٌ جفعُــل 
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ـب  ب الطالباث على أطـالُب البدـث والخجٍس ألاوشطت الصفُت والالصفُت. عدم جدٍز

ب الطالبـــاث علـــى كىاعـــد  والخعـــسف علـــى مصـــادز املعلىمـــاث، عـــدم الحـــس  علـــى جـــدٍز

الصحت والظالمت املدزطـُت، هـدزة الاهخمـام بمعالجـت املشـاول الىفظـُت والاحخماعُـت 

 على العملُت الخعلُمُت، عدم جىىع ألاوشطت الالمى جُت 
ً
للطالباث بما ًىعىع طلبُا

 ومىاطــــبت للبِئــــت الاحخماعُــــت. عــــدم ئجاخــــت 
ً
ــــا س الطالبــــاث فىٍس التـــي حظــــاعد علــــى جطــــٍى

ــــىع ــــي صـ ـــازهت فـ س العملُـــــت  الفـــــس  للطالبـــــاث للمشــ واجســـــاذ اللـــــسازاث الخاصـــــت بخطـــــٍى

 الخعلُمُت.

في مجاٌ )املشازهت املجخمعُت( بأهه ال ًىحد زطـت والـحت للمشـازهت املجخمعُـت  أما -3

ــــي  ــ ـــازهت فـ ــ ـــــمً املشــ ــــت جضــ ــ ــــت اًجابُـ ــ لـ ـــُط بطٍس ــ ــــع املدــ ــ ـــع املجخمـ ــ ـــــل مــ ـــل الخىاصــ ــ ـــً أحــ ــ مــ

جىكعــاث عالُــت املظــئىلُت وصــىع اللــساز، و الاهخمــام بمشــازهت أولُــاء ألامــىز فــي وضــع 

ـــل  ــ ـــً أحــ ــ ــــاث مـ ـــــسح امللترخـــ ـــا لطـ ــ ـــــخمس كهــ ـــاٌ املظـ ــ ـــى الاجصــ ــ ــــجُعهم علـ ــــاء، وح ـــ ألداء لألبىــ

 جدظين البرهامج املدزسخي الُىمي للمدزطت.  

 الخىصُاث الخالُت: الباخثتواكترخذ 

حشيل هُئت وطىُت مظخللت للخعلُم العام لللُام بعملُاث الاعخماد. مع جىفير املىازد  -0

 إلوشاء هره الهُئت.املالُت الالشمت 

ئعــــــداد وــــــىادز وطىُــــــت مإهلــــــت ومدزبــــــت ليشــــــس زلافــــــت الاعخمــــــاد املدزســــــخي والجــــــىدة فـــــــي  -6

 الخعلُم. ومخابعت ئحساءاث الحصٌى على الاعخماد.

الاطـخفادة مـً ججـازب وهمـاذج الجـىدة والاعخمـاد املدزسـخي فـي هثيـر مـً الـدٌو العسبُـت  -4

ي. مــــع وشــــس زلافــــت الجــــىدة فــــي املإطظــــاث والعاملُــــت لخطبُــــم معــــاًير الاعخمــــاد املدزســــخ

 الخعلُمُت وبين ميظىبيها وافت.

جـــىفير كاعـــدة مـــً البُاهـــاث واملعلىمـــاث عـــً مـــدازض الخعلـــُم العـــام بامياهاتهـــا املادًـــت  -3

ت في وافت ئزحاء اململىت العسبُت الظعىدًت.  والبشٍس

ب املىاطــــب لللُـــــاداث املدزطــــُت والعــــاملين فـــــي كطــــاع ا -1 ـــم جــــىفير الخــــدٍز لخعلــــُم لخدلُــ

ت .الجىدة  ت والتربٍى  الخعلُمُت وإلاداٍز

ب  -2 الخعــاون املشــترن بــين مإطظــاث الخعلــُم العــالي والخعلــُم العــام باإلشــساف والخــدٍز

 لخطبُم معاًير الاعخماد املدزسخي لخىفير الىكذ والجهد والخيلفت.
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 جامعة املستقبل اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير وظائف اجلامعات السعودية يف ضوء مبادئ

 د. فاطمت علي عبدهللا آٌ الحازر

أصبدذ الجامعاث الظعىدًت مطالبت باعداد حُل حدًد ذو مىاصفاث زاصت 

ظخىعب الخطىزاث العلمُت  ، ًطبم املعسفت بشيل مسن ومخىاصل، َو
ً
معترف كها عاملُا

س الجامعاث الظعىدًت  خاحت  فيوإلاهجاشاث الخىىىلىحُت، ومً هىا أصبدذ جطٍى

س أهدافها وفلظفتها وهغمها وأطالُبها ووعاةفها مً زالٌ  مظخمسة ملساحعت وجطٍى

أطالُب خدًثت ججعلها على دزحت عالُت مً الجىدة وكادزة على اطدشساف آفاق 

ج "ئوظان املظخلبل" اللادز على مىاحهت الخؼُير والري ًخميز بعللُت  املظخلبل، وجسٍس

 ه على صىاعت مظخلبله.علمُت هاكدة ًثم بىفظه وبلدزاج

 :الىزكتأهداف 

ــــادب  .0 ـــىء مبــ ــــي ضـــ ـــعىدًت فــ س وعــــــاةف الجامعــــــاث الظــ ــــٍى ــــه لخطـ ـــتراجُجُت ملترخــ ــــاء اطـــ بىـ

 حامعت املظخلبل. 

س وعُفــــت الخــــدَزع الجــــاممي فــــي مجــــاالث )الطالــــب الجــــاممي،  .6 حعــــّسف مخطلبــــاث جطــــٍى

ـــىء مبـــــا ـــي ضـ ـــعىدًت فـ ُــــت( فــــي الجامعــــاث الظـ ُــــادة الجامع دب وألاطــــخاذ الجــــاممي، والل

 حامعت املظخلبل.

ـــي مجــــاالث )جىلُــــد املعسفــــت، ووشــــس  .4 ـــي فـ س وعُفــــت البدــــث العلمـ جددًــــد مخطلبــــاث جطــــٍى

 املعسفت، وجطبُم املعسفت( في الجامعاث الظعىدًت في ضىء مبادب حامعت املظخلبل.

ب، والشـــــــساهت  .3 س وعُفـــــــت زدمـــــــت املجخمـــــــع فـــــــي مجـــــــالي )الخـــــــدٍز حعـــــــّسف مخطلبـــــــاث جطـــــــٍى

 الظعىدًت في ضىء مبادب حامعت املظخلبل.املجخمعُت( في الجامعاث 

 :الىزكتأهمُـت 

والتــي مــً أهــدافها 6141فــي مىاهبخــه مــع زؤٍــت اململىــت  تالحالُــ الىزكــتجخجلــى أهمُــت  -0

ـــل  ـــً أفضـ ـــعىدًت علــــى ألاكـــــل مـ حامعـــــت دولُــــت فـــــي 611أن جصــــبذ زمــــع حامعـــــاث طـ

،وطــــــــــد الفجــــــــــىة بــــــــــين مسسحــــــــــاث الخعلــــــــــُم العــــــــــالي ومخطلبــــــــــاث طــــــــــىق العمــــــــــل 6141

،والاطــــــــدثماز فــــــــي الخعلــــــــُم وجصوٍــــــــد الطــــــــالب والطالبــــــــاث باملعــــــــازف واملهــــــــازاث الالشمــــــــت 

ـــــاةف امل ــ ـــــالي لىعـ ــ ـــــُم العـ ــ ــــاث الخعلـ ــ ـــين مسسحــ ــ ــ ــــىة بـ ــ ـــــد الفجــ ــ ــــى طـ ــ ــ ـــافت ئل ــ ــ ـــــخلبل، باإلضـ ــ ظـ

س الخعلــُم وجىحُــه الطـــالب هدــى الخُــازاث الىعُفُـــت  ومخطلبــاث طــىق العمــل، وجطـــٍى

واملهىُـــت املىاطـــبت ،وئجاخـــت الفسصـــت إلعـــادة جـــأهُلهم واملسوهـــت فـــي الخىلـــل بـــين مسخلـــف 

