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حتت رعاية معالي مدير اجلامعة
ٌظس ووالت الجامعت للخطىٍس والجىدة أن جلدم بمىاطبت الُىم العالمي للجىدة
هره الىدوة العلمُت بعىىان "الجىدة والخميز" وذلً ًىم الخمِع
0344/00/01هـ املىافم 6102/00/01م
هما هضع بين أًدًىم ملخصاث ألاوزاق العلمُت لهره الىدوة ،والتي هأمل أن
ً
جيىن عىها على املىاكشاث واملدازالث ،وجدلُم الهدف الري مً أحله
علدث هره الىدوة.

أخوكم
د .أمحد بو حييى اجلبيلي
وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة
رئيس اللجهة املهظمة
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دليل الهدوة العلمية
اسم الىدوة" :الجىدة والخميز ".
الهدف العام من البرهامج :مشازهت الجامعت في الُىم العالمي للجىدة مً زالٌ
الللاءاث والىدواث وأوزاق العمل.
ألاهداف التفصيليت:
ً خعسف على الجىدة في ُ
الظ َّىت الىبىٍت.
 جددًد معاًير هغام الاعخماد املدزسخي في مدازض الخعلُم الثاهىي العام.
 جلدًم اطتراجُجُت ملترخت لخطىٍس وعاةف الجامعاث الظعىدًت في ضىء مبادب
حامعت املظخلبل.
 عسض معاًير حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت.
 جددًد مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت.
 بىاء بسهامج جدزٍبي ملترح ألعضاء هُئت الخدزَع في ضىء معاًير الجىدة الشاملت.
 جلىٍم جىصُف بسامج مسخلت البيالىزٍىض.
الفئت املستهدفت:
ميظىبي حامعت امللً زالد ،واملإطظاث الخعلُمُت ألازسي مً الباخثين واملهخمين في
مجاٌ الجىدة.
مدة البرهامج:
ً ىم واخد ،بىاكع زمع طاعاث.

ً
مظاء.
 الفترة الصباخُت مً الظاعت 0 -5
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اللجهة التهظيمية
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.7

الاسم
د .أخمد بً ًدحى الجبُلي
د .مسشن بً عىضه الشهساوي
د .عبدالعصٍص بً طعُد الهاحسي
د .أخمد فسٍد مدمىد
أ .عبدهللا طالم الحسبي
أ .طازق خظً زىفىز
أ .علي خظً املاليي
أ .مسٍم أخمد النهازي

املىصب
وهُل الجامعت للخطىٍس والجىدة
عمُد الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة
وهُل عمادة الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة
مظدشاز العمادة
ووالت الجامعت للخطىٍس والجىدة
عمادة الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة
عمادة الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة
عمادة الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة

املهام
ً
زةِظا
هاةب السةِع
ً
عضىا
ً
عضىا
طىسجير اللجىت
العالكاث العامت وإلاعالم
العالكاث العامت وإلاعالم
العالكاث العامت وإلاعالم

اللجهة العلمية للهدوة
م
.1
.2
.3

الاسم
د .لبجى خظين العجمي
د .عبدالعصٍص بً طعُد الهاحسي
د .مفسح بً طعُد اٌ هسدم

املىصب
عمُدة ولُت التربُت
وهُل عمادة الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة
أطخاذ إلادازة التربىٍت املشازن

املهام
زةِع اللجىت
ً
عضىا
ً
عضىا

رؤساء اجللسات العلمية
م
.1
.2

الاسم
د .مسشن بً عىضه الشهساوي
د .عبدالعصٍص بً طعُد الهاحسي

املهمت
زةِع الجلظت ألاولى
زةِع الجلظت الثاهُت

وقت الجلست
01.31 -5.41
06.11 -00.11
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املصاركوى يف الهدوة العلمية
م
.1
.2

الاسم
د .عبدهللا بً مىصىز آٌ عضُد
د .عبير مدفىظ مدمد آٌ مداوي

.3

د .فاطمت علي عبدهللا آٌ الحازر

.4

أ .مدمد أخمد مىسخى الشهساوي

.5

د .طعُد طعد هادي

.6

د .عبدالسخمً طعُد بً بدُل

.7

د .خصت مدمد اٌ ملىذ

عىوان الورقت
الجىدة في ُ
الظ َّىت الىبىٍت – هماذج وجطبُلاث-
معاًير هغام الاعخماد املدزسخي في مدازض الخعلُم
الثاهىي العام بمىطلت عظير (املعىكاث
وامللترخاث).
اطتراجُجُت ملترخت لخطىٍس وعاةف الجامعاث
الظعىدًت في ضىء مبادب حامعت املظخلبل
مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت بجامعت امللً
زالد
جلىٍم جىصُف بسامج مسخلت البيالىزٍىض -
حامعت امللً زالد.-
بىاء بسهامج جدزٍبي ملترح ألعضاء هُئت الخدزَع
بجامعت امللً زالد في ضىء معاًير الجىدة
الشاملت.
معاًير حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت مً وحهت
هغس أعضاء هُئت الخدزَع والطالباث في
حامعت امللً زالد
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الجلست
-

ألاولى

الثاوي

الاسم

اجلدول الزمين للربنامج
املوضوع

الدسجُل
الجىدة في ُ
د .عبدهللا بً مىصىز
الظ َّىت الىبىٍت – هماذج
وجطبُلاث-
آٌ عضُد
د .عبير مدفىظ مدمد معاًير هغام الاعخماد املدزسخي في مدازض
آٌ مداوي
الخعلُم الثاهىي العام بمىطلت عظير
(املعىكاث وامللترخاث).
اطتراجُجُت ملترخت لخطىٍس وعاةف
د .فاطمت علي عبدهللا
الجامعاث الظعىدًت في ضىء مبادب
آٌ الحازر
حامعت املظخلبل
مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت
أ .مدمد أخمد مىسخى
بجامعت امللً زالد
الشهساوي
استراحت
جلىٍم جىصُف بسامج مسخلت
د .طعُد طعد هادي
البيالىزٍىض -حامعت امللً زالد.-
بىاء بسهامج جدزٍبي ملترح ألعضاء هُئت
د .عبدالسخمً طعُد
الخدزَع بجامعت امللً زالد في
بً بدُل
ضىء معاًير الجىدة الشاملت.
د .خصت مدمد اٌ ملىذ معاًير حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت مً
وحهت هغس أعضاء هُئت الخدزَع
والطالباث في حامعت امللً زالد
استراحت

