
اشئة يف حتقيق دور الشراكة بني اجلامعات السعودية الن

 م العاليخالل مبدأ عاملية التعلياجلودة من ضمان 

 

إعداد

املطرييفيصل بن فرج / د

املشرف على مكتب وكيل اجلامعة



تقديم
وانتشارهائلةبطفرة-األهليواحلكومي–بنوعيهالعاليالتعليممير

العاليالتعليمالجميفالسعوديةالعربيةاململكةتشهدحيث,مسبوقغري

 :يفتتمثلشاملةنهضة

 .إنشاء جامعات جديدة•

 .إنشاء كليات علمية وتطبيقية•

 مالية ضخمة يف امليزانياتاعتمادات •



املشكلة
بنيمرموقملركزالسعوديةاجلامعاتمنالعديدحتقيقمنالرغمعلى

منعددًاهناكأنالإالتعليم,جودةملعايريبتحقيقهااملتقدمالعاملجامعات

مقوماتمنعضبإىلحداثتهاحبكمتفتقرالناشئة,السعوديةاجلامعات

 :منهاألسبابوذلك,بهاالتعليمجودةضمانحتقيق

 .التدريساتهيئوأعضاءوالفنينياإلدارينيمنالكايفللعدداالفتقار

لتحقيقالكافيةاخلربةواملهاراتميتلكونالاجلامعاتبهذهالعاملنيمنالكثري

 .عليهاوالعملالتعليمجودةمعايري



املشكلة
جودةضمانلتحقيقسعيهايفناشئةالاجلامعاتسبيلتعرتضاليتاإلشكاالتهذهوإزاء

 :أنالتعليمبهذااملهتمنيعلىالواجبفإنالعاليالتعليم

اجلامعاتمننظرياتهامستوىيفتكونأناحلاليالوقتيفاجلامعاتهذهتطالبالأن

 .األعرق

يفنظرياتهامستوىحتقيقنمميكنهادعمدوناجلامعاتتلكنرتكأنالوقتذاتيفينبغيال

ظروفمنجيمعهاماضوءيفاجلامعاتتلكبنيمشرتكوبتعاونمدروسةمستقبليةخططضوء

 العالييمالتعلعامليةمبدأظلويفمتقاربة,تكونتكادوإمكانياتمشرتكة



أسئلة ورقة العمل
 :التاليةاألسئلةعناإلجابةعلىالورقةعملت

 ؟ما واقع ضمان اجلودة باجلامعات السعودية .1•

 ؟فهوم الشراكةما األسس النظرية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي يف ضوء م .2•

دية الناشئة يف ضوء ما اإلجراءات املقرتحة لتحقيق ضمان جودة التعليم باجلامعات السعو .3•

 العالي ؟مبدأ عاملية التعليم 



أهمية ورقة العمل
باجلامعاتتعليمالجودةلضمانإجرائياطرحاتقدمأنهايفالعملورقةأهميةتكمن

عامليةمبدأضوءيفروفظمنجيمعهاوماإمكانياتمنمتلكهماظليفالناشئةالسعودية

 :إىليؤدياجلودةضمانألن,العاليالتعليم

األموروأولياءالبالطمنفيهااملتلقنيثقةحتققجيدة,تعليميةخدمةتقديم-

 وغريهااجملتمع,ومؤسسات

االلتحاقوجعلملكةباملالعاليالتعليمعامليةحتقيقسبيليفأوىلخطوةُيعد-

 .العاملدولتل خممنالطالبإليهيسعىهدفاالسعوديةالعربيةاململكةجبامعات



ةالسعوديضمان اجلودة باجلامعات واقع 
قطاعيفوكميةنوعيةنقلةإحداثيفالشريفنياحلرمنيخادملرؤيةحتقيقًا

التعليميفيةوالعاملالعلميةالتوجهاتألحدثوفقًاوتطويرهالعالي,التعليم

 :اهممتوازينيمسارينيفالعاليالتعليموزارةسارت,العالي

مناملزيدبافتتاحذلكوكمًاباململكةالعاليالتعليمجماليفالتوسعهو:األول

 .والربامجواألقساموالكلياتاجلامعات

التعليممؤسساتاللخمناملقدمالتعليمجودةعلىالتأكيديففكان:الثاني

املوافقةوجبمباألكادمييواالعتمادللتقويمالوطنيةاهليئةبإنشاءالعالي,

 ه9/3/1424وتاريخ6024/ب/7رقمالكرميةالسامية

 