 املظازاث الخعلُمُت.
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م باململىـت والتــي جــىي علـى حعلــُم حـاممي ًىــافع علــى تـزامً مــع زؤٍـت وشازة الخعلــُج - 6 

ـــــادًت  ــ ـــــت الاكخصـ ــ ـــــاث الخىمُـ ــ ـــي مخطلبـ ــ لبـــ ــــت، ٍو ــ ـــع املعسفــ ــ ــ ـــــاء مجخمـ ــ ــــي بىـ ــ ـــهم فــ ــ ظـــ ـــــادة َو ــ ـ الٍس

ـــادة العاملُــــت للجامعـــاث الظــــعىدًت هأخــــد  ٍـــدعم بسهــــامج الٍس ُـــت والبُ،ُــــت، و والاحخماع

ُـــت فـــي الجامعـــاث الظـــعىدًت؛ والـــري حهـــدف ئلـــى هلـــل ال جامعـــاث بـــسامج الجـــىدة الىىع

الظـــعىدًت مـــً املدلُـــت فـــي الفىـــس وألاداء والخـــأزير والعالكـــاث للىصـــٌى كهـــا ئلـــى ألافـــاق 

 لىضـع اطـتراجُجُت زاصـت بأبعـاد 
ً
ا  ضـسوٍز

ً
العاملُت. ومً زّم فان البدث ًمثل أطاطـا

س وعاةف الجامعاث باململىت.  جطٍى

س الجامعــاث باململىــت اطــت الىزكــتلــّدم ج -4 س لللُــاداث املظــئىلت عــً جطــٍى راجُجُت لخطــٍى

ـــعىدًت  ـــىء وعــــــاةف الجامعــــــاث الظـــ ــــي ضـــ ـــي عــــــل معــــــاًير فــ ــــت املظــــــخلبل فـــ مبــــــادب حامعــ

 املىافظت العاملُت والخصيُفاث الدولُت للجامعاث.

إلاطـهام الفاعــل فــي بــسامج وزطـط الخىمُــت املجخمعُــت ألامــس الـري ًخطلــب العمــل علــى  -3

ـــا  س وعاةفهـــ ــــٍى ـــىء جطــ ــــي ضـــ ـــالٌ زطفــ ـــً زـــ ــــت املظــــــخلبل مـــ ـــا وأهــــــدافها مبــــــادب حامعــ طهـــ

ـــــاةف  ــ س وعــ ــــٍى ــ ـــــاث جطــ ــ ـــتراجُجُت  ملخطلبـ ــ ــ ــــاء اطــ ــ ــــت لبىــ ــ ـــــخداي الحاحــ ــ ـــا ٌظــ ــ ــ ـــطتها، ممـ ــ ــ وأوشـ

 الجامعت.

 ىخاةج:ال

ظــــــُت املخعللـــــت بالطالـــــب الجــــــاممي  .0 س الىعُفـــــت الخدَز املىافلـــــت علـــــى مخطلبــــــاث جطـــــٍى

 ،"ًمخلً مهازاث ئعداد البدىر العلمُت" املخطلباث على الىدى الخالي:حاءث خُث 

 "ً جصـــاٌ الىــــا ح مـــع  زــــٍس
ّ
"ًمخلـــً مهــــازاث اللُـــادة الالشمــــت  ،"ًمخلـــً مهــــازاث الا

 لصىاعت اللسازاث البىاءة".

ظـــــُت املخعللـــــت باألطـــــخاذ الجـــــاممي،  .6 س الىعُفـــــت الخدَز املىافلـــــت علـــــى مخطلبـــــاث جطـــــٍى

ـــى الىدـــــى الخـــــالي:حـــــاءث خُـــــث  ت "ٌشـــــازن فـــــي أوشـــــطت/ بـــــسامج الجامعـــــ املخطلبـــــاث علــ

"ًطبــــم مبــــادب الــــخعلم الالىترووــــي فــــي جــــدَزع ، الجــــىدة والاعخمــــاد"للحصــــٌى علــــى  

 "ًطبــــــــم هخــــــــاةج أبدازــــــــه فــــــــي جلــــــــدًم خلــــــــٌى للمشــــــــىالث، الدزاســــــــخي"مدخــــــــىي امللــــــــسز 

 ". املجخمعُت

ظُت املخعللت باللُادة الجامعُت، خُث  .4 س الىعُفت الخدَز املىافلت على مخطلباث جطٍى

الخسطُط الاطتراجُجي في عملُت اجساذ "حظخسدم  املخطلباث على الىدى الخالي: حاءث

ـــــساز" ــ  "ًضــــــــــمً حشــــــــــىُل الهُيــــــــــل الخىغُمــــــــــي للجامعــــــــــت جدلُــــــــــم زؤٍــــــــــت وزطــــــــــالت،  اللـــ

ــــت" ــ ــ ــــلطت "ًدظـــــــــــم الهُيـــــــــــل الخىغُمـــــــــــي باملسوهـــــــــــت بمـــــــــــ، الجامعــ ــ ــ ــــٍى  الظـــ ــ ــ ـــمذ بخفـــ ــ ــ ــ ا ٌظــ

 .للمسؤوطين"
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س وعُفـت البدــث العلمـي املخعللـت بخىلُــد املعسفـت، خُــث  .3 املىافلـت علـى مخطلبــاث جطـٍى

ــــى الخـــــالي:احـــــاءث  ـــى الىدـ ــــاث علــ ــــىفير  ملخطلبـ بُاهـــــاث  كىاعـــــد زـــــالٌ مـــــً املعلىمـــــاث "جـ

"حعـد ، ُـت""جفعل الخبادٌ املعسفي مع مساهص البدـىر املدلُـت/ العامل، مخطىزة" خدًثت

 الخخُاحاث املجخمع".
ً
 زطت البدث العلمي بالجامعت وفلا

س وعُفــت البدـــث العلمــي املخعللـــت بيشــس  .1 املعسفـــت، خُـــث املىافلــت علـــى مخطلبــاث جطـــٍى

"جصــدز مجـالث علمُــت ليشــس املعسفــت التــي ًيخجهــا  املخطلبــاث علــى الىدــى الخــالي:حـاءث 

"ًخــىفس لــدي الجامعــت كاعــدة بُاهــاث للبدــىر العلمُــت التــي ، أعضــاء هُئــت الخــدَزع"

 " حعلد  مإجمساث جسدم ميظىبي الجامعت/ املجخمع ليشس املعسفت بُنهم". ،ججسحها "

س وعُفت البدث العلمي املخعللت بخطبُم املعسفـت، خُـث  .2 املىافلت على مخطلباث جطٍى

 لخطبُلهـا املبـادزة أحـل مـً املعسفت " جفعل ئدازة  املخطلباث على الىدى الخالي: حاءث

ت البدث العلمي ألعضاء هُئت الخدَزع ، املجخمع" في زدمت لخطبُم هخاةج "جىفس خٍس

م ، أبداثهم"  .بُلها في كطاعاث العمل املسخلفت"هخاةج البدىر لخط"حعمل على حظٍى

ب، خُث  .3 س وعُفت زدمت املجخمع املخعللت بمجاٌ الخدٍز املىافلت على مخطلباث جطٍى

ب ملظـــاًسة مـــا ٌظـــخجد مـــً  املخطلبـــاث علـــى الىدـــى الخـــالي: حـــاءث "جطـــىز بـــسامج الخـــدٍز

"جـــىفس فـــس   ،و أفـــساده""جلـــدم الاطدشـــازاث العلمُـــت ملإطظـــاث املجخمـــع أ ، معـــازف"

ب لجمُع أفساد املجخمع مً زالٌ الخعلُم املظخمس".  الخدٍز

ــــع املخعللــــــت بمجــــــاٌ الشــــــساهت  .4 ــــت زدمــــــت املجخمــ س وعُفــ ــــٍى ــــى مخطلبــــــاث جطــ املىافلـــــت علــ

"ٌشــازن ميظــىبى الجامعــت فــي  املخطلبــاث علــى الىدــى الخــالي:حــاءث  املجخمعُــت، خُــث 

ــع"  ــ ــــام لخدمــــــت املجخمــ ــــىاي العــ ـــاٌ الخطــ ــــت ، املجـــ ــــاث الفعلُــ ــــدد الجامعــــــت الاخخُاحــ "جدــ

ــــي بىطـــــاةل علمُـــــت مخعـــــددة"  ــــع املدلـ ـــع ، للمجخمـ "جلـــــُم اجصـــــاالث وعالكـــــاث فعالـــــت مــ

 املإطظاث املجخمعُت".