الوقت
5.41 -5.11

01.31 -5.41

00.11-01.31

06 -00.11

06.41-06
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اجلودة يف السُهَّة الهبوية – مناذج وتطبيقات -
د .عبدهللا بً مىصىز آٌ عضُد
مقدمت:
َّ
َّ
الحمد هلل الري زلم ول شخيء وأخظىه ،وأبدع ول أمس وأجلىه ،وصلى هللا وطلم على
َّ
طُدها َّ
مدمد وآله وصحبه وطلمّ .أما بعد:
خاضس في ّ
ٌ
ول حعالُم إلاطالم بيل
فمفهىم الجىدة لِع بجدًد على املظلمين ،بل هى
ِّ
ُ ّ
َّ
َّ
ئطالمُت علُا ،فاإلطالم خث على ئجلان العمل وحىدجه
مثل كُمت
مضامُىه ،وهى ً ِّ
وطىت هبُه  هلىله حعالى( :وأخظىىا ئنَّ
وجدظِىه في مىاطً هثيرة مً هخاب هللا َّ
هللا ّ
ًدب املدظىين) وكىله ( :هل حصاء إلاخظان ئال إلاخظان ) وكىله( :صىع هللا
ً
الري أجلً ول شخيء) وكىلهَّ :
(ئها ال هضُع أحس مً أخظً عمال) ،ومً ألاخادًث
ّ
جدث على ججىٍد وجدظين العمل كىله َّ " : 
ئن هللا ّ
ًدب ئذا عمل
الشسٍفت التي
ً
ْ
َّ
أخدهم عمال أن ًخلىه " و كىله  " : ئن هللا هخب إلاخظان على ول شخيء فاذا
ّ
كخلخم فأخظىىا ْ
ّ
ولُدد أخدهم شفسجه وليرح
الربدت
اللخلت وئذا ذبدخم فأخظىىا ِّ
ِّ
ذبُدخه " ،وأخادًث أزسي طىعسض لها باذن هللا في زىاًا هره الىزكت؛ لىبرهً طبم
ّ
املدمدًت على صاخبها
الدًً إلاطالمي في الخىغير لهرا املفهىم مع اهطالكت البعثت
والظالم ،وليظلط َّ
َّ
الضىء على اهخمام إلاطالم وعىاًخه بمبدأ
أفضل الصالة
ً
هفع
الشمىلُت وجسهيزه على ئحادة العمل واملىاصفاث التي ججعله ملبىال وذو ٍ
لصاخبه ْأو َّ
للىاض.
وكد ازجبط مصطلح الجىدة في َّ
الظىت الىبىٍت بمفسداث ومفاهُم هثيرة ،ذاث عالكت
منها إلاخظان ،وإلاجلان ،وإلاخيام ،وإلاصالح ...وػير ذلً ،وطىىخفي في وزكخىا
باشازاث ٌظيرة على ذلً.
أهداف الىزكت:
 -0ئعهاز طبم إلاطالم باملطالبت باإلجلان وإلاخظان ....في حشسَعاجه املسخلفت.
 -6الىشف عً مبادب الجىدة وجطبُلاتها في َّ
الظىت الىبىٍت.
ّ
ّ -4
السد على مً ٌشىً في َّزباهُت هره السطالت وشمىلُتها وجياملها لحاحاث املجخمع
الدًيُت ّ
ّ
والدهُىٍت.
ّ
أهم الدظاؤالث التي ججُب عنها الىزكت:
َّ
 -0هل للجىدة ٌ
والظىت؟
أصل في اللسآن
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 -6هل ًىحد أمثلت وجطبُلاث ملصطلحاث الجىدة ومفاهُمها في الظىت الىبىٍت؟
أبسش الىخاةج:
َّ
 -0مفهىم الجىدة أصله في الىخاب والظىت.
ً
 -6السطالت املدمدًت صالحت للدًً والدهُا معا.
َّ -4
الظىت الىبىٍت ملُئت بخطبُلاث الجىدة ومفاهُمها املسخلفت.
الخىصُاث:
ّ
 -0ضسوزة حعصٍص اللُم إلاطالمُت املدفصة على ججىٍد العمل وئجلاهه.
َّ
 -6دعىة الباخثين واملهخمين الطخسساج هىىش الظىت الىبىٍت لخأهُد أن أصل مبدأ
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.
ملدمت الىزكت:
خل ــم الاعخم ــاد املدزس ــخي هلل ــت هىعُ ــت بي ــل املل ــاًِع باليظ ــبت للم ــدازض الت ــي ش ــملها
طــىاء الحيىمُــت أو الخاصــت ،خُــث اطــخطاعذ املــدازض ئعــادة جىغــُم وجسجِــب أوضــاعها
وجمى ــين العملُ ــاث التربىٍ ــت كه ــا .وأص ــبدذ جسجى ــص عل ــى أط ــع علمُ ــت جسبىٍ ــت ومى جُ ــت
ط ــلُمت م ــً ز ــالٌ جطبُ ــم مجمىع ــت م ــً املع ــاًير العاملُ ــت والت ــي م ــً ش ــاجها أن حظ ــهم ف ــي
ئخ ـ ــدار الخؼي ـ ــراث الالشم ـ ــت لخطبُ ـ ــم هغ ـ ــام الاعخم ـ ــاد ف ـ ــي مىغىم ـ ــت العملُ ـ ــت الخعلُمُ ـ ــت
وإلادازٍــت ،لــرلً حعخبــر عملُــت جلــىٍم ألاداء املدزســخي مــً أهــم املىطللــاث لخطــىٍس التربُــت
والخعلــُم ،فاملدزطــت ــي الىخــدة ألاهيــر أهمُــت فــي الىغــام الخعلُمــي ومظــئىلت عــً هىعُــت
مسسحاتها.
ً
همــا أن معــاًير الاعخمــاد ألاوــادًمي حعــد مــً الجىاهــب ألاطاطــُت لخطــىٍس املإطظــت أًــا
ً
و ـ ــان هىعه ـ ــا ،وعل ـ ــى از ـ ــخالف أوش ـ ــطتها م ـ ــً أح ـ ــل ئًج ـ ــاد ح ـ ــُال م ـ ــً املخعلم ـ ــين امل ـ ــإهلين
لخمىُ ــنهم م ــً العم ــل ف ــي أي مج ــاٌ والازجل ــاء بج ــىدة الخعل ــُم ،والاط ــخفادة م ــً جج ــازب
ال ـ ـ ــدوٌ املخلدم ـ ـ ــت الت ـ ـ ــي طبل ـ ـ ــذ مفه ـ ـ ــىم الاعخمـ ـ ــاد ألاو ـ ــادًمي فـ ـ ــي مإطظـ ـ ــاتها التربىٍـ ـ ــت
والخعلُمُت.
ً
مً هىا جبرش أهمُت جطبُم املعاًير في مدازض الخعلُم الثاهىي العام باعخبازها مدزال
لإلصـالح والخطـىٍس وحعصٍــص زلـت املجخمــع باملدزطـت همإطظــت جسبىٍـت لتربُــت وحعلـُم الــي ء
وزفع مظخىاهم مً حمُع الىىاحي
وكد خاولذ الىزكت إلاحابت عً الدظاؤالث الخالُت:
ض -0مــا معىك ــاث جطبُــم مع ــاًير الاعخمــاد املدزس ــخي فــي م ــدازض الخعلــُم الث ــاهىي الع ــام
للبىـ ــاث بمدًىـ ــت أكهـ ــا بمىطلـ ــت عظـ ــير مـ ــً وحهـ ــت هغـ ــس وـ ــل مـ ــً :مـ ــدًساث املـ ــدازض،
واملعلماث ،والطالباث ؟
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ض -6ما الخىصُاث امللترخـت لخطبُـم معـاًير هغـام الاعخمـاد املدزسـخي فـي مـدازض الخعلـُم
الثاهىي العام للبىاث باململىت العسبُت الظعىدًت ؟
ووان مً هخاةجها:
 -0اجض ــح أن أبـ ــسش املعىكـ ــاث التـ ــي حعُـ ــم جطبُ ــم معـ ــاًير الاعخمـ ــاد املدزسـ ــخي فـ ــي مـ ــدازض
الخعل ــُم الث ــاهىي الع ــام للبى ــاث م ــً وحه ــت هغ ــس م ــدًساث امل ــدازض ف ــي مج ــاٌ (إلادازة
والخىغ ــُم املدزس ــخي وإلامياه ــاث املادً ــت والبش ــسٍت) :ع ــدم خ ــس إلادازاث العلُ ــا عل ــى
جطبُــم معــاًير الاعخمــاد املدزســخي ،ال ًىحــد معــاًير والــحت الزخُــاز اللُــاداث التربىٍــت
،ع ــدم وش ــس ال ــىاي ب ــين حمُ ــع الع ــاملين بامل ــدازض بض ــسوزة جطبُ ــم مع ــاًير الاعخم ــاد
املدزس ــخي ،ع ــدم ج ــىفس الي ــىادز الخدزٍبُ ــت املإهل ــت ف ــي مُ ـدان الاعخم ــاد املدزس ــخي ،ع ــدم
اطــدىاد عملُ ــاث جطــىٍس الخعل ــُم لدزاطــاث ع ــً الىاكــع وبُاه ــاث بدثُــت دكُل ــت .ع ــدم
هفاً ـ ــت الص ـ ــالخُاث املمىىخ ـ ــت إلدازاث املـ ـ ــدازض ألداء مظ ـ ــإولُاتها لعم ـ ــل حؼُي ـ ـ ـراث
وجدظ ــين وحعصٍ ــص للعم ــل املدزس ــخي .ع ــدم ج ــىفس إلامياهُ ــاث املادً ــت والبش ــسٍت اليافُ ــت
لخجهيــز (مبــاوي مدزطــُت مىاطــبت ،ومعامــل مجهــصة ،ومىخبــاث الىتروهُــت ،وملاصــف
مدزطُت ،وألاحهصة الالىتروهُت اليافُت ،ووطاةل حعلُمُت خدًثت ،واعخماداث مالُت
وافُت للمدزطت).
 -6همــا أجضــح فــي مجــاٌ (بِئــت الــخعلم والخعلــُم واملىــار التربــىي) مــً أهــم املعىكــاث التــي
حعُــم جطبُــم معــاًير الاعخمــاد املدزســخي فــي مــدازض الخعلــُم الثــاهىي العــام للبىــاث مــً
وحهــت هغــس املعلمــاث أهمهــا :هــدزة جدفيــز املعلمــاث املخميـزاث فــي أداء العمــل املدزســخي،
