م

مدىّمِاهمةّتطوورّأداءّأعضاءّهوىةّالًدروسّيفّحتقوقّجودةّالًعلوم
جامعةّاملدونةّالعاملوة ّمنوذجا ّ
م
م
د.مصاتـةماظشرؼف م
االدؿاذماٌلاسد م
جاععةماٌدؼـةماظعاٌقةمعاظقزؼا م

م
امللُصّ :

مممم تفدفمػذهماظدرادةمإظبمتلؾقطماظضوءمسؾىمسؿؾقاتماالسؿؿادماألطادمييمٌمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيموعدىمعلاػؿؿفاميفمهؼققم
جودةمساظقةمظؾؿعؾقمماىاععي،موذظكمعنمخاللماظـظرمإظبمععقارماسؿؿادمسضومػقؽةماظؿدرؼسميفماٌمدلاتماظؿعؾقؿقة،موعامؼؿطؾؾهم
ذظكمعنموجودموحدةمدائؿةمظؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمغظرامألنمسضومػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععةمؼعدماحملورماألداسمواٌمثرم
يفماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة،موؼؼعمسؾقهماظعبءماألطربميفمناحفاموهؼققمأػداصفا،مظذامصننماالػؿؿاممبؿـؿقةمعفاراتهموتطوؼرػامدقـعؽسم
سؾىمأدائهماٌفين،مودقؿؽـهمعنمهؼققماىودةميفماٌمدلةماظؿعؾقؿقة .م
مممموضدمتـاوظتماظورضةمػذاماٌوضوعمعنمخاللمسدةمرباورممشؾت:معػفومماالسؿؿادماألطادمييموأػؿقؿهموأػداصه،موعـففقةماالسؿؿادم
األطادمييموأغواسه،موعػفومماىودةموأػؿقؿفاموصوائدػا،موععاؼري سضو مػقؽةماظؿدرؼسموعفؿاتهمايدؼـة،مثمممتماخؿقارمجاععةم
اٌدؼـةماظعاٌ قةميفمعاظقزؼامطـؿوذجمسؿؾيمسؾىمأػؿقةمتطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمظؿقلنيمجودةماظؿعؾقمماظعاظيموايصولمسؾىم
االسؿؿادماألطادميي،موأخرياماضرتاحموجودموحدةمجودةمعمدلقةمظؿطوؼر أداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.م م
مممموخؾصتماظدرادةمإظبمأنمععقارماسؿؿادمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمؼؼفمسؾىمرأسماٌعاؼريماٌطؾوبةمالسؿؿادماٌمدلاتماظؿعؾقؿقةموبـاءم
سؾىمذظكمؼشرتطميفمعمدلةماظؿعؾقمماظعاظيماٌؿؼدعةمظؾقصولمسؾىماالسؿؿادماألطادمييمأنمتؿوصرمظدؼفاماٌؼوعاتماألدادقةماًاصةم
بلسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموعنماألصضلموجودموحدةمظؿطوؼرمودسممأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،مواالػؿؿام مبؿـؿقةمأدائفمماألطادمييماٌفينم
وعؿابعةمأسؿاهلمموغشاراتفمموتؼوميفامعنمأجلماالرتؼاءممبلؿوىماىودةمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقةم.