 وصياث:الت

ت الخىغُمُت الاطخلاللُت الجامعاث الظعىدًت مىذ – 0    مً زالٌ: واملالُت وإلاداٍز

 مجلع أمىاء ًمخلً اللدزة والصـالخُت بظـسعت ً اجسـاذ اللـسازاث والابخعـاد عـً  جيٍى

 السوجين.

  س الهُيل الخىغُمي ،وجصمُم هُاول جىغُمُت مسهه بشيل ػير هسمي ٌعخمد على جطٍى

املسوهـــــت والخعـــــاون والخىُـــــف والابخيـــــاز ممـــــا ًـــــإدي ئلـــــى ئشالـــــت الحـــــدود والفىاصـــــل بـــــين 

 مجاالث الخسصي الىاطعت.

ص املسهص الخىافسخي للجامعاث الظعىدًت مً ز - 6  الٌ:حعٍص
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 .الالتزام باملعاًير املسخلفت للخصيُفاث الدولُت للجامعاث 

 .وضع اطتراجُجُاث جىافظُت للبدث العلمي وح جُع الابخياز 

  ــــدثماز ــ ـــف واطـ ــ ـــــد وجىعُــ ـــــاث لخىلُــ ـــل الجامعــ ــ ـــــاوع)خداةم الخىىىلىحُا(دازــ ـــــاء مصــ ئوشــ

ل املعازف ملىخجاث.  املعسفت في زدمت املجخمع وجدٍى
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 مؤشرات جودة اخلدمات الطالبية جبامعة امللك خالد 

 مدمد أخمد مىسخى الشهساوي            

 

 هدفت الورقت إلى:

. حعــسف مإشــساث حــىدة الخــدماث الطالبُــت بجامعــت امللــً زالــد فــي مجــاالث )زــدماث 0

شــــــئىن الطــــــالب، وإلاطــــــيان، والخؼرًــــــت، وإلاعاهــــــاث املخىىعــــــت، والخىحُــــــه وإلازشــــــاد، 

 املسخلفت، والحلىق الطالبُت( مً وحهت هغس طالب الجامعت. وألاوشطت

. حعــسف املخطلبــاث الالشمــت لخطبُــم مإشــساث حــىدة الخــدماث الطالبُــت بجامعــت امللــً 6

زالـــــــــد فـــــــــي مجـــــــــاالث )زـــــــــدماث شـــــــــئىن الطـــــــــالب، وإلاطـــــــــيان، والخؼرًـــــــــت، وإلاعاهـــــــــاث 

بُـــت( مـــً وحهـــت املخىىعـــت، والخىحُـــه وإلازشـــاد، وألاوشـــطت املسخلفـــت، والحلـــىق الطال 

 هغس طالب الجامعت.

 ئلى إلاحابت عً الدظاؤالث الخالُت: الىزكتوكد خاولذ 

ـــا مإشــــساث حــــىدة الخــــدماث الطالبُــــت بجامعـــــت امللــــً زالــــد فــــي مجــــاالث )زـــــدماث  .0 مـ

شــــــئىن الطــــــالب، وإلاطــــــيان، والخؼرًــــــت، وإلاعاهــــــاث املخىىعــــــت، والخىحُــــــه وإلازشــــــاد، 

 ( مً وحهت هغس طالب الجامعت؟وألاوشطت املسخلفت، والحلىق الطالبُت

. ما املخطلباث الالشمت لخطبُم مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت بجامعت امللً زالـد 6

فـــــي مجـــــاالث )زـــــدماث شـــــئىن الطـــــالب، وإلاطـــــيان، والخؼرًـــــت، وإلاعاهـــــاث املخىىعـــــت، 

والخىحُـــه وإلازشـــاد، وألاوشـــطت املسخلفـــت، والحلـــىق الطالبُـــت(مً وحهـــت هغـــس طـــالب 

 الجامعت؟

 وكان من أبرز هتائجها: 

. مإشــساث حــىدة الخــدماث الطالبُــت بجامعــت امللــً زالــد فــي مجــاالث )زــدماث شــئىن 0

الطــالب، وإلاطـــيان، والخؼرًــت، وإلاعاهـــاث املخىىعــت، والخىحُـــه وإلازشــاد، وألاوشـــطت 

املسخلفــت(، جخــىافس بدزحــت مخىطــطت، بِىمــا مإشــساث حــىدة الحلــىق الطالبُــت جخــىافس 

فس مً كلُلت، خُث حاءث مإشساث حىدة ألاوشطت املسخلفت هأعلى دزحت جىابدزحت 

 بين مإشساث حىدة املجاالث.

ىافلـــــت علـــــى أهمُـــــت حمُـــــع املخطلبـــــاث الالشمـــــت لخطبُـــــم مإشـــــساث حـــــىدة الخـــــدماث امل. 6

 الطالبُت.
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 : التوصياث

 . الاهخمام بىخداث الحلىق الطالبُت في مسخلف اليلُاث، مً زالٌ:0

  ــــت بىابــــــت الىتروهُــــــت لخلــــــدًم الشــــــياوي؛ جفادًــــــا للصخــــــام وجىــــــدض الطــــــالب أمــــــام ئجاخــ

 املياجب.

 .ئعالم الطالب باملىاعُد املدددة لخلدًم الشياوي 

 .ئجاخت الفسصت للطالب بخلدًم جغلم في خالت عدم كىاعتهم بلساز اللجىت الطالبُت 

 ــــلت، م ت املإهـ ــــٍس ــــىادز البشـ ــ ــــداث بالــىـ ــ ــ ــــــم الــىخـ ــــسوزة جمـــخعهم بـــاللطف وخظـــً دعـ ـــــع ضـــ

 الطالبُت املسخلفت. الخعامل مع املىاكف

 . الاهخمام بمجاٌ إلاعاهاث املخىىعت، وذلً مً زالٌ:6

ـــً زــــالٌ ئجـاخـــت فـسصـــت خصــــــٌى الطــــالب علــى  - ـــدماث املالُــت، مـ الخــــىطع فــي جلــــدًم الخــ

ـــي كــــد حظــــاعد كـــــسوض كصــــيرة أو  لــــت ألاحــــل، والتـ  فــــي خــــل مشــــاول الطــــالب  طٍى
ً
هثيــــرا

 املالُت.

 العمل على جسُير الطالب بىىع البىً الري ًسػب فُه لالطخفادة مً امليافأة. -

زـر بمبـدأ املظـاواة بـين الخىطع في الدشؼُل الطالبي بملابل أحـس مـادي، مـع ضـسوزة ألا  -

 الطالب.

 صءا منها.ئعفاء بع  الطالب )املدخاحين واملخفىكين( مً بع  السطىم أو ح -

د مً الاهخمام بمجاٌ الخىحُه وإلازشاد، مً زالٌ:4  . جىفير املٍص

ـــــــصت  -     ـــــــص مخــســصـ ـــــــاث ئلــــــى مـــساهـ ـــــــاد فــــــي الـىــلُـ ـــــــه وإلازشـ ـــــــداث الخــىحـُـ ـــــــىي وخـ ـــــــع مــظخـ زفـ

ــــــــــــــــــــــــــت، واملادًـــــــــــــــــــــــــــت،  ــــــــــــــــــــــــــُت، واملهــىُـ ــــــــــــــــــــــــــازاث )ألاهـــــــــــــــــــــــــــادًمُت، والــىفظـ لخـلـدًــــــــــــــــــــــــــم الاطــدشـ

 والــصــدُت،...الخ(، ودعمها باألزصاةُين املىاطبين.

ـــــــــــ -     ــــــــــــع أعــضـــ ــــــــــــص املعــــــــــــىُت بـخـلدًــــــــــــم حـشـجـــُـ ــــــــــــت فـــــــــــي املـساهـ ــــــــــــع للــمشـــازهـ ـ ـاء هُـــــــــــــئت الـخـدَز

 الاطـدشـازاث، لـالطخـفـادة مً حهىدهم وزبراتهم.