عدم مشازهت املعلمـاث فـي الشـساهت املجخمعُـت زـازج البِئـت املدزطـُت ،جسهيـز ئدازاث
املــدازض عل ــى العم ــل بص ــىزة داةمــت دون الاهخم ــام بمخطلب ــاث واخخُاح ــاث املعلم ــاث
بما ًدلم السضا الىعُفي لهـً ،ضـعف بـسامج جطـىٍس املهـازاث املهىُـت للمعلمـاث التـي
حظاعد على ئجلان مهازاث الخؼُيـر والخجدًـد ،الـىلي فـي ججهيـزاث املعامـل واملىخبـاث
املدزطــُت ،عــدم مشــازهت املعلمــاث فــي جطــىٍس املىــا ا الدزاطــُت والىطــاةل الخعلُمُــت
الحدًثت.
 -4وأشـازث الىخـاةج فـي مجــاٌ (الاهجـاش والخدصـُل العلمـي وألاوشــطت الطالبُـت) مـً أهيــر
املعىكاث التي جىاحه الطالباث مً وحهت هغـسهم :عـدم وحـىد هغـام جدفيـز للطالبـاث
املخفىكــاث واملبــدعاث ،كلــت الاهخمــام بــدعم ب ـسامج الخىحُــه وإلازشــاد الطالبــي ،هــدزة
الاهخم ــام ب ــالبرامج وألاوش ــطت املخىىع ــت لخدظ ــين مظ ــخىي الطالب ــاث ،وع ــدم زب ــط م ــا
جخعلمــه الطالبــاث باملهــازاث الحُاجُــت فــي املجخمــع املدــُط باملدزطــت مــً زــالٌ جفعُــل
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ألاوشطت الصفُت والالصفُت .عدم جدزٍب الطالباث على أطـالُب البدـث والخجسٍـب
والخعــسف علــى مصــادز املعلىمــاث ،عــدم الحــس علــى جــدزٍب الطالبــاث علــى كىاعــد
الصحت والظالمت املدزطـُت ،هـدزة الاهخمـام بمعالجـت املشـاول الىفظـُت والاحخماعُـت
ً
للطالباث بما ًىعىع طلبُا على العملُت الخعلُمُت ،عدم جىىع ألاوشطت الالمى جُت
ً
الت ــي حظ ــاعد عل ــى جط ــىٍس الطالب ــاث فىسٍ ــا ومىاط ــبت للبِئ ــت الاحخماعُ ــت .ع ــدم ئجاخ ــت
الف ــس للطالب ــاث للمش ــازهت ف ــي ص ــىع واجس ــاذ اللـ ـسازاث الخاص ــت بخط ــىٍس العملُـ ــت
الخعلُمُت.
 -3أما في مجاٌ (املشازهت املجخمعُت) بأهه ال ًىحد زطـت والـحت للمشـازهت املجخمعُـت
مـ ــً أح ـ ــل الخىاص ـ ــل مـ ــع املجخم ـ ــع املد ـ ــُط بطسٍل ـ ــت اًجابُ ـ ــت جض ـ ــمً املش ـ ــازهت ف ـ ــي
املظــئىلُت وصــىع اللـساز ،و الاهخمــام بمشــازهت أولُــاء ألامــىز فــي وضــع جىكعــاث عالُــت
ألداء لألبى ـ ــاء ،وح ـ ــجُعهم علـ ــى الاجصـ ــاٌ املظـ ــخمس كهـ ــا لطـ ــسح امللترخ ـ ــاث مـ ــً أحـ ــل
جدظين البرهامج املدزسخي الُىمي للمدزطت.
واكترخذ الباخثت الخىصُاث الخالُت:
 -0حشيل هُئت وطىُت مظخللت للخعلُم العام لللُام بعملُاث الاعخماد .مع جىفير املىازد
املالُت الالشمت إلوشاء هره الهُئت.
 -6ئع ـ ــداد و ـ ــىادز وطىُ ـ ــت مإهل ـ ــت ومدزب ـ ــت ليش ـ ــس زلاف ـ ــت الاعخم ـ ــاد املدزس ـ ــخي والج ـ ــىدة ف ـ ــي
الخعلُم .ومخابعت ئحساءاث الحصىٌ على الاعخماد.
 -4الاطـخفادة مـً ججـازب وهمـاذج الجـىدة والاعخمـاد املدزسـخي فـي هثيـر مـً الـدوٌ العسبُـت
والعاملُ ــت لخطبُ ــم مع ــاًير الاعخم ــاد املدزس ــخي .م ــع وش ــس زلاف ــت الج ــىدة ف ــي املإطظ ــاث
الخعلُمُت وبين ميظىبيها وافت.
 -3جــىفير كاعــدة مــً البُاهــاث واملعلىمــاث عــً مــدازض الخعلــُم العــام بامياهاتهــا املادًــت
والبشسٍت في وافت ئزحاء اململىت العسبُت الظعىدًت.
 -1ج ــىفير الخ ــدزٍب املىاط ــب لللُ ــاداث املدزط ــُت والع ــاملين ف ــي كط ــاع الخعل ــُم لخدلُ ــم
الجىدة الخعلُمُت وإلادازٍت والتربىٍت .
 -2الخعــاون املشــترن بــين مإطظــاث الخعلــُم العــالي والخعلــُم العــام باإلشـساف والخــدزٍب
لخطبُم معاًير الاعخماد املدزسخي لخىفير الىكذ والجهد والخيلفت.
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اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير وظائف اجلامعات السعودية يف ضوء مبادئ جامعة املستقبل
د .فاطمت علي عبدهللا آٌ الحازر
أصبدذ الجامعاث الظعىدًت مطالبت باعداد حُل حدًد ذو مىاصفاث زاصت
ً
معترف كها عاملُاً ،طبم املعسفت بشيل مسن ومخىاصل ،وَظخىعب الخطىزاث العلمُت
وإلاهجاشاث الخىىىلىحُت ،ومً هىا أصبدذ جطىٍس الجامعاث الظعىدًت في خاحت
مظخمسة ملساحعت وجطىٍس أهدافها وفلظفتها وهغمها وأطالُبها ووعاةفها مً زالٌ
أطالُب خدًثت ججعلها على دزحت عالُت مً الجىدة وكادزة على اطدشساف آفاق
املظخلبل ،وجسسٍج "ئوظان املظخلبل" اللادز على مىاحهت الخؼُير والري ًخميز بعللُت
علمُت هاكدة ًثم بىفظه وبلدزاجه على صىاعت مظخلبله.
أهداف الىزكت:
 .0بىـ ــاء اطـ ــتراجُجُت ملترخـ ــه لخطـ ــىٍس وعـ ــاةف الجامعـ ــاث الظ ــعىدًت فـ ــي ضـ ــىء مبـ ــادب
حامعت املظخلبل.
 .6حع ـ ّـسف مخطلب ــاث جط ــىٍس وعُف ــت الخ ــدزَع الج ــاممي ف ــي مج ــاالث (الطال ــب الج ــاممي،
وألاط ــخاذ الج ــاممي ،واللُ ــادة الجامعُ ــت) ف ــي الجامع ــاث الظ ــعىدًت ف ــي ض ــىء مب ــادب
حامعت املظخلبل.
 .4جددً ــد مخطلب ــاث جط ــىٍس وعُف ــت البد ــث العلم ــي ف ــي مج ــاالث (جىلُ ــد املعسف ــت ،ووش ــس
املعسفت ،وجطبُم املعسفت) في الجامعاث الظعىدًت في ضىء مبادب حامعت املظخلبل.
 .3حع ـ ـ ّـسف مخطلب ـ ــاث جط ـ ــىٍس وعُف ـ ــت زدم ـ ــت املجخم ـ ــع ف ـ ــي مج ـ ــالي (الخ ـ ــدزٍب ،والش ـ ـساهت
املجخمعُت) في الجامعاث الظعىدًت في ضىء مبادب حامعت املظخلبل.
أهمُـت الىزكت:
 -0جخجلــى أهمُــت الىزكــت الحالُـت فــي مىاهبخــه مــع زؤٍــت اململىــت 6141والتــي مــً أهــدافها
أن جص ــبذ زم ــع حامع ــاث ط ــعىدًت عل ــى ألاك ــل م ــً أفض ــل 611حامع ــت دولُ ــت ف ــي
،6141وط ـ ـ ــد الفج ـ ـ ــىة ب ـ ـ ــين مسسح ـ ـ ــاث الخعل ـ ـ ــُم الع ـ ـ ــالي ومخطلب ـ ـ ــاث ط ـ ـ ــىق العم ـ ـ ــل
،والاط ـ ــدثماز ف ـ ــي الخعل ـ ــُم وجصوٍ ـ ــد الط ـ ــالب والطالب ـ ــاث باملع ـ ــازف وامله ـ ــازاث الالشم ـ ــت
لىع ـ ــاةف املظ ـ ــخلبل ،باإلض ـ ــافت ئل ـ ــى ط ـ ــد الفج ـ ــىة ب ـ ــين مسسح ـ ــاث الخعل ـ ــُم العـ ـ ــالي
ومخطلبــاث طــىق العمــل ،وجطــىٍس الخعلــُم وجىحُــه الطــالب هدــى الخُــازاث الىعُفُــت
واملهىُــت املىاطــبت ،وئجاخــت الفسصــت إلعــادة جــأهُلهم واملسوهــت فــي الخىلــل بــين مسخلــف
املظازاث الخعلُمُت.
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 - 6جتـزامً مــع زؤٍـت وشازة الخعلــُم باململىـت والتــي جــىي علـى حعلــُم حـاممي ًىــافع علــى
السٍ ـ ــادة وَظ ـ ــهم ف ـ ــي بى ـ ــاء مجخم ـ ــع املعسف ـ ــت ،وٍلب ـ ــي مخطلب ـ ــاث الخىمُ ـ ــت الاكخص ـ ــادًت
والاحخماعُ ــت والبُ ُ،ــت ،وٍ ــدعم بسه ــامج السٍ ــادة العاملُ ــت للجامع ــاث الظ ــعىدًت هأخ ــد
ب ـسامج الجــىدة الىىعُ ــت فــي الجامع ــاث الظــعىدًت؛ وال ــري حهــدف ئل ــى هلــل الجامع ــاث