ّ
الكلماتّاملفًاحوةّّ :
االسؿؿادماالطادميي،مععاؼريماىودة،مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موربةمجاععة .م
م
م
م
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دّّ.فاتنةّالشروف

مقدمةّ :
ممممؼـصبماظؿـاصسمبنيماىاععاتمسؾىمضدرةماىاععةمسؾىمهؼققمضقمماظؿؼدم،محؿىمتؾققماىاععاتماظعربقةمبلخواتفاميفماظدولم
اٌؿؼدعةمواظيتمسؿؾتمسؾىمتطؾققمػذهماظؼقم،موعنمأػممضقمماظؿؼدمميفمػذاماجملال:مضقؿةماظؿكطقطماظعؾؿيمظرباعجموعـاػجماظؿعؾقمم
اظعاظي،موضقؿةمثؼاصةماظـظممبدالمعنمثؼاصةماألذكاص،موضقؿةماإلتؼانميفموضعماظؽؿابماىاععيمويفماظؿدرؼسمويفماإلذرافمسؾىم
رد ائلماٌاجلؿريمواظدطؿوراهموحػزماظطالبمسؾىماظؿػؽريماظعؾؿيمواظؿػؽريماالبؿؽاريمواالشبراطميفمصرقمسؿلمعـؿفة،موضقؿةمروحم
اظػرؼقماظيتمؼؿعني مأن متشقع مبني مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موضقؿةماظؼقاسماٌرجعي مبلنمدبؿارماظؽؾقة مواىاععةمعـاصلا ممنوذجقام
وهددمذباالتممتقزهمثممتضعمبرغاذبامظعؾورماظػفوةمواالرتؼاءمٌلؿوىمػذاماٌـاصسماظـؿوذجي .م
مممم وعنمخاللماالظؿزاممبفذهماظؼقمماحؿؾتماىاععاتميفماظدولماٌؿؼدعةماٌراتبماألوظبميفماظؿصـقػاتماظدوظقةماظشفريةميفماألسوامم
األخرية،محقثمأسدمععفدماظؿعؾقمماظعاظيمجباععةمجقاومتوغج مبشـغفايمباظصنيمتؼرؼرامسؾؿقامألصضلم()500مجاععةمسؾىمعلؿوىم
اظعاملمظعامم(،)2004موطاغتماٌػاجلةمخؾومػذاماظؿؼرؼرمعنمأؼةمجاععةمسربقةمأومإدالعقة،موضدمجاءمسؾىمرأسماظؼائؿةمجاععةم
ػارصارد،متؾؿفامجاععةمدؿاغػورد،موجاععةمطؿربدج،موطاغتمجاععةمأطلػوردمعنماىاععاتماٌؿؼدعةميفماظؿؼرؼر،مطذظكمجاععةم
روطقو،مأعاميفمتؼرؼرماٌعفدمظعامم) (2009مصؼدمأسؾنمسنمموجودمجاععةماٌؾكمدعودميفماظؿصـقفمسـدمعلؿوىم)،(402محقثم
دفؾتمايضورماظعربيماٌـػردميفمػذاماظؿصـقفمحقثمملمتؿضؿنمضائؿةم)(500مجاععةمساٌقةمأيمجاععةمسربقةمأخرىمػذاماظعامم .م
ممممإنماظؿعؾقمماظعاظيميفماظدولماظعربقةمؼعاغيمضغوراتمذدؼدةمباظـظرمإظبمارتػاعمسددماظلؽان،مواظطؾبماالجؿؿاسيماٌؿزاؼدمسؾىم
اظؿعؾقمماظعاظي،موزؼادةمأسدادماظطؾؾةماٌؾؿقؼنيمععمضؾةماٌواردماٌاظقة،مطؿامتواجفهماظؽـريمعنماٌشؽالتمعـلمشقابماظروابطماظوثقؼةم
بنيمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظي،موسدمموجودمبراعجموعشارؼعمًدعةماجملؿؿعاتماحملؾقة،مطؿامأنمأوضاعمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمالم
تطابقماٌعاؼريماظدوظقة،موطذظكمأوضاعماظطؾؾةمالمتطابقماٌعاؼريماظدوظقة،مإضاصةمإظبمأنماظؽـريمعنمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيمالمتزالم
تؿلممباٌرطزؼة.