    - .ً  جىفير بسامج زاصت لسعاًت الطالب املخفىكين وامللصٍس

ٍـــف الطـــالب ضـــسوزة وحــــىد مجـمـىعـــــت مــــً اللـجـــــان الطــالبــُـــــت املظـــاهدة؛ وذلــــً لخعس  -    

ــــد فـــي  ــــاث، وختـــى حــظــاعـ ــــه مـــً زــــدمــ ــــت ومـــــا جــلـــدمــ املظـــخجدًً أو ػيـــرهم علـــــم الجـــامـعــ

،ً  خــصــس الـــطالب املخفــىكين وامللصـــٍس

ج ئلـى وحــظــاعد هرلً في مــعــسفــت مــــا ًـــدوز مـــً مــشــاهـــل بــُـــً الــطـــالب، والـــتي جدــخـــا       

ــــدًد  مً البرامج والخدماث إلازشادًت والخىحيهُت والىكاةُت والعالحُت.   جــــلــدًم الـعـ
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د مً الاهخمام بمجاٌ الخؼرًت، وذلً مً زالٌ:3    . جىفير املٍص

ــــسوباث املــــسخلفت فـــي  -     ــــؼراةُت واملشـ ــــاث الـ ــــدًم الــىحبـ ــــت لخـلـ ــــاهً الـمسصصـ ــــادة ألامـ ــ ٍش

 ف اليلُاث، مع ضسوزة أن جيىن مخاخت على مداز الُىم الدزاسخي. مســخل

ــــــىدة الـــــــىحباث الؼراةُـــــت واملشـــــسوبا -     ــــــضمان حــــــ ــــــدُت مشـــــددة لـ ث وحـــــــــــىد مساكبـــــت صـ

ـــــد  ــ ــ  مىاطبت ألاطعاز مع حىدة الخدماث الؼراةُت امللدمت.  مًاملــلدمت، والخأهـ

ـىن مــً بـين أعــضاةــها أزــصاتي حؼرًـت لللُـام بجـىالث حشىُل لــجىت مخسصصـت ًىــ -    

ــــــت، وزبـــــــطها بــــــلجىت طـالبُــــــت  ــــــدماث الؼـــــــراةُت امللــدمـ ــــــىدة الخــ مظـــــخمسة للخأهـــــد مـــــً حـ

 حعـمل عــلــم زفــــع الشياوي بشــىـل دوزي للجهاث املعىُت.

م جلدًم الاطدشازاث  -      الؼراةُت املىاطبت.العمل على وشس الثلافت الؼراةُت عً طٍس

دت، مً زالٌ:1  . تهُئت طىً الطالب، بدُث جخىافس فُه ملىماث إلاكامت املٍس

ـــــــل: جـــــــىفير كــــاعـــــــاث  -     ـــــــمت للخـــــــدصُل الــعــــــــلمي، مــثـ ـــــــً باإلمــياهــــــــاث الـــمالةـ ـــــــصوٍد الـظــىــ جـ

 مســـصــصت لـــلدزاطـــت والاطخرواز، وجىفير زدمت الاهترهذ املجاوي. 

ــــت،  -     ُـ ـــُت، والثلاف اضــ ـــي وافـــــت املجـــــاالث )الٍس ــــت فــ ــــاث املسخلفـ ُـ ــــت ألاوشـــــطت والفعال ئكامـ

 ماعُت،....الخ(.والاحخ

 ضسوزة فخذ عُادة صحُت مخياملت دازل ملس الظىً. -    

 العمل على دزاطت جيالُف الظىً لُدىاطب مع ملدزة الطالب املالُت. -    

د مً العىاًت والاهخمام بمجاٌ زدماث شئىن الطالب، وذلً مً زالٌ:2  . جىفير املٍص

ــــــــىادز  -     ـــــــادة ألامـــــــاهً املسصصـــــــت لخلـــــــدًم زــــــــدماث شـــــــئىن الطـــــــالب، ودعمهـــــــا بالىــــ ٍش

ت املإهلـــت واملدزبـــت، مـــع ضـــسوزة ئملـــامهم باملعلىمـــاث املخعللـــت بســـدماث شـــئىن  البشـــٍس

 الطالب.   

جــىشَع ألامـاهً املسصــصت لخــلـــدًم زـــدماث شئـــىن الطـــالب بشـيل مىاطـب ومالةـم  -    

وــل ولُــت؛ للـــدُلىلت دون جىــــدض الطــــالب علــى أمـــاهً مدــــددة، زاصـــت  علــى مــدازل

لـت العدد املتزاًد لطالب الجامعت؛  مع مما ٌظاعد في جلدًم الخدماث املطلىبـت بطٍس

عت.             طَس

. الاهخمـام باألوشـطت الطالبُـت، وئشالـت العلبـاث التــي حعتـرض ممازطـت الطـالب لهـا، مــً 3

 زالٌ:  

ت الالشمت لخىفُر ألاوشطت الطالبُت املسخلفت.جىفير إلا  -  مياهاث املادًت والبشٍس

دبـــــع إلكامـــــت ألاوشـــــطت، مـــــع ضـــــسوزة جـــــىفير إلاشـــــساف  -
ُ
جِظـــــير إلاحـــــساءاث التـــــي ًجـــــب أن ج

 الىااي عليها.
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ــــــــطالب واملظئــىلــــــــين عـــــــً جلـــــــدًم ألاوشـــــــطت  - ــــــــماعُت بـــــــين الـ ــــــــس  الللـــــــــاءاث الجـ ــــــــادة فـ ٍش

ـــ ــ ـــــاع أطــ ــــت، وئجبــ ــــىحيههم  لىبالطالبُـــ ــ ـــالب وجـ ــ ـــــاع الطــ ـــز إلكىــ ــ ــــىاز والخدفيــ ــ ــــت والحـ املىاكشـــ

 ملمازطت ألاوشطت. 

بُت،  -    ـــادة عــدد ألاوــشــطــت والفــعــالُاث، واملدـاضساث، واملظابلاث، والدوزاث الخدٍز ٍش

ـــع  ــ ـــها، مـ ــــت فُــ ـــــسة للمــشازهـــ ـــــصة والـمــإزـ ُـ ــــُاث املخــم والحــــس  علــــى دعــــىة بعــــــ  الشــسصــ

 ــاخت الفسصت للطالب للخعبير عً آزائهم.ئج

. ضــسوزة أن جيــىن عملُــت جلُــُم مظــخىي حــىدة الخــدماث الطالبُــت وكُاطــها عملُــت 4   

جـــسي ملـــسة واخــــدة، أو زـــالٌ فتــــراث  ًُ مظـــخمسة، وبصـــفت دوزٍــــت، ولـــِع فعـــال اطــــخدىاةُا 

 مخباعدة وػير مىخغمت.
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 -امللك خالدجامعة -تقويم توصيف برامج مرحلة البكالوريوس 

 د طعُد طعد هادي

م جىصُف بسامج مسخلت البيالىزٍىض في ضىء الخعسف على :  هدفذ الىزكت ئلى جلٍى

مـــــــــدي الاحظـــــــــاق بـــــــــين زطـــــــــالت الجامعـــــــــت وزطـــــــــالت اليلُـــــــــت وزطـــــــــالت البرهـــــــــامج لبـــــــــرامج  .0

 البيالىزٍىض في حامعت امللً زالد 

ممــــدي الاحظــــاق بــــين مسسحــــاث الــــخعلم لبــــرامج البيــــالىزٍىض فــــي حامعــــت امللــــً زالــــد  .6

ـــاد  ــ ــ م والاعخمـ ــــٍى ــ ــــت للخلــ ــ ــــت الىطىُــ ــ ــــددتها الهُئــ ــ ـــي خــ ــ ـــــخعلم التـــ ــ ـــــاث الـ ــ ــــت ومسسحـ ــ الاوادًمُــ

 الاوادًمي 

مــــــــــدي الاحظــــــــــاق بــــــــــين مسسحــــــــــاث لبــــــــــرامج البيــــــــــالىزٍىض فــــــــــي حامعــــــــــت امللــــــــــً زالــــــــــد   .4