الظــعىدًت م ــً املدلُ ــت ف ــي الفى ــس وألاداء والخ ــأزير والعالك ــاث للىص ــىٌ كه ــا ئل ــى ألاف ــاق
ً
ً
العاملُت .ومً ّ
زم فان البدث ًمثل أطاطـا ضـسوزٍا لىضـع اطـتراجُجُت زاصـت بأبعـاد
جطىٍس وعاةف الجامعاث باململىت.
 -4جلـ ّـدم الىزكــت لللُــاداث املظــئىلت عــً جطــىٍس الجامعــاث باململىــت اطــتراجُجُت لخطــىٍس
وعـ ــاةف الجامعـ ــاث الظـ ــعىدًت فـ ــي ضـ ــىء مبـ ــادب حامعـ ــت املظـ ــخلبل فـ ــي عـ ــل معـ ــاًير
املىافظت العاملُت والخصيُفاث الدولُت للجامعاث.
 -3إلاطـهام الفاعــل فــي بـسامج وزطـط الخىمُــت املجخمعُــت ألامــس الـري ًخطلــب العمــل علــى
جطـ ــىٍس وعاةفهـ ــا فـ ــي ضـ ــىء مبـ ــادب حامعـ ــت املظـ ــخلبل مـ ــً زـ ــالٌ زططهـ ــا وأهـ ــدافها
وأوش ـ ــطتها ،مم ـ ــا ٌظ ـ ــخداي الحاح ـ ــت لبى ـ ــاء اط ـ ــتراجُجُت ملخطلب ـ ــاث جط ـ ــىٍس وعـ ـ ــاةف
الجامعت.
الىخاةج:
 .0املىافلـ ــت علـ ــى مخطلبـ ــاث جطـ ــىٍس الىعُفـ ــت الخدزَظـ ــُت املخعللـ ــت بالطالـ ــب الجـ ــاممي
خُث حاءث املخطلباث على الىدى الخاليً" :مخلً مهازاث ئعداد البدىر العلمُت"،
ّ
"ًمخل ــً مه ــازاث الاجص ــاٌ الى ــا ح م ــع ز ــسًٍ" ً" ،مخل ــً مه ــازاث اللُ ــادة الالشم ــت
لصىاعت اللسازاث البىاءة".
 .6املىافل ــت عل ــى مخطلب ــاث جط ــىٍس الىعُف ــت الخدزَظ ــُت املخعلل ــت باألط ــخاذ الج ــاممي،
خُ ــث ح ــاءث املخطلب ــاث عل ــى الىد ــى الخ ــاليٌ" :ش ــازن ف ــي أوش ــطت /بـ ـسامج الجامعـ ـت
للحص ــىٌ عل ــى الج ــىدة والاعخم ــاد"ً" ،طب ــم مب ــادب ال ــخعلم الالىتروو ــي ف ــي ج ــدزَع
مدخ ـ ــىي املل ـ ــسز الدزاس ـ ــخي"ً" ،طب ـ ــم هخ ـ ــاةج أبداز ـ ــه ف ـ ــي جل ـ ــدًم خل ـ ــىٌ للمش ـ ــىالث
املجخمعُت".
 .4املىافلت على مخطلباث جطىٍس الىعُفت الخدزَظُت املخعللت باللُادة الجامعُت ،خُث
حاءث املخطلباث على الىدى الخالي" :حظخسدم الخسطُط الاطتراجُجي في عملُت اجساذ
الل ـ ـ ـساز"ً" ،ض ـ ـ ــمً حش ـ ـ ــىُل الهُي ـ ـ ــل الخىغُم ـ ـ ــي للجامع ـ ـ ــت جدلُ ـ ـ ــم زؤٍ ـ ـ ــت وزط ـ ـ ــالت
الجامع ـ ـ ــت"ً" ،دظ ـ ـ ــم الهُي ـ ـ ــل الخىغُم ـ ـ ــي باملسوه ـ ـ ــت بمـ ـ ـ ـا ٌظـ ـ ــمذ بخف ـ ـ ــىٍ الظ ـ ـ ــلطت
للمسؤوطين".
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 .3املىافلـت علـى مخطلبــاث جطـىٍس وعُفـت البدــث العلمـي املخعللـت بخىلُــد املعسفـت ،خُــث
ح ــاءث املخطلب ــاث عل ــى الىد ــى الخ ــالي" :ج ــىفير املعلىم ــاث م ــً ز ــالٌ كىاع ــد بُاه ــاث
خدًثت مخطىزة"" ،جفعل الخبادٌ املعسفي مع مساهص البدـىر املدلُـت /العاملُـت"" ،حعـد
ً
زطت البدث العلمي بالجامعت وفلا الخخُاحاث املجخمع".
 .1املىافلــت علــى مخطلبــاث جطــىٍس وعُفــت البدــث العلمــي املخعللــت بيشــس املعسفــت ،خُــث
حـاءث املخطلبــاث علــى الىدــى الخــالي" :جصــدز مجـالث علمُــت ليشــس املعسفــت التــي ًيخجهــا
أعضــاء هُئــت الخــدزَع"ً" ،خــىفس لــدي الجامعــت كاعــدة بُاهــاث للبدــىر العلمُــت التــي
ججسحها " " ،حعلد مإجمساث جسدم ميظىبي الجامعت /املجخمع ليشس املعسفت بُنهم".
 .2املىافلت على مخطلباث جطىٍس وعُفت البدث العلمي املخعللت بخطبُم املعسفـت ،خُـث
حاءث املخطلباث على الىدى الخالي " :جفعل ئدازة املعسفت مـً أحـل املبـادزة لخطبُلهـا
في زدمت املجخمع"" ،جىفس خسٍت البدث العلمي ألعضاء هُئت الخدزَع لخطبُم هخاةج
أبداثهم"" ،حعمل على حظىٍم هخاةج البدىر لخطبُلها في كطاعاث العمل املسخلفت".
 .3املىافلت على مخطلباث جطىٍس وعُفت زدمت املجخمع املخعللت بمجاٌ الخدزٍب ،خُث
حــاءث املخطلبــاث عل ــى الىدــى الخ ــالي" :جطــىز ب ـسامج الخ ــدزٍب ملظــاًسة م ــا ٌظــخجد م ــً
معــازف"" ،جلــدم الاطدشــازاث العلمُــت ملإطظــاث املجخمــع أو أف ـساده"" ،جــىفس فــس
الخدزٍب لجمُع أفساد املجخمع مً زالٌ الخعلُم املظخمس".
 .4املىافل ــت علـ ــى مخطلبـ ــاث جطـ ــىٍس وعُفـ ــت زدمـ ــت املجخمـ ــع املخعللـ ــت بمجـ ــاٌ الش ـ ـساهت
املجخمعُــت ،خُــث حــاءث املخطلبــاث علــى الىدــى الخــاليٌ" :شــازن ميظــىبى الجامعــت فــي
املجـ ــاٌ الخطـ ــىاي العـ ــام لخدمـ ــت املجخمـ ــع" " ،جدـ ــدد الجامعـ ــت الاخخُاحـ ــاث الفعلُـ ــت
للمجخم ــع املدل ــي بىط ــاةل علمُ ــت مخع ــددة" " ،جل ــُم اجص ــاالث وعالك ــاث فعال ــت م ــع
املإطظاث املجخمعُت".
التوصياث:
 – 0مىذ الجامعاث الظعىدًت الاطخلاللُت الخىغُمُت وإلادازٍت واملالُت مً زالٌ:
 جيىًٍ مجلع أمىاء ًمخلً اللدزة والصـالخُت بظـسعت اجسـاذ اللـسازاث والابخعـاد عـً
السوجين.
 جطىٍس الهُيل الخىغُمي ،وجصمُم هُاول جىغُمُت مسهه بشيل ػير هسمي ٌعخمد على
املسوه ــت والخع ــاون والخىُ ــف والابخي ــاز مم ــا ً ــإدي ئل ــى ئشال ــت الح ــدود والفىاص ــل ب ــين
مجاالث الخسصي الىاطعت.
 - 6حعصٍص املسهص الخىافسخي للجامعاث الظعىدًت مً زالٌ:
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 الالتزام باملعاًير املسخلفت للخصيُفاث الدولُت للجامعاث.
 وضع اطتراجُجُاث جىافظُت للبدث العلمي وح جُع الابخياز.
 ئوش ـ ــاء مص ـ ــاوع(خداةم الخىىىلىحُا)داز ـ ــل الجامعـ ــاث لخىلُ ـ ــد وجىعُـ ــف واط ـ ــدثماز
املعسفت في زدمت املجخمع وجدىٍل املعازف ملىخجاث.
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مؤشرات جودة اخلدمات الطالبية جبامعة امللك خالد
مدمد أخمد مىسخى الشهساوي
هدفت الورقت إلى:
 .0حعــسف مإشـساث حــىدة الخــدماث الطالبُــت بجامعــت امللــً زالــد فــي مجــاالث (زــدماث
ش ـ ــئىن الط ـ ــالب ،وإلاط ـ ــيان ،والخؼرً ـ ــت ،وإلاعاه ـ ــاث املخىىع ـ ــت ،والخىحُ ـ ــه وإلازش ـ ــاد،
وألاوشطت املسخلفت ،والحلىق الطالبُت) مً وحهت هغس طالب الجامعت.
 .6حعــسف املخطلبــاث الالشمــت لخطبُــم مإشـساث حــىدة الخــدماث الطالبُــت بجامعــت امللــً
زالـ ـ ــد فـ ـ ــي مجـ ـ ــاالث (زـ ـ ــدماث شـ ـ ــئىن الطـ ـ ــالب ،وإلاطـ ـ ــيان ،والخؼرًـ ـ ــت ،وإلاعاهـ ـ ــاث
املخىىعــت ،والخىحُ ــه وإلازشــاد ،وألاوش ــطت املسخلفــت ،والحل ــىق الطالبُــت) م ــً وحه ــت
هغس طالب الجامعت.
وكد خاولذ الىزكت ئلى إلاحابت عً الدظاؤالث الخالُت:
 .0م ــا مإشـ ـساث ح ــىدة الخ ــدماث الطالبُ ــت بجامع ــت املل ــً زال ــد ف ــي مج ــاالث (ز ــدماث
ش ـ ــئىن الط ـ ــالب ،وإلاط ـ ــيان ،والخؼرً ـ ــت ،وإلاعاه ـ ــاث املخىىع ـ ــت ،والخىحُ ـ ــه وإلازش ـ ــاد،
وألاوشطت املسخلفت ،والحلىق الطالبُت) مً وحهت هغس طالب الجامعت؟