ممموبـاء مسؾى مذظك مصنن مهلني مجودة ماظؿعؾقم مأصؾح مػدصا مأدادقا متلعي مإظقه مطاصة ماجملؿؿعات معن مأجل مهلني ماظلقاداتم
اظؿعؾقؿقةماياظي ) (Campbell & Rozsnyai, 2002واغطالضامعنمذظكمجاءمتوجهماىاععاتميفماظعاملمسبوماألخذم
بـظامماىودةمواالسؿؿاد،موتلدقسمآظقاتمظضؿانمجودةماظرباعجماألطادميقةمواظرتبوؼة،موتطوؼرمغظمموإجراءاتموععاؼريماىودةممبام
ؼلاؼرماظؿوجفاتماظعاٌقةموؼؿؿشىموزروفمطلمذبؿؿع،ميفمرباوظةمظؿؼققمماٌؿارداتماظؿعؾقؿقةموتطوؼرػا .م
مم وتعؿؿدماىودةماظؽؾقةمٌمدلةماظؿعؾقمماظعاظيمبشؽلمأداديمسؾىمغوسقةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمصقفا،مألنمسضومػقؽةماظؿدرؼسميفم
عمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيمػوماظعـصرماظػاسلمواظرئقسميفمجودةماظرباعجمواألغشطةماظؿعؾقؿقةمسؾىماخؿالفمأػداصفا،مووجودمسضوم
ػقؽةماظؿدرؼسماٌؿؿقزمؼـعؽسمإصباباًمسؾىماظؽػاءةماظداخؾقةمواًارجقةمظؾرباعجماألطادميقة.م م
مممإنماظؼوةماظداصعةمظؾؿطوؼرمترجعميفماٌؼامماألولمإظبمحاجةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمظؿطوؼرمضدراتفممظالرتؼاءمبلدائفمماألطادمييم
وؼعؿربممنوػمماألطادمييماٌلؿؿرمعنماألوظوؼاتماظيتمؼـؾغيمسؾىمإداراتمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيمإسطاؤػامأػؿقةمطؾريةمجداً،موظؽيم
ؼؽونممتقزمسضومػقؽةماظؿدرؼسمعضؿوغاًمصننمػـاكمحاجةمعادةمظؿفقؽةماظدسائممواٌؼوعاتماظيتممتؽنمسضو مػقؽةماظؿدرؼسمعنم
االدؿفابةمواالدؿقعابماظؽاعلمياجةماٌرحؾةماياظقةمواٌلؿؼؾؾقة.م م
م
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مشكلةّالدرادةّ :
مممم إنماظواضعمؼمطدمسؾىمأنمػـاكمضرورةمألنمتؿقولمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيميفماظدولماظعربقةمعنمعرحؾةماظؿـظريمإظبمعرحؾةم
اظؿطؾقق،مععمأػؿقةمإحداثمتغقرياتمأدادقةميفماظؾقؽةماظؿعؾقؿقة،مصاٌمدلاتماظؿعؾقؿقةميفمذؽؾفاماياظيمدواءمسؾىماٌلؿوىم
اظؿـظقؿيمأوماإلداريمأومسؾىمعلؿوىماظلقاداتماظؿعؾقؿقةمالمتؾيبمايدماألدغىماٌطؾوبمعنماىودة،موتزدادمأػؿقةمتطؾققماىودةم
يفماىاععاتماظعربقةمغظراًمظؾؿرتؾةماٌؿدغقةماظيتمهؿؾفامبنيماىاععاتماظعاٌقة .م
مممموتؿفهماظؽـريمعنمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيميفمررؼؼفامإظبماظؿغقريمواظؿطوؼرمإظبمررؼقماالسؿؿادماألطادمييموتطؾققمععاؼريماىودةم
ظالرتؼاءمبلغظؿؿفاموبراذبفامظؿواطبماظؿطوراتمايدؼـة،موعامتزالمحباجةمإظبماٌزؼدمعنماظدراداتمواألحباثماظيتمتدصعمإظبمغشرم
عػفوممثؼاصةماىودةمواالسؿؿادماألطادميي .م
مممموؼعؿرب مسضو مػقؽة ماظؿدرؼس مربورا مأدادقا معن مرباور ماالسؿؿاد ماظعام مٌمدلات ماظؿعؾقم ماظعاظي ،موعن مخالل مادؿؼراء مواضعم
عمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيموعامأذارتمإظقهمبعضماظدراداتمايدؼـةمؼؿضحموجودمخططمسؿؾقةمتفدفمإظبمتطوؼرمعفاراتموضدراتم
سضومػقؽةماظؿدرؼسماٌفـقة،موظؽنمػذهماًططمحباجةمظؾدرادةمواظؿطؾقق،معنمػذاماٌـطؾقمصانمعشؽؾةماظؾقثمتؿقددميف موجودم
ضصورميفماظؿكطقطمواظؿطؾققمظرباعجماظؿطوؼرماألطادمييمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظي،ماألعرماظذيمؼؿطؾبم
اظؾقثمواظلعيمإظبمبـاءمبرغاعجمميؽنمأنمؼلفمميفمتطوؼرماٌؿارداتماألطادميقةمألسضاءمػقؽاتماظؿدرؼس .م
ممممعنمػـامجاءتمػذهماظدرادةمظؿلفممبشؽلمإصبابيميفماظدسوةمإظبمتوجقهماالػؿؿاممإظبمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععات،موذظكم
بؿلؾقطماظضوءمسؾىموربةمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمعاظقزؼاميفمتطوؼرمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمصقفامظؾقصولمسؾىماالسؿؿادماألطادميي م
وعن مثم ماظدسوة مبضرورةموجود موحدة مجودة ميف مطل معمدلة متعؾقؿقة ،مػدصفا متطوؼر مودسم مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس موتـؿقة مأدائفمم
األطادمييماٌفينموعؿابعةمأسؿاهلمموغشاراتفمموتؼوميفم،معنمأجلماالرتؼاءموهؼققماىودةماظعاظقةمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقة،موهاولم
ػذهماظدرادةموضعماًطوطماظعرؼضةمظعؿلمػذهماظوحدةموأضلاعفا .م
أهموةّالدرادةّ :
مممتؿؿـلمأػؿقةمػذهماظدرادةميفماظـؼاطماظؿاظقةم :م
 تؿـاولمصؽةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظيتمتعدمعنمأػممصؽاتماٌواردماظؾشرؼةمإسداداًموتلػقالً،مصفيمسؼلماألعةماٌػؽر،مالدقؿام
أغفاماٌلؽوظةمسنمهؼققماظؿـؿقةماظؾشرؼةمظؾشؾابميفماىاععات.م
 تؿـاولماظشقماظعؾؿيمأوماألطادمييميفمحقاةمسضومػقؽةماظؿدرؼس،مواظيتمتعدممبـابةماظرطقزةماألدادقةماظيتمتربطماٌمدلاتم
اظؿعؾقؿقةممبشاطلمذبؿؿعفا،موعنمثممتػعقلمدورػمميفمخدعةماجملؿؿع.
 تربزمأػؿقةمهؼققماىودةميفمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمممامؼمديمإظبمهؼققماىودةميفمأداءماٌمدلاتماظؿعؾقؿقةمغظرام
ظؿدغيمجودةموغوسقةماٌدخالتمواظعؿؾقاتمواٌكرجاتماظؿعؾقؿقة.
 تلفمميفمتلفقلمسؿلمػقؽاتماالسؿؿادموضؿانماىودةميفمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظي .م
أهدافّالدرادة:
تلعىماظدرادةمإظبمهؼققماألػدافماظؿاظقةم :م


اظؿعرفمسؾىمعػفومماالسؿؿادماألطادمييموضؿانماىودةممبمدلاتماظؿعؾقمماظعاظي .م



هدؼدمععاؼريماسؿؿادموضؿانمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.