م.  واطتراجُجُاث  الخدَزع واطالُب الخلٍى

 وكد خاولذ الىزكت ئلى الاحابت عً الدظاؤالث الخالُت:

مــــــا مــــــدي الاحظــــــاق بــــــين زطــــــالت الجامعــــــت وزطــــــالت اليلُــــــت وزطــــــالت البرهــــــامج لبــــــرامج  .0

 البيالىزٍىض في حامعت امللً زالد 

مــا مــدي الاحظـــاق بــين مسسحـــاث الــخعلم لبــرامج البيـــالىزٍىض فــي حامعـــت امللــً زالـــد  .6

ـــــخع ــ ـــــاث الـ ــ ــــت ومسسحـ ــ ـــاد الاوادًمُــ ــ م والاعخمـــ ــــٍى ــ ــــت للخلــ ــ ــــت الىطىُــ ــ ــــددتها الهُئــ ــ ـــي خــ ــ لم التـــ

 الاوادًمي ؟

مــــــــا مــــــــدي الاحظــــــــاق بــــــــين مسسحــــــــاث لبــــــــرامج البيــــــــالىزٍىض فــــــــي حامعــــــــت امللــــــــً زالــــــــد  .4

م؟  واطتراجُجُاث  الخدَزع واطالُب الخلٍى

 ووان مً أبسش هخاةجها: 

لـــــــدحها زطـــــــالت ( بسهامجـــــــا ملسخلـــــــت البيـــــــالىزٍىض 34وـــــــل البـــــــرامج الدزاطـــــــُت وعـــــــددها)  -0

الخعلــُم  يالزـت ألاولـى مــً زطـالت الجامعــت و ـمدـددة ومعلىـت وجدظــم مـع الىعــاةف الث

 والبدث العلمي وزدمت املجخمع .

بعـــــ  البـــــرامج حـــــاءث زطــــــالتها  زالُـــــت مـــــً جىعُـــــف جلىُــــــت املعلىمـــــاث  فـــــي العملُــــــت  -6

 الخعلُمُت.

لت وبداحت الى اًجاش في الخع -4  بير.زطالت بع  البرامج  واهذ طٍى

الىثيـــر مـــً مسسحـــاث الـــخعلم فـــي البـــرامج الدزاطـــُت حـــاءث صـــُاػتها مىاطـــبت للمجـــاٌ  -3

 الري جيخمى الُه وجم الخعبير عنها بأفعاٌ كابلت لللُاض.

 –ًفهــم  -ًلـدز –بعـ  مسسحـاث الـخعلم حــاءث بأفعـاٌ ػيـر كابلـت لللُــاض مثـل ًلـم  -1

 ٌمي. 
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ل اطـــخسدام جطبُـــم فـــي املجـــاٌ بعـــ  مسسحـــاث الـــخعلم لـــم جىـــً مىاطـــبت للمجـــاٌ مثـــ -2

 املعسفي.

 بع  مسسحاث البرامج حاءث على هُئت أهداف عامت للبرهامج.  -3

م   -4 مفهىم الاحظاق بين مسسحاث ول بسهامج واطتراجُجُاث الخدَزع وأطالُب الخلٍى

 %21جياد جيىن مخدللت بيظبت 

ـــتراجُجُت املداضـــــس  -5 ـــخسدم اطــ ـــرامج حظــ ـــح مـــــً الىمـــــىذج أن أػلـــــب البــ ة واملىاكشـــــت اجضــ

م  والحىاز في املجاٌ ألاٌو )املعسفي( وحعخمد على الازخبازاث وألاطئلت الشـفهُت للخلـٍى

 والخدلم مً جدلم املسسحاث في هرا املجاٌ.

ـــرهجي أ  -01 ــ ـــف الــ ــ ـــــاووي والعصــ ـــــخعلم الخعــ ـــتراجُجُت الــ ــ ــــى اطــ ــ ـــــدث علـ ـــرامج اعخمــ ــ ــــب البــ ــ ػلـ

ب العملـــــــي فـــــــي جدلُـــــــم املجـــــــاٌ  ع و الخـــــــدٍز ـــــاالث والبدـــــــىر او املشـــــــاَز ـــــً مجــ ـــــاوي مــ الثــ

مسسحـــــاث الـــــخعلم وهـــــى املهـــــازاث الادزاهُـــــت وهىمـــــا ٌعـــــد مىاطـــــب لهـــــرا املجـــــاٌ  وـــــىن 

جدلُلــه ًخطلـــب ان ًيـــىن املـــخعلم وشـــطا وفعـــاٌ فـــي العملُـــت الخعلُمُـــت, وحعخمـــد علـــى 

ع  والخطبُم العملي. س واملشاَز  الازخبازاث والخلاٍز

م الخعــاووي واملىاكشـت والحــىاز اطـخسدمذ البـرامج الاوادًمُــت اطـتراجُجُت الـخعل -01

ب العلمي او املُداوي والخيلُفاث الجماعُت لخدلُم مسسحاث املجاٌ   والخدٍز

ـــم  -00 ــ ــ ــي جدلُـ ــ ــ ـــــي فــ ــ ـــــخعلم إلالىترووـ ــ ــــىب والـ ــ ــــت والحاطــ ــ ــــىر العلمُــ ــ ـــــخسدمذ البدــ ــ اطـ

مسسحــــــــاث املجـــــــــاٌ السابـــــــــع وهـــــــــى مهــــــــازاث الخىاصـــــــــل واملهـــــــــازاث العددًـــــــــت والحظـــــــــابُت  

 واطخسدمذ في عملُت 

ــــىب ج -06 ـــخسدام الحاطـ ــــى اطــ ــــدة علـ ــــاث املعخمـ ــــدي جدلـــــم املســـــسج الخيلُفـ لُـــــُم  مـ

 والاهترهذ والاعماٌ الجماعُت  والبالن بىزد.

بع  البرامج اطخسدمذ اطتراجُجُاث جدَزع ػير مىاطبت ملجاالث مسسحـاث  -04

ع مع املجاٌ الاٌو )املعسفي(  .الخعلم مثل اطخسدام البدىر  او املشاَز

ـــرامج  -03  ــ اطــــــخسدمذ الازخبــــــازاث امللالُــــــت فــــــي كُــــــاض مسسحــــــاث الــــــخعلم بعــــــ  البـ

 املسجبطت باملجاٌ الثالث والافضل الاعخماد على الاوشطت والخيلُفاث الجماعُت .

م للمجــــــاٌ فــــــي خــــــين باإلميــــــان  -01 بعــــــ  البــــــرامج خــــــددث الازخبــــــازاث هــــــأداة جلــــــٍى

 الاطخعاهت بأدواث ازسي.

للبرهـــامج الا ئن عـــدد اطـــالُب  بعـــ  البـــرامج زػـــم كلـــت عـــدد مسسحـــاث الـــخعلم -02

م املدددة ليل مسسج احظم بالىيرة باإلضافت الى وىجها مىسزة في ول املجاالث    الخلٍى
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م بشــيل صــحُذ وئهمــا وــان هىــا شــسح  -03 بعــ  البــرامج لــم جدــدد أطــالُب الخلــٍى

م وهفع املالخغت باليظبت الطتراجُجُاث الخدَزع.  آللُت الخلٍى

 

 : التوصياث

 مخىىعت ليشس زطالت البرامج للمظخفُدًً منها.وضع آلُاث  .0

ـــف .6  الصـــادزة الجـــىدة همـــاذج اطـــدُفاء بمهـــازاث بالجامعـــت الجـــدد الاعضـــاء حعٍس

 .الهُئت عً

ب أعضاء هُئت الخدَزع على مهازاث .4  :جدٍز

 .صُاػت السطالت وئعهاز أهمُت احظاكها مع زطالت اليلُت والجامعت 

 .صُاػت مسسحاث الخعلم للبرامج الدزاطُت 

 .صُاػت مسسحاث الخعلم للملسزاث الدزاطُت 

  .م  الخدَزع والخلٍى

  ـــتراجُجُاث ــ ـــع اطـ ــ ـــــم الاحظــــــاق مـ ـــــت جدلُـ ـــــاث الــــــخعلم وهُفُـ صــــــُاػت مسسحـ