 .6ما املخطلباث الالشمت لخطبُم مإشساث حىدة الخدماث الطالبُت بجامعت امللً زالـد
ف ــي مج ــاالث (زـ ــدماث ش ــئىن الطـ ــالب ،وإلاط ــيان ،والخؼرًـ ــت ،وإلاعاه ــاث املخىىعـ ــت،
والخىحُــه وإلازشــاد ،وألاوشــطت املسخلفــت ،والحلــىق الطالبُــت)مً وحهــت هغــس طــالب
الجامعت؟
وكان من أبرز هتائجها:
 .0مإشـساث حــىدة الخــدماث الطالبُــت بجامعــت امللــً زالــد فــي مجــاالث (زــدماث شــئىن
الطــالب ،وإلاطــيان ،والخؼرًــت ،وإلاعاهــاث املخىىعــت ،والخىحُــه وإلازشــاد ،وألاوشــطت
املسخلفــت) ،جخــىافس بدزحــت مخىطــطت ،بِىمــا مإشـساث حــىدة الحلــىق الطالبُــت جخــىافس
بدزحت كلُلت ،خُث حاءث مإشساث حىدة ألاوشطت املسخلفت هأعلى دزحت جىافس مً
بين مإشساث حىدة املجاالث.
 .6املىافل ــت عل ــى أهمُ ــت حمُ ــع املخطلب ــاث الالشم ــت لخطبُ ــم مإشـ ـساث ح ــىدة الخ ــدماث
الطالبُت.
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التوصياث:
 .0الاهخمام بىخداث الحلىق الطالبُت في مسخلف اليلُاث ،مً زالٌ:
 ئجاخـ ــت بىابـ ــت الىتروهُـ ــت لخلـ ــدًم الشـ ــياوي؛ جفادًـ ــا للصخـ ــام وجىـ ــدض الطـ ــالب أمـ ــام
املياجب.
 ئعالم الطالب باملىاعُد املدددة لخلدًم الشياوي.
 ئجاخت الفسصت للطالب بخلدًم جغلم في خالت عدم كىاعتهم بلساز اللجىت الطالبُت.
 دع ـ ــم الــىخـ ـ ــداث بال ـى ـ ــىادز البش ــسٍت املإه ــلت ،م ــع ض ـ ــسوزة جمــخعهم بــاللطف وخظــً
الخعامل مع املىاكف الطالبُت املسخلفت.
 .6الاهخمام بمجاٌ إلاعاهاث املخىىعت ،وذلً مً زالٌ:
 الخ ــىطع فــي جل ــدًم الخ ــدماث املالُــت ،م ــً ز ــالٌ ئجـاخ ــت فـسصــت خص ـ ــىٌ الط ــالب علــىً
ك ــسوض كص ــيرة أو طىٍل ــت ألاح ــل ،والت ــي ك ــد حظ ــاعد هثي ـرا ف ــي خ ــل مش ــاول الط ــالب
املالُت.
 العمل على جسُير الطالب بىىع البىً الري ًسػب فُه لالطخفادة مً امليافأة. الخىطع في الدشؼُل الطالبي بملابل أحـس مـادي ،مـع ضـسوزة ألازـر بمبـدأ املظـاواة بـينالطالب.
 ئعفاء بع الطالب (املدخاحين واملخفىكين) مً بع السطىم أو حصءا منها. .4جىفير املصٍد مً الاهخمام بمجاٌ الخىحُه وإلازشاد ،مً زالٌ:
 زف ـ ــع مــظخ ـ ــىي وخ ـ ــداث الخــىحـُ ـ ــه وإلازش ـ ــاد فـ ــي الـىــلُ ـ ــاث ئلـ ــى م ـساه ـ ــص مخ ـس ـص ـ ــصتلخـلـدً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الاطــدشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازاث (ألاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادًمُت ،والــىفظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت ،واملهــىُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،واملادً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت،
وال ـصــدُت...،الخ) ،ودعمها باألزصاةُين املىاطبين.
 حـشـج ـُ ـ ـ ـ ــع أع ـضـ ـ ـ ـ ــاء هُ ـ ـ ـ ــئت الـخـدزَ ـ ـ ـ ــع للــمش ــازه ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي املـساه ـ ـ ـ ــص املعـ ـ ـ ــىُت بـخـلدً ـ ـ ـ ــمالاطـدشـازاث ،لـالطخـفـادة مً حهىدهم وزبراتهم.
 جىفير بسامج زاصت لسعاًت الطالب املخفىكين وامللصسًٍ. ض ــسوزة وح ــىد مجـمـىع ــت م ــً اللـج ــان الطــالب ـُ ــت املظــاهدة؛ وذل ــً لخعسٍــف الطــالباملظــخجدًً أو ػيــرهم عل ــم الج ــامـعـ ــت وم ــا ج ـل ــدمـ ــه مــً ز ــدمـ ــاث ،وختــى ح ـظــاع ــد فــي
خ ـصــس ال ــطالب املخفــىكين وامللص ــسًٍ،
وح ـظــاعد هرلً في م ـعــسفــت م ــا ً ــدوز م ــً م ـشــاه ــل ب ـُ ــً ال ـط ــالب ،وال ــتي جد ـخ ــاج ئلـى
جـ ـلــدًم الـعـ ــدًد مً البرامج والخدماث إلازشادًت والخىحيهُت والىكاةُت والعالحُت.
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 .3جىفير املصٍد مً الاهخمام بمجاٌ الخؼرًت ،وذلً مً زالٌ:
 شٍـ ــادة ألام ــاهً الـمسصص ــت لخـل ــدًم الــىحب ــاث ال ــؼراةُت واملش ــسوباث امل ــسخلفت فــيمســخلف اليلُاث ،مع ضسوزة أن جيىن مخاخت على مداز الُىم الدزاسخي.
 وح ـ ـ ــىد مساكب ــت ص ـ ــدُت مش ــددة ل ـ ــضمان حـ ـ ـ ــىدة ال ـ ــىحباث الؼراةُ ــت واملش ــسوباثاملــلدمت ،والخأهـ ـ ــد مً مىاطبت ألاطعاز مع حىدة الخدماث الؼراةُت امللدمت.
 حشىُل لــجىت مخسصصـت ًى ــىن مــً بـين أعــضاةــها أزــصاتي حؼرًـت لللُـام بجـىالثمظ ــخمسة للخأه ــد م ــً ح ـ ــىدة الخ ـ ــدماث الؼ ـ ــراةُت امللــدم ـ ــت ،وزب ـ ــطها بـ ــلجىت طـالبُـ ــت
حعـمل ع ـلــم زف ــع الشياوي بش ـىـل دوزي للجهاث املعىُت.
 العمل على وشس الثلافت الؼراةُت عً طسٍم جلدًم الاطدشازاث الؼراةُت املىاطبت. .1تهُئت طىً الطالب ،بدُث جخىافس فُه ملىماث إلاكامت املسٍدت ،مً زالٌ:
 ج ـ ــصوٍد الـظ ـىـ ـ ــً باإلمــياهـ ـ ــاث ال ــمالة ـ ــمت للخ ـ ــدصُل ال ـعـ ـ ــلمي ،م ـث ـ ــل :ج ـ ــىفير ك ــاع ـ ــاثمس ـصــصت ل ــلدزاط ــت والاطخرواز ،وجىفير زدمت الاهترهذ املجاوي.
 ئكام ــت ألاوش ــطت والفعالُـ ــاث املسخلفـ ــت ف ــي واف ــت املجـ ــاالث (السٍاض ــُت ،والثلافُـ ــت،والاحخماعُت....،الخ).
 ضسوزة فخذ عُادة صحُت مخياملت دازل ملس الظىً. العمل على دزاطت جيالُف الظىً لُدىاطب مع ملدزة الطالب املالُت. .2جىفير املصٍد مً العىاًت والاهخمام بمجاٌ زدماث شئىن الطالب ،وذلً مً زالٌ:
 شٍ ـ ــادة ألام ـ ــاهً املسصص ـ ــت لخل ـ ــدًم ز ـ ــدماث ش ـ ــئىن الط ـ ــالب ،ودعمه ـ ــا بالىـ ـ ـ ــىادزالبشــسٍت املإهلــت واملدزبــت ،مــع ضــسوزة ئملــامهم باملعلىمــاث املخعللــت بســدماث ش ــئىن
الطالب.
 جــىشَع ألامـاهً املسصــصت لخ ـل ــدًم ز ــدماث شئ ــىن الط ــالب بشـيل مىاطـب ومالةـمعلــى مــدازل وــل ولُــت؛ لل ــدُلىلت دون جى ــدض الط ــالب علــى أم ــاهً مد ــددة ،زاصــت
مع العدد املتزاًد لطالب الجامعت؛ مما ٌظاعد في جلدًم الخدماث املطلىبـت بطسٍلـت
طسَعت.
 .3الاهخمـام باألوشـطت الطالبُـت ،وئشالـت العلبـاث التــي حعتـرض ممازطـت الطـالب لهـا ،مــً
زالٌ:
 جىفير إلامياهاث املادًت والبشسٍت الالشمت لخىفُر ألاوشطت الطالبُت املسخلفت.ُ
 جِظ ــير إلاحـ ـساءاث الت ــي ًج ــب أن جدب ــع إلكام ــت ألاوش ــطت ،م ــع ض ــسوزة ج ــىفير إلاشـ ـسافالىااي عليها.
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 شٍ ـ ــادة فـ ـ ــس الللـ ـ ــاءاث الجـ ـ ــماعُت ب ـ ــين الـ ـ ــطالب واملظئــىل ـ ــين ع ـ ــً جل ـ ــدًم ألاوش ـ ــطتالطالبُ ـ ــت ،وئجب ـ ــاع أط ـ ـلىب املىاكش ـ ــت والح ـ ــىاز والخدفيـ ــز إلكى ـ ــاع الطـ ــالب وج ـ ــىحيههم
ملمازطت ألاوشطت.