ي أهداف اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادمي

 .راعاة متطلبات البيئة احملليةمعايري لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي متوافقة مع املعايري العاملية مع موضع .    أ•

 .ليها عاملياإتباع عمليات لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي متوافقة مع املمارسات اجليدة املتعارف ع . ب•

 لتخطيط لتحسني هذا األداء, تقديم العون ملؤسسات التعليم فوق الثانوي من أجل مساعدتها على تقويم أدائها, وا . ج•

 .االلتزام بأن تكون قرارات االعتماد موضوعية وعادلة ودقيقة وصارمة وبناءة . د•

التعليم فوق الثانوي يف تطوير وتوفري قواعد املعلومات اخلاصة باملمارسات اجليدة, ومؤشرات اجلودة لكل قطاعات . ه•

 .اململكة

 جمال االعتماد وضمان التعاون مع هيئات االعتماد وضمان اجلودة األخرى, والعمل على أن تكون اهليئة رائدة  يف . و•

 . اجلودة على املستوى اإلقليمي

ن اجلودة يف التعليم العالي االلتزام مبضمون وثيقة املمارسة اجليدة املقرة من قبل الشبكة الدولية هليئات ضما .ز•

(INQAAH 

 



يل أسس حتقيق ضمان جودة مؤسسات التعليم العا
يف ضوء مفهوم الشراكة

عدد من األسس ول العامل على يف دقامت أسس الشراكة بني اهليئات املعنية بضمان جودة التعليم العالي 

 :  ومن أهمها اليت توضح مبادئ وجماالت الشراكة فيما بينها 

 بينهااملعلومات واخلربات فيما تبادل  •

 ريادة األسس العملية والنظرية لضمان اجلودة  •

 تطوير وتعزيز معايري املمارسة املهنية يف جمال ضمان اجلودة   •

 .  الطالب واجملتمعاتمؤسسات التعليم العالي ولصاحل تشجيع ومساعدة التحسني املستمر,  •

 .  تيسري التواصل فيما بينها ودعم الشبكات اإللكرتونية للتواصل •

 العالياحرتام التنوع يف التعليم  •

 اإلميان باستقاللية مؤسسات التعليم العالي  •

 



معوقات تأصيل العمل املؤسسي
 إدارية

 تقنية

 مالية بشرية 

 ريمقاومة التغي



واقع تأصيل العمل املؤسسي يف 
العملية التعليمية 



جتربة جامعة اجملمعــــــة
 ليميةإنشاء وكالة اجلامعة للشئون التع: املرحلة األوىل•

 .الةحتديد األهداف االسرتاتيجية للوك: املرحلة الثانية•

 .إعداد اهليكل التنظيمي للوكالة: املرحلة الثالثة•

 .حتديد اختصاصات الوكالة: املرحلة الرابعة•

 إنشاء إدارات فنية بالوكالة: املرحلة اخلامسة•

 ة إعداد اخلطة االسرتاتيجية للوكال: املرحلة السادسة•

 



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
 القياس والتقويم

 اخلطط والربامج

يم  التميز يف التعل
 التعلم

 شئون اخلرجيني

 دعم الطالب

 التخطيط والتطوير



إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل املؤسسي يف
العملية التعليمية

 .سياملؤسالعملمبدألتطبيقفاعلمنظوميإطارتوفري•

 .ونشرهاالتعليميةللشئوناسرتاتيجيةخطةوضع•

 .املؤسسيالعمليفدورهمبأهميةاألطرافكلتوعية•

 .األعمالنتائجحتديديفالدقةلضمانالسلوكمعايرينشر•

 .املستمرحسنيالتعلىوحافظادعمااملؤسسيالعملثقافةترسيخ•

 .املؤسسيلالعمتأصيلجماليفالقياداتتفكريمستوىرفع•

إىلالقياديملناخاحتويلعلىتعمل,املؤسسيللتميزمراكزإنشاء•
.مؤسسيالعملمبادئوفقيعملمناخ

 

 



إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل 
املؤسسي يف العملية التعليمية

 .الدور الرقابي وتفعيله تعزيز•

 .التفكري التحليلي وحتريره تشجيع •

 .الالمركزية يف جمال إدارة العملية التعليميةتعزيز •

مهارة  اكتسابهم من املؤسسي والتأكد وبتطبيق العمل املعنيني تدريب •

 .وآلياتهالتطبيق 

ييد تدخالت معايري وأسس موضوعية قابلة للقياس لضمان حتاعتماد •

.العنصر البشري 

 

 



شكرا حلسن استماعكم