م.  الخدَزع واطالُب الخلٍى

 .كُاض مسسحاث الخعلم للملسزاث والبرامج 
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 جبامعة امللك خالد التدريس ييئة تدرييب مقرتح ألعضاء برنامج بهاء

 اجلودة الصاملة معايري ضوء يف 

 د. عبدالسخمً طعُد بً بدُل

بي بسهامج ئلى بىاء الىزكت هره هدفذ  في الجاممي الخدَزع هُئت ألعضاء جدٍز

 الخدَزع هُئت بعضى الخعلُم العالي؛ خُث أن الاهخمام  في الشاملت الجىدة معاًس ضىء

 بعد ًىم
ً
عت واملخالخلت في  ًصداد ًىما  مً الخطىزاث الظَس

ً
وافت املجاالث اهطالكا

ت، والىفظُت؛ العلمُت،  املهىُت والخىمُت إلاعداد ئلىملحت  الحاحت وهى ما حعل والتربٍى

وا لم الخدَزع هُئت أعضاء ليىن بع  ًسحع ،هما املظخمسة عدُّ ٌُ  
ً
  ئعدادا

ً
 ًإهلهم زاصا

 جدلُم في وأطاسخيٍ  خُىيٍ  هى جأدًت دوزٍ  منهم وبما أن املخىكع  الخدَزع؛ بمهام لللُام

  العالي الخعلُم حىدة
ً
 الجىدة مجاالث لب جمثل أدواز ومظإولُاث مً كهم ًىاط ملا اطدىادا

  مسجبط الجىدة جدلُم وأن طُما ال الخعلُم، في
ً
 وزُلا

ً
س بثلافت ازجباطا  الجىدة، وجطٍى

  ذاتها خد في  ي الشاملت الجىدة أن اعخباز على اللُادًت السوح وبث الجمااي، العمل
ً
 زىزة

 
ً
ت  . وحه أهمل على تهمبمظإولُا اللُام الجمُع مً جخطلب فىٍس

ومً هاخُت املجاالث ألازسي التي ًجب أن ًضطلع كها عضى هُئت الخدَزع 

الجاممي فاهه وال ٍزب ًجب أن ًيىن لدًه مشازواث في زدمت املجخمع، ومشازواث في 

ت   وكُادًت.مجاٌ البدث العلمي، باإلضافت ئلى ما ًطلب مىه مً مهام ئداٍز

س ٌعخمد و  باعخبازه الجامعت ألطخاذ املهىُت الخىمُت على الجاممي ألاداء جطٍى

 
ً
  عىصسا

ً
س عملُت في أطاطُا  ًخددد الجاممي الخعلُم مإطظاث وألن مظخىي  الخطٍى

 العلمي وألاوادًمي. اليشاط حىهس ألجهم ًمثلىن  وهفاءاتهم؛ الجامعت أطاجرة بىىعُت

 املظخىي  في ضعف زمت الجاممي جبّين الخعلُم مجاٌ في لألدبُاث وبدزاطت  

عصي ئلى  الجاممي للطالب ألاوادًمي  مهازاث مً جمىنهم الجامعت؛ لعدم أطاجرة ٌُ

 ألاهمل الىحه على الجامعت لىعاةفها أداء على الظلبُت اوعياطاجه له ًيىن  مما الخدَزع

 للىفاءاث معُاز لخددًد ملحت فالحاحت هىا ومً املجخمع بالىفع،  وعلى عليها ٌعىد بما

 ضىء ففي العالي، الخعلُم في والىىعُت الجىدة ضىء في الجاممي لألطخاذ الالشمت املهىُت

د  مً مجمىعت مً الخدَزع هُئت عضى أن ًخمىً لصاما أصبذ العالي الخعلُم ججٍى

 .وحه أهمل على عمله ألداء واملهازاث والىفاءاث املهازاث

ل الخدَزع هُئت بأعضاء فاالزجلاء
ّ
 وجدلُم لضمان املعاصسة الظبل أخد ًمث

س على ًسهص خُث الجىدة،  العالي الخعلُم مإطظاث شهسة أن باعخباز دًمىمت الخطٍى

ظخمد
ُ
 املهىُت أداةه ملهامه؛ ألن الخىمُت وخظً الخدَزع هُئت عضى شأن زفعت مً ح
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 في الجامعاث جىاحه التي الخددًاث أهم مً الجاممي الخدَزع هُئت ألعضاء املظخمسة

ٌ  وزاصت العالم أهداء مسخلف بُت بسامج وحىد ألامس الري ًجعل الىامُت، الدو  جدٍز

اث على للمدافغت ملحت ضسوزة الخدَزع هُئت ألعضاء  وبالخالي ألاداء مً ملبىلت مظخٍى

 الجاممي. الخعلُم في الجىدة

 منها ًسجبط ما زاصت ،كصىز عدة أوحه ٌعاوي أهه ًجد الجاممي الخعلُم لىاكع واملخدبع

سخي املجاٌ الخدَزع، ففي هُئت عضى بأدواز   ي الخللُدًت ألاطالُب ماشالذ الخدَز

 وضعف املخطىزة، باطخسدام الخىىىلىحُاث املصحىبت ألاطالُب ئهماٌ مع الشاتعت

 ًلىمىن كها املشىالث التي البدىر حعالا أن الىادز مً هجد املجاٌ البدثي وفي الاجصاٌ،

 بين جام شبه اهفصاال هجد املجخمع زدمت مجاٌ في وأهه ،هما للمجخمع الحلُلُت

على  العالي الخعلُم مإطظاث واكع اطخلساء زالٌ الخطبُلُت، ومً واملجاالث الجامعاث

هرا  في الحدًثت والدزاطاث الىخاباث بع  ئلُه أشازث مظخىي العالم العسبي وما

 عضى وكدزاث مهازاث جطىٍس ئلى تهدف علمُت زطط وحىد ئلى الحاحت املجاٌ؛ اجضحذ

بُت هىعُت زالٌ بسامج مً املهىُت الخدَزع هُئت  ومخؼيراث مخطلباث مع جخماشخى جدٍز

عصش  والعىملت الاكخصاد
ُ
 الري العالي الخعلُم في الجىدة بلىغ املظخمس كهدف الخعلُم وح

 . الشاملت للخىمُت زةِظُا مدسوا أصبذ

 الىثيرة والصعىباث الخددًاث مع حلُت جغهس الىزكت هره مشيلت فان لرلً

 أعضاء وجددًدا فيها العاملين أداء بخدظين العالي، وجخعلم الخعلُم مإطظاث جىاحه التي

 لخدظين الالشمت ًطّىز مهازاتهم بما لهم املظخمس املنهي الىمى فس  وئجاخت الخدَزع، هُئت

ظهم؛ ومً مظخىي   جصمُم الحاحت ئلى في جخددد أن ًمىً شيلتامل فان املىطلم هرا جدَز

 الخعلُم مإطظاث في الخدَزع هُئت أعضاء أداء لخدظين مهىُت جىمُت بسامج وجسطُط

س بىاء الري ًخطلب ألامس العالي، بُت بسامج وجطٍى  الاججاهاث وفم أدائهم لخدظين جدٍز

س املمازطاث في حظهم أن ًمىً والتي الحدًثت، ظُت جطٍى  .لهم والبدثُت الخدَز

ٌ  حاء وعلُه بي البرهامج ما :الخالي السةِسخي الدظاؤ  هُئت ألعضاء امللترح الخدٍز

 العالي؟ الخعلُم في الشاملت الجىدة معاًير ضىء امللً زالد في  بجامعت الخدَزع

 : جُت الفسعُت الدظاؤالث جدخه وجىدزج

 بجامعت امللً زالد؟ الخدَزع هُئت ألعضاء الالشمت الجىدة معاًير ما .1

بُت الاخخُاحاث ما .2  امللً زالد  حامعت في الخدَزع هُئت الالشمت ألعضاء  الخدٍز

   الخعلُم العالي؟ في الشاملت الجىدة معاًير عل في
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لترح لبرهامج الخصىز  ما .3
ُ
بي ألعضاء  امل امللً زالد في  بجامعت الخدَزع هُئت جدٍز