 شٍ ــادة عــدد ألاو ـش ـطــت والف ـعــالُاث ،واملدـاضساث ،واملظابلاث ،والدوزاث الخدزٍبُت،والح ــس عل ــى دع ــىة بع ـ ـ الشــسصـ ــُاث املخــمُـ ــصة والـمــإزـ ــسة للمــشازه ـ ــت فُ ــها ،مـ ــع
ئجــاخت الفسصت للطالب للخعبير عً آزائهم.
 .4ضــسوزة أن جيــىن عملُــت جلُــُم مظــخىي حــىدة الخــدماث الطالبُــت وكُاطــها عملُــت
مظ ــخمسة ،وبص ــفت دوزٍ ــت ،ول ــِع فع ــال اط ــخدىاةُا ًُج ــسي مل ــسة واخ ــدة ،أو ز ــالٌ فت ـراث
مخباعدة وػير مىخغمت.
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تقويم توصيف برامج مرحلة البكالوريوس -جامعة امللك خالد -
د طعُد طعد هادي
هدفذ الىزكت ئلى جلىٍم جىصُف بسامج مسخلت البيالىزٍىض في ضىء الخعسف على :
 .0مـ ـ ــدي الاحظ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــين زطـ ـ ــالت الجامع ـ ـ ــت وزط ـ ـ ــالت اليلُـ ـ ــت وزط ـ ـ ــالت البره ـ ـ ــامج لب ـ ـ ـرامج
البيالىزٍىض في حامعت امللً زالد
 .6مم ــدي الاحظ ــاق ب ــين مسسح ــاث ال ــخعلم لب ـرامج البي ــالىزٍىض ف ــي حامع ــت املل ــً زال ــد
الاوادًمُ ـ ــت ومسسح ـ ــاث ال ـ ــخعلم الت ـ ــي خ ـ ــددتها الهُئ ـ ــت الىطىُ ـ ــت للخل ـ ــىٍم والاعخم ـ ــاد
الاوادًمي
 .4م ـ ـ ــدي الاحظ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــين مسسح ـ ـ ــاث لبـ ـ ـ ـرامج البي ـ ـ ــالىزٍىض ف ـ ـ ــي حامع ـ ـ ــت املل ـ ـ ــً زال ـ ـ ــد
واطتراجُجُاث الخدزَع واطالُب الخلىٍم.
وكد خاولذ الىزكت ئلى الاحابت عً الدظاؤالث الخالُت:
 .0م ـ ــا م ـ ــدي الاحظ ـ ــاق ب ـ ــين زط ـ ــالت الجامع ـ ــت وزط ـ ــالت اليلُ ـ ــت وزط ـ ــالت البره ـ ــامج لب ـ ـرامج
البيالىزٍىض في حامعت امللً زالد
 .6مــا مــدي الاحظــاق بــين مسسحــاث الــخعلم لب ـرامج البيــالىزٍىض فــي حامعــت امللــً زالــد
الاوادًمُ ـ ــت ومسسح ـ ــاث ال ـ ــخعلم الت ـ ــي خ ـ ــددتها الهُئ ـ ــت الىطىُ ـ ــت للخل ـ ــىٍم والاعخم ـ ــاد
الاوادًمي ؟
 .4م ـ ــا م ـ ــدي الاحظ ـ ــاق ب ـ ــين مسسح ـ ــاث لبـ ـ ـرامج البي ـ ــالىزٍىض ف ـ ــي حامع ـ ــت املل ـ ــً زال ـ ــد
واطتراجُجُاث الخدزَع واطالُب الخلىٍم؟
ووان مً أبسش هخاةجها:
 -0و ـ ــل الب ـ ـرامج الدزاط ـ ــُت وع ـ ــددها(  )34بسهامج ـ ــا ملسخل ـ ــت البي ـ ــالىزٍىض ل ـ ــدحها زط ـ ــالت
مدـددة ومعلىـت وجدظــم مـع الىعــاةف الثالزـت ألاولـى مــً زطـالت الجامعــت و ـي الخعلــُم
والبدث العلمي وزدمت املجخمع .
 -6بع ـ ـ الب ـ ـرامج حـ ــاءث زطـ ــالتها زالُـ ــت مـ ــً جىعُـ ــف جلىُـ ــت املعلىمـ ــاث فـ ــي العملُـ ــت
الخعلُمُت.
 -4زطالت بع البرامج واهذ طىٍلت وبداحت الى اًجاش في الخعبير.
 -3الىثيــر م ــً مسسح ــاث الــخعلم ف ــي الب ـرامج الدزاط ــُت حــاءث ص ــُاػتها مىاط ــبت للمج ــاٌ
الري جيخمى الُه وجم الخعبير عنها بأفعاٌ كابلت لللُاض.
 -1بعـ مسسحـاث الـخعلم حــاءث بأفعـاٌ ػيـر كابلـت لللُــاض مثـل ًلـم – ًلـدزً -فهــم –
ٌمي.
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 -2بع ـ مسسحــاث الــخعلم لــم جىــً مىاطــبت للمجــاٌ مث ـل اطــخسدام جطبُــم فــي املجــاٌ
املعسفي.
 -3بع مسسحاث البرامج حاءث على هُئت أهداف عامت للبرهامج.
 -4مفهىم الاحظاق بين مسسحاث ول بسهامج واطتراجُجُاث الخدزَع وأطالُب الخلىٍم
جياد جيىن مخدللت بيظبت %21
 -5اجض ــح م ــً الىم ــىذج أن أػل ــب البـ ـرامج حظ ــخسدم اط ــتراجُجُت املداض ــسة واملىاكش ــت
والحىاز في املجاٌ ألاوٌ (املعسفي) وحعخمد على الازخبازاث وألاطئلت الشـفهُت للخلـىٍم
والخدلم مً جدلم املسسحاث في هرا املجاٌ.
 -01أػل ـ ــب الب ـ ـرامج اعخم ـ ــدث عل ـ ــى اط ـ ــتراجُجُت ال ـ ــخعلم الخع ـ ــاووي والعص ـ ــف ال ـ ــرهجي
والبد ـ ــىر او املش ـ ــازَع و الخ ـ ــدزٍب العمل ـ ــي ف ـ ــي جدلُ ـ ــم املج ـ ــاٌ الث ـ ــاوي م ـ ــً مج ـ ــاالث
مسسح ــاث الـ ــخعلم وهـ ــى املهـ ــازاث الادزاهُـ ــت وهىم ــا ٌعـ ــد مىاطـ ــب لهـ ــرا املجـ ــاٌ وـ ــىن
جدلُلــه ًخطلــب ان ًيــىن املــخعلم وشــطا وفعــاٌ فــي العملُــت الخعلُمُــت ,وحعخمــد علــى
الازخبازاث والخلازٍس واملشازَع والخطبُم العملي.
 -01اطـخسدمذ البـرامج الاوادًمُــت اطـتراجُجُت الـخعلم الخعــاووي واملىاكشـت والحــىاز
والخدزٍب العلمي او املُداوي والخيلُفاث الجماعُت لخدلُم مسسحاث املجاٌ
اط ـ ــخسدمذ البد ـ ــىر العلمُ ـ ــت والحاط ـ ــىب وال ـ ــخعلم إلالىتروو ـ ــي ف ـ ــي جدلُ ـ ــم
-00
مسسحـ ـ ــاث املجـ ـ ــاٌ السابـ ـ ــع وهـ ـ ــى مهـ ـ ــازاث الخىاصـ ـ ــل واملهـ ـ ــازاث العددًـ ـ ــت والحظـ ـ ــابُت
واطخسدمذ في عملُت
 -06جلُ ــُم م ــدي جدلـ ــم املس ــسج الخيلُف ــاث املعخمـ ــدة عل ــى اط ــخسدام الحاطـ ــىب
والاهترهذ والاعماٌ الجماعُت والبالن بىزد.
 -04بع البرامج اطخسدمذ اطتراجُجُاث جدزَع ػير مىاطبت ملجاالث مسسحـاث
الخعلم مثل اطخسدام البدىر او املشازَع مع املجاٌ الاوٌ (املعسفي).
 -03بع ـ ـ الب ـ ـرامج اطـ ــخسدمذ الازخبـ ــازاث امللالُـ ــت فـ ــي كُـ ــاض مسسحـ ــاث الـ ــخعلم
املسجبطت باملجاٌ الثالث والافضل الاعخماد على الاوشطت والخيلُفاث الجماعُت .
 -01بع ـ ـ الب ـ ـرامج خـ ــددث الازخبـ ــازاث هـ ــأداة جلـ ــىٍم للمجـ ــاٌ فـ ــي خـ ــين باإلميـ ــان
الاطخعاهت بأدواث ازسي.
 -02بع ـ الب ـرامج زػ ــم كل ــت ع ــدد مسسحــاث ال ــخعلم للبره ــامج الا ئن ع ــدد اط ــالُب
الخلىٍم املدددة ليل مسسج احظم بالىيرة باإلضافت الى وىجها مىسزة في ول املجاالث
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 -03بعـ الب ـرامج لــم جدــدد أطــالُب الخلــىٍم بشــيل صــحُذ وئهمــا وــان هىــا شــسح
آللُت الخلىٍم وهفع املالخغت باليظبت الطتراجُجُاث الخدزَع.
التوصياث :
 .0وضع آلُاث مخىىعت ليشس زطالت البرامج للمظخفُدًً منها.
 .6حعسٍــف الاعضــاء الجــدد بالجامعــت بمهــازاث اطــدُفاء همــاذج الجــىدة الصــادزة
عً الهُئت.
 .4جدزٍب أعضاء هُئت الخدزَع على مهازاث:
 صُاػت السطالت وئعهاز أهمُت احظاكها مع زطالت اليلُت والجامعت.
 صُاػت مسسحاث الخعلم للبرامج الدزاطُت.
 صُاػت مسسحاث الخعلم للملسزاث الدزاطُت.
 الخدزَع والخلىٍم.
 صـ ــُاػت مسسحـ ــاث الـ ــخعلم وهُفُـ ــت جدلُـ ــم الاحظـ ــاق مـ ــع اطـ ــتراجُجُاث
الخدزَع واطالُب الخلىٍم.
 كُاض مسسحاث الخعلم للملسزاث والبرامج.
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بهاء برنامج تدرييب مقرتح ألعضاء ييئة التدريس جبامعة امللك خالد
يف ضوء معايري اجلودة الصاملة