بُت ومخطلباث  العالي؟ الخعلُم في الشاملت الجىدة ضىء اخخُاحاتهم الخدٍز

 ائج: الىت

  جبّين أن هىان
ً
بُا  جدٍز

ً
  املجاالث ول في الجاممي الخدَزع هُئت ألعضاء اخخُاحا

ً
 وفلا

 للمجاالث الخالُفلد  الجىدة، وعلُه ملعاًير
ً
بُت وفلا  :تحاءث الاخخُاحاث الخدٍز

بُت. (5) العلمي البدث أوشطت مجاٌ .0  خاحاث جدٍز

 خاحاث. (4) الفعاٌ الخدَزع مجاٌ .6

 ( خاحاث. 4) الاجصاٌ مجاٌ .4

بُت.  (5اطخسدام الىطاةل والخلىُاث الخعلُمُت ) مجاٌ .3  خاحاث جدٍز

ت اللُادًت املمازطاث مجاٌ  .1  خاحت. (02) وإلاداٍز

م مجاٌ .2  خاحاث. (2) الخلٍى

 التوصياث:

بُت الاخخُاحاث هره على بىاءً   مً الىغسي  الجاهب في له جم الخعسض وما الخدٍز

بي البرهامج بىاء ضىةه في جم همىذج باكتراح الباخث كام وهماذج دزاطاث  امللترح الخدٍز

 الخسوج جم ،هما ومخطلباجه وفعالُاجه، ومدجه الصمىُت ،ومفسداجه وأهدافه بمىضىعاجه،

لترح هرا جطبُم ضسوزة أهمها والخىصُاث مً امللترخاث مً بجملت النهاًت في
ُ
 البرهامج امل

س ألاوادًمي اكبل عمادة  مً  بضسوزة الخىصُت فعالُخه مع مً للخأهد والجىدة؛لخطٍى

س مهازاث ئوشاء بهم هُئت أعضاء مساهص أو وخداث لخطٍى   الخدَزع، وجدٍز
ً
 ملخطلباث وفلا

 . العالي الخعلُم في الجىدة
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معايري جودة  االختبارات اإللكرتونية مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريس والطالبات يف 

 جامعة امللك خالد

 مدمد اٌ ملىذد/خصت 

مــــدي جــــىافس معــــاًير الجــــىدة فــــي الازخبــــازاث علــــى فذ الىزكــــت ئلــــي مداولــــت الخعــــسف هــــد

إلالىتروهُــت مــً وحهــت هغــس أعضــاء هُئــت الخــدَزع والطالبــاث  فــي حامعــت امللــً زالــد , 

 وطبل جدظين حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت في حامعت امللً زالد.

م كـدزاث حعّد الازخبازاث مً الىطـاةل خُث  عخمـد عليهـا فـي كُـاض وجلـٍى ٌُ املهّمـت التـي 

اتهم الدزاطــُت والىكــىف علــى مــدي جدلــم أهــداف الخعلــُم  الطلبــت علــى ازــخالف مظــخٍى

وكُــاض هــىاجج الــخعلم لــدي الطــالب فــي املجــاٌ املعسفــي,  فمــً زاللهــا ًمىــً الىشــف عــً 

س عىاصس الىجاح وح خُي هلاط اللىة والضـعف لـدي الطلبـت مـً أحـل الازجلـ اء وجطـٍى

املظــــخىي, وهــــرلً مــــدي فاعلُــــت اطــــتراجُجُاث الخــــدَزع املخبعــــت ومــــدي فاعلُــــت مصــــادز 

 الخعلم املظخسدمت في عملُت الخعلُم والخعلم .

ــــت  ــــى جلىُـــ ـــــاد علـــ ـــــبذ الاعخمــ ـــرة و أصــ ــ ــــىىاث ألازيــ ــــي الظـــ ـــــُم  فـــ ــــىم الخعلــ ـــر مفهـــ ــ ـــــد حؼُيــ وللــ

طلـــم منهــا مفهـــىم الـــخعلم املعلىمــاث والاجصـــاالث , والتــي حعـــد أخــد السوـــاةص الهامـــت التــي ًى

 عبــــر هغـــــام 
ً
إلالىترووــــي الحــــدًث، وأصــــبذ  ئحــــساء  الازخبـــــازاث إلالىتروهُــــت مخاخــــا خالُــــا

الــــخعلم إلالىترووــــي, خُــــث أجــــاح هغــــام الــــخعلم إلالىترووــــي لعضــــى هُئــــت الخــــدَزع فسصــــت 

علــــد الامخدــــان علــــى املىكــــع إلالىترووــــي للملــــسز ألامــــس الــــري ٌظــــهل علــــى املــــدزض عملُــــت 

 زخباز وزصد الىخاةج خُث جخم هره العملُت بشيل آلي.جصحُذ الا 

وكــــد بــــدأث حامعــــت امللــــً زالــــد فــــي جطبُــــم هغــــام الازخبــــازاث إلالىتروهُــــت مىــــر عــــام 

ـــميهــــــــ , وهغـــــــسا  ألهمُـــــــت  الازخبـــــــازاث  فـــــــي العملُـــــــت الخعلُمُـــــــت  0346 ــ ــــت  والظــ ـــي مداولـــ ــ ئلــ

ُت مً وحهت هغس أعضاء الىكىف علي مدي جىافس معاًير الجىدة في الازخبازاث إلالىتروه

 هُئت الخدَزع والطالباث في حامعت امللً زالد.

 ئلى الاحابت عً الدظاؤالث الخالُت: الىزكتوكد خاولذ 

ما مدي جىافس معاًير الجىدة في الازخبازاث إلالىتروهُت  مً وحهـت هغـس أعضـاء هُئـت  -

 الخدَزع والطالباث في ولُاث البىاث في حامعت امللً زالد؟ 

 طبل جدظين حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت في حامعت امللً زالد؟ما  -

 ووان مً أبسش هخاةجها:  

التزام أعضاء هُئت الخدَزع والطالباث بيلُاث البىاث بجامعت امللً زالد بخدلُم   -0

فتـــــــــرض أن جـــــــــىافس معـــــــــاًير الجـــــــــىدة  معـــــــــاًير الجـــــــــىدة فـــــــــي الازخبـــــــــازاث إلالىتروهُـــــــــت , ٍو
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ت  ٌعجى أن هىان حىدة فـي أداء املعلـم وحـىدة فـي أداء الطالـب باالزخبازاث إلالىتروهُ

وحىدة في العملُت الخعلُمُت وهرا مـاال ًمىـً الجـصم بىحـىده, أًضـا البـد وأن حعىـع 

هخـــاةج الازخبــــازاث الجُـــدة فــــسوق فـــي هخــــاةج جدصـــُل الطــــالب, فـــي خــــين هجـــد أن هخــــاةج 

ـــالب الازخبــــــازاث الخدصــــــُلُت بيلُــــــاث الجامعــــــت  حشــــــير  ئلــــــى ازجفــــــا ــــب هجــــــاح الطـــ ع وظــ

وازجفـــــاع معـــــدالتهم , وفـــــى الىكـــــذ ذاجـــــه جإهـــــد لجـــــان فدـــــي الازخبـــــازاث الخدصـــــُلُت 

بالجامعت أن الازخبازاث التي جم فدصها جدظم بالظهىلت باإلضافت ئلـى وحـىد أزطـاء 

 فىُت ومىضىعُت في ئعداد الازخباز ,وعلُه ًمىً  جفظير ذلً على الىدى  حي:

هُـــــت ػالبـــــا مـــــا جـــــأحم فـــــي شـــــيل ازخبـــــازاث مىضـــــىعُت والازخبـــــازاث الازخبـــــازاث إلالىترو -6

اث املعسفُت الدهُا مما ًجعلها بطبُعت الحـاٌ طـهلت,  املىضىعُت عادة جلِع املظخٍى

طـبب أزـس وهـى أن جلــدًساث الطالبـاث العالُـت ال جإزـر فلــط علـى هدُجـت الازخبــازاث  

معغمهـا أًضـا ازخبـازاث % مً الدزحاث على ألاعمـاٌ الفصـلُت  و 11النهاةُت فهىان 

مىضــــىعُت جخىــــسز مــــً طــــىت ألزــــسي ممــــا ٌظــــهل علــــى  الطالبــــاث الحصــــٌى عليهــــا مــــً 

ب الطالبــاث علـــى هىعُــت ألاطـــئلت  شمــُالتهً, باإلضــافت ئلـــى كُــام بعـــ  ألاطــاجرة بخـــدٍز

 وأخُاها ئعطائهً أمثلت جىضُدُت ألطئلت الازخبازاث.