د .عبدالسخمً طعُد بً بدُل
هدفذ هره الىزكت ئلى بىاء بسهامج جدزٍبي ألعضاء هُئت الخدزَع الجاممي في
ضىء معاًس الجىدة الشاملت في الخعلُم العالي؛ خُث أن الاهخمام بعضى هُئت الخدزَع
ً
ً
ًصداد ًىما بعد ًىم اهطالكا مً الخطىزاث الظسَعت واملخالخلت في وافت املجاالث
العلمُت ،والتربىٍت ،والىفظُت؛ وهى ما حعل الحاحت ملحت ئلى إلاعداد والخىمُت املهىُت
ً
ً
املظخمسة ،هما ًسحع ليىن بع أعضاء هُئت الخدزَع لم ٌُ ُّ
عدوا ئعدادا زاصا ًإهلهم
دوز خُى ٍي
وأطاسخي في جدلُم
لللُام بمهام الخدزَع؛ وبما أن املخىكع منهم هى جأدًت ٍ
ٍ
ً
حىدة الخعلُم العالي اطدىادا ملا ًىاط كهم مً أدواز ومظإولُاث جمثل لب مجاالث الجىدة
ً
ً
في الخعلُم ،ال طُما وأن جدلُم الجىدة مسجبط ازجباطا وزُلا بثلافت الجىدة ،وجطىٍس
ً
العمل الجمااي ،وبث السوح اللُادًت على اعخباز أن الجىدة الشاملت ي في خد ذاتها زىزة
ً
فىسٍت جخطلب مً الجمُع اللُام بمظإولُاتهم على أهمل وحه.
ومً هاخُت املجاالث ألازسي التي ًجب أن ًضطلع كها عضى هُئت الخدزَع
الجاممي فاهه وال زٍب ًجب أن ًيىن لدًه مشازواث في زدمت املجخمع ،ومشازواث في
مجاٌ البدث العلمي ،باإلضافت ئلى ما ًطلب مىه مً مهام ئدازٍت وكُادًت.
و ٌعخمد جطىٍس ألاداء الجاممي على الخىمُت املهىُت ألطخاذ الجامعت باعخبازه
ً
ً
عىصسا أطاطُا في عملُت الخطىٍس وألن مظخىي مإطظاث الخعلُم الجاممي ًخددد
بىىعُت أطاجرة الجامعت وهفاءاتهم؛ ألجهم ًمثلىن حىهس اليشاط العلمي وألاوادًمي.
وبدزاطت لألدبُاث في مجاٌ الخعلُم الجاممي ّ
جبين زمت ضعف في املظخىي
ألاوادًمي للطالب الجاممي ٌُعصي ئلى أطاجرة الجامعت؛ لعدم جمىنهم مً مهازاث
الخدزَع مما ًيىن له اوعياطاجه الظلبُت على أداء الجامعت لىعاةفها على الىحه ألاهمل
بما ٌعىد عليها وعلى املجخمع بالىفع ،ومً هىا فالحاحت ملحت لخددًد معُاز للىفاءاث
املهىُت الالشمت لألطخاذ الجاممي في ضىء الجىدة والىىعُت في الخعلُم العالي ،ففي ضىء
ججىٍد الخعلُم العالي أصبذ لصاما أن ًخمىً عضى هُئت الخدزَع مً مجمىعت مً
املهازاث والىفاءاث واملهازاث ألداء عمله على أهمل وحه.
ّ
فاالزجلاء بأعضاء هُئت الخدزَع ًمثل أخد الظبل املعاصسة لضمان وجدلُم
الجىدة ،خُث ًسهص على دًمىمت الخطىٍس باعخباز أن شهسة مإطظاث الخعلُم العالي
ُ
حظخمد مً زفعت شأن عضى هُئت الخدزَع وخظً أداةه ملهامه؛ ألن الخىمُت املهىُت
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املظخمسة ألعضاء هُئت الخدزَع الجاممي مً أهم الخددًاث التي جىاحه الجامعاث في
مسخلف أهداء العالم وزاصت الدوٌ الىامُت ،ألامس الري ًجعل وحىد بسامج جدزٍبُت
ألعضاء هُئت الخدزَع ضسوزة ملحت للمدافغت على مظخىٍاث ملبىلت مً ألاداء وبالخالي
الجىدة في الخعلُم الجاممي.
واملخدبع لىاكع الخعلُم الجاممي ًجد أهه ٌعاوي أوحه كصىز عدة ،زاصت ما ًسجبط منها
بأدواز عضى هُئت الخدزَع ،ففي املجاٌ الخدزَسخي ماشالذ ألاطالُب الخللُدًت ي
الشاتعت مع ئهماٌ ألاطالُب املصحىبت باطخسدام الخىىىلىحُاث املخطىزة ،وضعف
الاجصاٌ ،وفي املجاٌ البدثي هجد مً الىادز أن حعالا البدىر التي ًلىمىن كها املشىالث
الحلُلُت للمجخمع ،هما وأهه في مجاٌ زدمت املجخمع هجد اهفصاال شبه جام بين
الجامعاث واملجاالث الخطبُلُت ،ومً زالٌ اطخلساء واكع مإطظاث الخعلُم العالي على
مظخىي العالم العسبي وما أشازث ئلُه بع الىخاباث والدزاطاث الحدًثت في هرا
املجاٌ؛ اجضحذ الحاحت ئلى وحىد زطط علمُت تهدف ئلى جطىٍس مهازاث وكدزاث عضى
هُئت الخدزَع املهىُت مً زالٌ بسامج جدزٍبُت هىعُت جخماشخى مع مخطلباث ومخؼيراث
ُ
الاكخصاد والعىملت وحعصش الخعلُم املظخمس كهدف بلىغ الجىدة في الخعلُم العالي الري
أصبذ مدسوا زةِظُا للخىمُت الشاملت.
لرلً فان مشيلت هره الىزكت جغهس حلُت مع الخددًاث والصعىباث الىثيرة
التي جىاحه مإطظاث الخعلُم العالي ،وجخعلم بخدظين أداء العاملين فيها وجددًدا أعضاء
هُئت الخدزَع ،وئجاخت فس الىمى املنهي املظخمس لهم بما ّ
ًطىز مهازاتهم الالشمت لخدظين
مظخىي جدزَظهم؛ ومً هرا املىطلم فان املشيلت ًمىً أن جخددد في الحاحت ئلى جصمُم
وجسطُط بسامج جىمُت مهىُت لخدظين أداء أعضاء هُئت الخدزَع في مإطظاث الخعلُم
العالي ،ألامس الري ًخطلب بىاء وجطىٍس بسامج جدزٍبُت لخدظين أدائهم وفم الاججاهاث
الحدًثت ،والتي ًمىً أن حظهم في جطىٍس املمازطاث الخدزَظُت والبدثُت لهم.
وعلُه حاء الدظاؤٌ السةِسخي الخالي :ما البرهامج الخدزٍبي امللترح ألعضاء هُئت
الخدزَع بجامعت امللً زالد في ضىء معاًير الجىدة الشاملت في الخعلُم العالي؟
وجىدزج جدخه الدظاؤالث الفسعُت جُت:
 .1ما معاًير الجىدة الالشمت ألعضاء هُئت الخدزَع بجامعت امللً زالد؟
 .2ما الاخخُاحاث الخدزٍبُت الالشمت ألعضاء هُئت الخدزَع في حامعت امللً زالد
في عل معاًير الجىدة الشاملت في الخعلُم العالي؟
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ُ
 .3ما الخصىز امللترح لبرهامج جدزٍبي ألعضاء هُئت الخدزَع بجامعت امللً زالد في
ضىء اخخُاحاتهم الخدزٍبُت ومخطلباث الجىدة الشاملت في الخعلُم العالي؟
الىتائج:
ً
ً
ً
ّ
جبين أن هىان اخخُاحا جدزٍبُا ألعضاء هُئت الخدزَع الجاممي في ول املجاالث وفلا
ً
ملعاًير الجىدة ،وعلُه فلد حاءث الاخخُاحاث الخدزٍبُت وفلا للمجاالث الخالُت:
 .0مجاٌ أوشطت البدث العلمي ( )5خاحاث جدزٍبُت.
 .6مجاٌ الخدزَع الفعاٌ ( )4خاحاث.
 .4مجاٌ الاجصاٌ ( )4خاحاث.
 .3مجاٌ اطخسدام الىطاةل والخلىُاث الخعلُمُت ( )5خاحاث جدزٍبُت.
 .1مجاٌ املمازطاث اللُادًت وإلادازٍت ( )02خاحت.
 .2مجاٌ الخلىٍم ( )2خاحاث.
التوصياث:
ً
بىاء على هره الاخخُاحاث الخدزٍبُت وما جم الخعسض له في الجاهب الىغسي مً
دزاطاث وهماذج كام الباخث باكتراح همىذج جم في ضىةه بىاء البرهامج الخدزٍبي امللترح
بمىضىعاجه ،وأهدافه ،ومفسداجه ومدجه الصمىُت وفعالُاجه ،ومخطلباجه ،هما جم الخسوج
ُ
في النهاًت بجملت مً امللترخاث والخىصُاث مً أهمها ضسوزة جطبُم هرا البرهامج امللترح
مً كبل عمادة الخطىٍس ألاوادًمي والجىدة؛ للخأهد مً فعالُخه مع الخىصُت بضسوزة
ً
ئوشاء مساهص أو وخداث لخطىٍس مهازاث أعضاء هُئت الخدزَع ،وجدزٍبهم وفلا ملخطلباث
الجىدة في الخعلُم العالي.
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معايري جودة االختبارات اإللكرتونية مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريس والطالبات يف
جامعة امللك خالد
د/خصت مدمد اٌ ملىذ
ه ــدفذ الىزك ــت ئل ــي مداول ــت الخع ــسف عل ــى م ــدي ج ــىافس مع ــاًير الج ــىدة ف ــي الازخب ــازاث
إلالىتروهُــت مــً وحهــت هغــس أعضــاء هُئــت الخــدزَع والطالبــاث فــي حامعــت امللــً زالــد ,
وطبل جدظين حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت في حامعت امللً زالد.
خُث ّ
حعد الازخبازاث مً الىطـاةل ّ
املهمـت التـي ٌُعخمـد عليهـا فـي كُـاض وجلـىٍم كـدزاث
الطلبــت علــى ازــخالف مظــخىٍاتهم الدزاطــُت والىكــىف علــى مــدي جدلــم أهــداف الخعلــُم
وكُــاض هــىاجج الــخعلم لــدي الطــالب فــي املجــاٌ املعسفــي ,فمــً زاللهــا ًمىــً الىشــف عــً
عىاصس الىجاح وح خُي هلاط اللىة والضـعف لـدي الطلبـت مـً أحـل الازجلـاء وجطـىٍس
املظ ــخىي ,وه ــرلً م ــدي فاعلُ ــت اط ــتراجُجُاث الخ ــدزَع املخبع ــت وم ــدي فاعلُ ــت مص ــادز
الخعلم املظخسدمت في عملُت الخعلُم والخعلم .
ولل ـ ــد حؼُيـ ــر مفه ـ ــىم الخعلـ ــُم ف ـ ــي الظ ـ ــىىاث ألازيـ ــرة و أصـ ــبذ الاعخم ـ ــاد عل ـ ــى جلىُ ـ ــت
املعلىمــاث والاجصــاالث  ,والتــي حعــد أخــد السوــاةص الهامــت التــي ًىطلــم منهــا مفهــىم الــخعلم
ً
إلالىتروو ــي الح ــدًث ،وأص ــبذ ئحـ ـساء الازخب ــازاث إلالىتروهُ ــت مخاخ ــا خالُ ــا عب ــر هغ ــام
ال ــخعلم إلالىتروو ــي ,خُ ــث أج ــاح هغ ــام ال ــخعلم إلالىتروو ــي لعض ــى هُئ ــت الخ ــدزَع فسص ــت
عل ــد الامخد ــان عل ــى املىك ــع إلالىتروو ــي للمل ــسز ألام ــس ال ــري ٌظ ــهل عل ــى امل ــدزض عملُ ــت
جصحُذ الازخباز وزصد الىخاةج خُث جخم هره العملُت بشيل آلي.
وك ــد ب ــدأث حامع ــت املل ــً زال ــد ف ــي جطبُ ــم هغ ــام الازخب ــازاث إلالىتروهُ ــت مى ــر ع ــام
0346هـ ـ ـ  ,وهغ ـ ـسا ألهمُ ـ ــت الازخب ـ ــازاث ف ـ ــي العملُ ـ ــت الخعلُمُ ـ ــت والظـ ــمي ئلـ ــي مداول ـ ــت
الىكىف علي مدي جىافس معاًير الجىدة في الازخبازاث إلالىتروهُت مً وحهت هغس أعضاء
هُئت الخدزَع والطالباث في حامعت امللً زالد.
وكد خاولذ الىزكت ئلى الاحابت عً الدظاؤالث الخالُت:
 ما مدي جىافس معاًير الجىدة في الازخبازاث إلالىتروهُت مً وحهـت هغـس أعضـاء هُئـتالخدزَع والطالباث في ولُاث البىاث في حامعت امللً زالد؟
 ما طبل جدظين حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت في حامعت امللً زالد؟ووان مً أبسش هخاةجها:
 -0التزام أعضاء هُئت الخدزَع والطالباث بيلُاث البىاث بجامعت امللً زالد بخدلُم
معـ ـ ــاًير الجـ ـ ــىدة فـ ـ ــي الازخبـ ـ ــازاث إلالىتروهُـ ـ ــت  ,وٍفتـ ـ ــرض أن جـ ـ ــىافس معـ ـ ــاًير الجـ ـ ــىدة
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باالزخبازاث إلالىتروهُت ٌعجى أن هىان حىدة فـي أداء املعلـم وحـىدة فـي أداء الطالـب
وحىدة في العملُت الخعلُمُت وهرا مـاال ًمىـً الجـصم بىحـىده ,أًضـا البـد وأن حعىـع
هخ ــاةج الازخب ــازاث الجُ ــدة ف ــسوق ف ــي هخ ــاةج جدص ــُل الط ــالب ,ف ــي خ ــين هج ــد أن هخ ــاةج
الازخبـ ــازاث الخدصـ ــُلُت بيلُـ ــاث الجامعـ ــت حشـ ــير ئلـ ــى ازجفـ ــاع وظـ ــب هجـ ــاح الطـ ــالب
وازجف ــاع مع ــدالتهم  ,وف ــى الىك ــذ ذاج ــه جإه ــد لج ــان فد ــي الازخب ــازاث الخدصـ ــُلُت
بالجامعت أن الازخبازاث التي جم فدصها جدظم بالظهىلت باإلضافت ئلـى وحـىد أزطـاء
فىُت ومىضىعُت في ئعداد الازخباز ,وعلُه ًمىً جفظير ذلً على الىدى حي:
 -6الازخب ــازاث إلالىتروهُ ــت ػالب ــا م ــا ج ــأحم ف ــي ش ــيل ازخب ــازاث مىض ــىعُت والازخب ــازاث
املىضىعُت عادة جلِع املظخىٍاث املعسفُت الدهُا مما ًجعلها بطبُعت الحـاٌ طـهلت,
طـبب أزـس وهـى أن جلــدًساث الطالبـاث العالُـت ال جإزـر فلــط علـى هدُجـت الازخبــازاث
النهاةُت فهىان  %11مً الدزحاث على ألاعمـاٌ الفصـلُت ومعغمهـا أًضـا ازخبـازاث
مىض ــىعُت جخى ــسز م ــً ط ــىت ألز ــسي مم ــا ٌظ ــهل عل ــى الطالب ــاث الحص ــىٌ عليه ــا م ــً
شمــُالتهً ,باإلضــافت ئلــى كُــام بع ـ ألاطــاجرة بخــدزٍب الطالبــاث علــى هىعُــت ألاطــئلت
وأخُاها ئعطائهً أمثلت جىضُدُت ألطئلت الازخبازاث.
 -4عدم وحىد لجان بالجامعت لفدي الازخبازاث إلالىتروهُت للىكىف على مدي التزام
أعض ــاء هُئ ــت الخ ــدزَع فعلُ ــا بخدلُ ــم مع ــاًير الج ــىدة وه ــرلً الىك ــىف عل ــى م ــدي
طهىلتها.
 -3زػ ـ ــم أن الىخ ـ ــاةج حش ـ ــير ئل ـ ــى الت ـ ـزام أعض ـ ــاء هُئ ـ ــت الخ ـ ــدزَع بخدلُ ـ ــم مع ـ ــاًير ح ـ ــىدة
الازخبــازاث إلالىتروهُــت ئال أن هىــان فسضــُت أهــدث علــى أن دزحــت الالت ـزام بخطبُــم
املعــاًير جــصداد مــع ازجفــاع عــدد مـساث ئحـساء الازخبــازاث إلالىتروهُــت  ,وفــى ذلــً ئشــازة
ئلى أهمُت الخدزٍب واملمازطت في جدلُم معاًير حىدة الازخبازاث إلالىتروهُت .
 -1لِظــذ وــل الازخبــازاث الخدصــُلُت بالجامعــت جــخم بطسٍلــت الىتروهُــت  ,ممــا كــد ًجعــل
هىــان اخخمــاٌ الفخلــاد الازخبــازاث الخللُدًــت ئلــى معــاًير الجــىدة وٍإهــد ذلــً هخــاةج
دزاطــاث طــابلت ,وبالخــالي هــرا مــا وــان طــببا فــي طــهىلت الازخبــازاث و ازجفــاع معــدالث
هجاح الطالب
الخىصُاث :
 .0وضع الةدت جخضمً ضىابط ئحساء الازخبازاث إلالىتروهُت ومعاًير حىدة الازخبـازاث
إلالىتروهُت .
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 .6زف ـ ــع الىف ـ ــاءة املهىُ ـ ــت ألعض ـ ــاء هُئ ـ ــت الخ ـ ــدزَع ف ـ ــي ئع ـ ــداد الازخب ـ ــازاث الخدص ـ ــُلُت
إلالىتروهُت مً زالٌ شٍادة عدد الدوزاث الخدزٍبُت امللدمت لهم كهرا الشأن.
 .4ئوش ــاء لجى ــت لالزخب ــازاث والخل ــىٍم إلالىتروو ــي بي ــل ولُ ــاث الجامع ــت جي ــىن مهمته ــا
فد ـ ــي الازخب ـ ــازاث إلالىتروهُ ـ ــت وجلُ ـ ــُم م ـ ــدي جض ـ ــمنها مع ـ ــاًير ح ـ ــىدة الازخب ـ ــازاث
,والخع ـ ــسف عل ـ ــى أوح ـ ــه اللص ـ ــىز ف ـ ــي الازخب ـ ــازاث إلالىتروهُ ـ ــت وم ـ ــً ز ـ ــم العم ـ ــل عل ـ ــى
جطىٍسها.
 .3ئعداد مساشن لالزخبازاث إلالىتروهُت .
 .1جطبُــم هغــام ملــف الاهجــاش إلالىترووــي و التــي ًمىــً مــً زاللهــا جلــىٍم أداء الطــالب
في املظخىٍاث املعسفُت املسخلفت باطخسدام أدواث مسخلفت للخلىٍم.
 .2وضــع مدــدداث لجــىدة الخلــىٍم جلــىم علــى الفــس و الترهيــز واملىطلُــت واملىضــىعُت
وطسق وأطالُب الخلىٍم الخازحُت واملظألت.
 .3جصـ ــمُم ازخبـ ــازاث ئلىتروهُـ ــت جبـ ــرش جدـ ــىٌ دوز الطالـ ــب هدـ ــى الـ ــخعلم وجىشـ ــف عـ ــً
مهازاجه وئبداعاجه.
 .4وضع آلُت ملساكبت حىدة مدخىي امللسزاث إلالىتروهُت وأطالُب الخدزَع .
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التوصيات الهًائية للهدوة العلمية:
 -0ضسوزة حعصٍص اللُم إلاطالمُت ّ
املدفصة على ججىٍد العمل وئجلاهه .
 -6دعىة الباخثين واملهخمين الطخسساج هىىش الظىت الىبىٍت لخأهُد َّ
أن أصل مبدأ
الجىدة ومضامُىه مً دًيىا.
 -4الخعــاون املشــترن بــين مإطظــاث الخعلــُم العــالي والخعلــُم العــام باإلشـساف والخــدزٍب
لخطبُم معاًير الاعخماد املدزسخي لخىفير الىكذ والجهد والخيلفت.
 -3مىذ الجامعاث الظعىدًت الاطخلاللُت الخىغُمُت وإلادازٍت واملالُـت مـً زـالٌ جيـىًٍ
مجلــع أمىــاء لخطــىٍس الهُيــل الخىغُمــي ،وجصــمُم هُاوــل جىغُمُــت مسهــه بشــيل ػيــر
هسم ــي ٌعخم ــد عل ــى املسوه ــت والخع ــاون والخىُ ــف والابخي ــاز مم ــا ً ــإدي ئل ــى حعصٍ ــص املسه ــص
الخىافسـ ــخي للجامع ــاث الظ ــعىدًت ،والالت ـ ـزام باملعـ ــاًير املسخلفـ ــت للخصـ ــيُفاث الدولُـ ــت
للجامعاث.
 -1الاهخمــام بىخــداث الحلــىق الطالبُــت فــي مسخلــف اليلُــاث ،وجــىفير املصٍــد مــً العىاًــت
والاهخمام بمجاٌ زدماث شئىن الطالب مً الخؼرًت والاطيان وألاوشطت الطالبُت
والخىحُه والازشاد ،والاعاهاث املخىىعت.
 .2حعسٍ ــف الاعض ــاء الج ــدد بالجامع ــت بمه ــازاث اط ــدُفاء هم ــاذج الج ــىدة الص ــادزة ع ــً
الهُئت.
 .3جــدزٍب أعضــاء هُئــت الخــدزَع علــى مهــازاث :صــُاػت السطــالت وئعهــاز أهمُــت احظــاكها
م ــع زط ــالت اليلُ ــت والجامع ــت ،ص ــُاػت مسسح ــاث ال ــخعلم للب ـرامج الدزاط ــُت ،ص ــُاػت
مسسحاث الخعلم للملسزاث الدزاطُت ،الخدزَع والخلـىٍم ،صـُاػت مسسحـاث الـخعلم
وهُفُـ ــت جدلُـ ــم الاحظـ ــاق مـ ــع اطـ ــتراجُجُاث الخـ ــدزَع واطـ ــالُب الخلـ ــىٍم ،وكُـ ــاض
مسسحاث الخعلم للملسزاث والبرامج.
 .4الخىمُت املهىُت لعضـى هُئـت الخـدزَع فـي للمجـاالث الخالُـت :البدـث العلمـي ،الخـدزَع
الفع ــاٌ ،الاجص ــاٌ ،اط ــخسدام الىط ــاةل والخلىُ ــاث الخعلُمُ ــت ،املمازط ــاث اللُادً ــت
وإلادازٍت ،الخلىٍم ،والازخبازاث الخدصُلُت إلالىتروهُت.
 .5وض ـ ـ ــع الةد ـ ـ ــت جخض ـ ـ ــمً ض ـ ـ ــىابط ئح ـ ـ ـساء الازخب ـ ـ ــازاث إلالىتروهُ ـ ـ ــت ومع ـ ـ ــاًير حـ ـ ــىدة
الازخبازاث إلالىتروهُت ،وآلُاث جصمُمها وجلىٍمها.
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