لىتروهُت للىكىف على مدي التزام عدم وحىد لجان بالجامعت لفدي الازخبازاث إلا -4

أعضــــاء هُئــــت الخــــدَزع فعلُــــا بخدلُــــم معــــاًير الجــــىدة وهــــرلً الىكــــىف علــــى مـــــدي 

 طهىلتها.

زػـــــــم أن الىخـــــــاةج حشـــــــير ئلـــــــى التـــــــزام أعضـــــــاء هُئـــــــت الخـــــــدَزع بخدلُـــــــم معـــــــاًير حـــــــىدة  -3

الازخبـــازاث إلالىتروهُـــت ئال أن هىـــان فسضـــُت أهـــدث علـــى أن دزحـــت الالتـــزام بخطبُـــم 

املعــاًير جــصداد مــع ازجفــاع عــدد مــساث ئحــساء الازخبــازاث إلالىتروهُــت , وفــى ذلــً ئشــازة 

ب واملمازطت في جدلُم معاًير حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت .  ئلى أهمُت الخدٍز

لــت الىتروهُــت , ممــا كــد ًجعــل  -1 لِظــذ وــل الازخبــازاث الخدصــُلُت بالجامعــت جــخم بطٍس

إهــد ذلــً هخــاةج هىــان اخخمــاٌ الفخلــاد الازخبــا زاث الخللُدًــت  ئلــى معــاًير الجــىدة  ٍو

دزاطـــاث طـــابلت ,وبالخـــالي هـــرا مـــا وـــان طـــببا فـــي طـــهىلت الازخبـــازاث و ازجفـــاع معـــدالث 

 هجاح الطالب 

 : الخىصُاث

وضع الةدت جخضمً ضىابط ئحساء الازخبازاث إلالىتروهُت ومعاًير حىدة الازخبـازاث  .0

 إلالىتروهُت .
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املهىُـــــــت ألعضـــــــاء هُئـــــــت الخـــــــدَزع  فـــــــي ئعـــــــداد الازخبـــــــازاث الخدصـــــــُلُت زفـــــــع الىفـــــــاءة  .6

بُت امللدمت لهم كهرا الشأن. ادة عدد الدوزاث الخدٍز  إلالىتروهُت مً زالٌ ٍش

م  إلالىترووــــي بيــــل  ولُــــاث الجامعــــت جيــــىن مهمتهــــا  .4 ئوشــــاء لجىــــت لالزخبــــازاث والخلــــٍى

ًير حــــــــىدة الازخبــــــــازاث فدــــــــي الازخبــــــــازاث إلالىتروهُــــــــت وجلُــــــــُم مــــــــدي جضــــــــمنها معــــــــا

,والخعـــــــسف علـــــــى أوحـــــــه اللصـــــــىز فـــــــي الازخبـــــــازاث إلالىتروهُـــــــت ومـــــــً زـــــــم العمـــــــل علـــــــى 

سها.  جطٍى

 ئعداد مساشن لالزخبازاث إلالىتروهُت . .3

م أداء الطــالب   .1 جطبُــم هغــام ملــف الاهجــاش إلالىترووــي و التــي ًمىــً مــً زاللهــا جلــٍى

اث املعسفُت املسخلفت باطخسدام أ م.في املظخٍى  دواث مسخلفت للخلٍى

م جلـــىم علـــى الفـــس  و الترهيـــز واملىطلُـــت واملىضـــىعُت  .2 وضـــع مدـــدداث لجـــىدة الخلـــٍى

م الخازحُت واملظألت.  وطسق وأطالُب الخلٍى

جصـــــمُم ازخبـــــازاث ئلىتروهُــــــت جبـــــرش جدــــــٌى دوز الطالـــــب هدـــــى الــــــخعلم وجىشـــــف عــــــً  .3

 مهازاجه وئبداعاجه.

 لسزاث إلالىتروهُت وأطالُب الخدَزع .وضع آلُت ملساكبت حىدة مدخىي امل .4
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 التوصيات الهًائية للهدوة العلمية:

د العمل وئجلاهه . -0 ص اللُم إلاطالمُت املدّفصة على ججٍى  ضسوزة حعٍص

ت لخأهُد أنَّ أصل مبدأ  -6 دعىة الباخثين واملهخمين الطخسساج هىىش الظىت الىبٍى

 الجىدة ومضامُىه مً دًيىا. 

ب الخعــاون  -4 املشــترن بــين مإطظــاث الخعلــُم العــالي والخعلــُم العــام باإلشــساف والخــدٍز

 ي لخىفير الىكذ والجهد والخيلفت.لخطبُم معاًير الاعخماد املدزسخ

ت الخىغُمُت الاطخلاللُت الجامعاث الظعىدًت مىذ -3 ً  مـً زـالٌ واملالُـت وإلاداٍز جيـٍى

س الهُيـــل الخىغُمـــي ،وجصـــمُم هُاوـــل ل أمىـــاءمجلـــع  جىغُمُـــت مسهـــه بشـــيل ػيـــر خطـــٍى

ـــص امل هسمـــي ٌعخمـــد علـــى املسوهـــت والخعـــاون والخىُــــف والابخيـــاز ممـــا ًـــإدي ئلـــى  سهــــص حعٍص

ـــعىدًت ــــت ، والخىافســـــخي للجامعـــــاث الظــ ــــيُفاث الدولُــ ــــت للخصـ ـــزام باملعـــــاًير املسخلفـ الالتــ

 للجامعاث.

ــد مــً و  ،الاهخمــام بىخــداث الحلــىق الطالبُــت فــي مسخلــف اليلُــاث -1 العىاًــت جــىفير املٍص

مً الخؼرًت والاطيان وألاوشطت الطالبُت  والاهخمام بمجاٌ زدماث شئىن الطالب

 والخىحُه والازشاد، والاعاهاث املخىىعت.

ــــف .2 ـــاذج اطــــدُفاء بمهـــــازاث بالجامعـــــت الجـــــدد الاعضـــــاء حعٍس  عـــــً الصـــــادزة الجـــــىدة همــ

 .الهُئت

ب أعضــاء هُئــت الخــدَزع علــى مهــازاث. 3 حظــاكها وئعهــاز أهمُــت اصــُاػت السطــالت  :جــدٍز

صــــُاػت ، مسسحــــاث الــــخعلم للبــــرامج الدزاطــــُت صــــُاػت، مــــع زطــــالت اليلُــــت والجامعــــت

م ،مسسحاث الخعلم للملسزاث الدزاطُت صـُاػت مسسحـاث الـخعلم ، الخدَزع والخلـٍى

ـــتر  ـــع اطـــ موهُفُــــــت جدلُــــــم الاحظــــــاق مـــ ـــــاض ، و اجُجُاث الخــــــدَزع واطــــــالُب الخلــــــٍى كُـ

 رامج.مسسحاث الخعلم للملسزاث والب

 الخـدَزع، العلمـي البدـث :الخالُـت للمجـاالث. الخىمُت املهىُت لعضـى هُئـت الخـدَزع فـي 4

ـــاٌ ـــاٌ ،الفعـ ًــــت املمازطــــاث، الخعلُمُــــت والخلىُــــاث الىطــــاةل اطــــخسدام، الاجصـ  اللُاد

ت، م وإلاداٍز  .الازخبازاث الخدصُلُت إلالىتروهُتو ،الخلٍى

ــــىدة وضــــــــــع الةدــــــــــت جخضــــــــــمً ضــــــــــىابط ئحــــــــــساء الازخبــــــــــازاث إلالىتروهُــــــــــت ومعــــــــــاًير .  5 ــ ــ حــ

مهاالازخبازاث إلالىتروهُت  .، وآلُاث جصمُمها وجلٍى
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