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 درادةموربةمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمعاظقزؼامظؿطوؼرمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمصقفا .م


اظؿوصلمإظبمتصورمعؼرتحمظالرتؼاءمجبودةمعمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيمعنمخاللموحدةمظؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس .م

أدىلةّالدرادةّ :
مهاولماظدرادةماإلجابةمسنماألدؽؾةماظؿاظقةم :م
 .1عامعػفومماالسؿؿادماألطادمييموعامأػؿقؿهم؟
 .2معامعػفومماىودةموعامػيمععاؼريػاميفماظؿعؾقمماظعاظيم؟
 .3عامػيمععاؼريماالسؿؿادماألطادمييمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم؟
 .4عامػيماإلجراءاتماظيتمتؿكذػامجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمعاظقزؼامظؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبـاءمسؾىمرؾؾاتم
ػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼة  MQAم؟
 .5عاماظؿصورماٌؼرتحمظوحدةممتطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم؟ م
منهٍوةّالدرادةّ :
ممممتعؿؿدماظدرادةماٌـفجماظوصػيماظؿقؾقؾيمٌعاؼريماالسؿؿادموضؿانماىودةمٌمدلاتماظؿعؾقمماظعاظي،موإلجراءاتمجاععةماٌدؼـةم
اظعاٌقةمظؿطوؼرمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موتلعىميفماٌؼامماألولمسبومتصؿقممإرارمعؼرتحمظوحدةمجودةمعمدلقةميفمطلمجاععةموعمدلةم
تعؾقؿقةمظدسمموتطوؼرمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفمػذهماىاععة،ممبامؼمديمإظبماالرتؼاءممبلؿوىماىودةمظؾفاععةمواٌمدلةماظؿعؾقؿقةم
واظيتمػيمعنمأبرزمعؿطؾؾاتمايصولمسؾىماالسؿؿادماألطادميي .م
مصطلَاتّالدرادةّ ّ:
مممم سضومػقؽةماظؿدرؼسم:مؼؼصدمبهميفمػذهماظدرادةمطلمذكصمؼزاولمعفـةماظؿدرؼسميفماىاععة،موؼشغلمإحدىماظرتبماظعؾؿقةم
اظؿاظقة:م(أدؿاذ،مأدؿاذمعشارك،مأدؿاذمعلاسد،مرباضر،معدرسم).
االسؿؿادماالطادميي:مػو اظعؿؾقة اظيت ؼؿم بوادطؿفا االسرتاف برباعج أطادميقةمتعؾقؿقة بـاء سؾى ععاؼري عؿػقمسؾقفا،موؼؿضؿنم
االسؿؿاد أن اظرباعج األطادميقة اظؿعؾقؿقة ؼؿقؼق صقفا اٌلؿوى اظـوسيمعن اظؿعؾقم ٌؼابؾة األػداف اٌؿوضعة عن متؾك اظرباعج مبام
ضبؼقماظـؿراتماظؿعؾقؿقةماٌـشودةم.م
ععاؼريماىودة :ذبؿوسةمعنماٌواصػاتمواظشروطماظيتمتعؽسمدرجةمإتؼانمساظقةميفماظرباعجمواألغشطةمواٌواصػاتمواظيتمؼؿمماالتػاقم
سؾقفامعنمضؾلمػقؽاتماىودةماظعاٌقةم .م
حدودّالدرادةّ :
مممدقؿممدرادةماالسؿؿادماالطادمييمواىودةميفماظؿعؾقمماظعاظيموععاؼريماالسؿؿادماالطادمييماًاصةمبلسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موطذظكم
درادةماإلجراءاتماظيتمتؿكذػامجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمعاظقزؼامسبومأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفمدعقفامظؾقصولمسؾىماالسؿؿادم
األطادمييمظرباعجماىاععةمعنمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةمMalaysian Qualifications Agencyممم)(MQAم .م
ويفمضوءمعامتؼدممدوفمؼشؿؿلماظؾقثمسلماٌؾاحثماظؿاظقةم :م
اٌؾقثماألول:معػفومماالسؿؿادماألطادمييموأػؿقؿهم.م م
اٌؾقثماظـاغي:ماىودةموععاؼريػاميفماظؿعؾقمماظعاظيم .م
اٌؾقثماظـاظث:مععاؼريماالسؿؿادماألطادمييمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم .م
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اٌؾقثماظرابع:موربةمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمذبالماالسؿؿادماألطادميي .م
اٌؾقثماًاعس:موحدةمتطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس .م
امليَثّاألولّ:مفهومّاالعًمادّاألكادمييّوأهموًهّ :
ممممتعددت معػاػقم ماالسؿؿاد ماألطادميي موتؾاؼـت مظدى ماظؾاحـني مواٌؿكصصني ،محقث مؼعرف مبلغه مذبؿوسة معن ماإلجراءاتم
واظعؿؾقاتماظيتمتؼوممبفامػقؽةماالسؿؿادمعنمأجلمأنمتؿلطدمعنمأنماٌمدلةمضدمهؼؼتمصقفامذروطموعواصػاتماىودةماظـوسقةم
اٌعؿؿدةمظدىمعمدلاتماظؿؼوؼم،مصفومإحدىماظودائلماظيتمؼؿؾـاػاماجملؿؿعماظؿعؾقؿيمبغقةماظؿـظقمماظذاتيمواٌراجعةماٌـؾقةمعنمأجلم
تؼوؼةمودسممغوسقةموطػاءةماظؿعؾقممبصورةموعؾهمعوضعمثؼةماظـاس .م
موؼعرصه ماظدػشان م( )2007مبلغه مصقغة مأو مذفادة مٌمدلة مأو مبرغاعج متعؾقؿي معؼابل مادؿقػاء مععاؼري متصدرػا مػقؽات موعـظؿاتم
أطادميقةمعؿكصصةمسؾىماٌلؿوىماحملؾيمواإلضؾقؿيممبامؼمػؾفامظـقلمثؼةماظودطماألطادمييمواىؿفورماٌلؿفدف .م
مممموؼعينمذظكماالسرتافمبلنماٌمدلةماظؿعؾقؿقةمتصلمإظبمعلؿوىمععقاريمربدد،مصفومالمؼفدفمإظبمتصـقفمأومترتقبماٌمدلاتم
اظؿعؾقؿقة،موظقسمحفرامسؾىمايرؼةماألطادميقة،مبلمػومتلطقدموتشفقعمظؾؿمدلةماظؿعؾقؿقةمسؾىماطؿلابمذكصقةموػوؼةمممقزةم
بـاءمسؾىمعـظوعةمععاؼريمأدادقةمتضؿنمضدرامعؿػؼامسؾقهمعنماىودة،موؼفؿممبؽلمجواغبموعؼوعاتماٌمدلةماظؿعؾقؿقة .م
مممم وؼشؿلماسؿؿادماٌمدلةمطؽلموصؼامٌعاؼريمربددةمطػاؼةماٌراصقمواٌصادرمواظعاعؾنيمباٌمدلةمواًدعاتماألطادميقةمواظطالبقةم
اٌلاغدةمواٌـاػجموعلؿوؼاتمانازماظطالبمواهلقؽةماألطادميقةموشريػامعنمعؽوغاتماٌمدلةماظؿعؾقؿقة .م
مممإنماألخذ مبـظامماالسؿؿادمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقةمملمؼعدمضضقةمثاغوؼة،موملمؼعدمايدؼثمسـهمعنمبابماظرتف،موظؽـهمأصؾحمعنم
اظؼضاؼاماٌصريؼةماظيتممتؾقفامتطوراتمايقاة .م
ممػـاكمثالثةمأغواعمظالسؿؿاد :م
.1ماالسؿؿادماٌمدليمأوماألوظيمأوماظعامم:م م
مممموػو ماظذي مؼرطز مسؾى متؼققم ماألداء مباٌمدلة ماظؿعؾقؿقة مبصورة مذاعؾة ،موػو مخطوة معؾدئقة موضرورؼة مظؾؿلطد معن مأن ماٌمدلةم
اظؿعؾقؿقةمضدمادؿوصتماظشروطمواٌعاؼريمأوماٌرجعقاتمواٌلؿوؼاتماظعاعةمطاٌؾـىمواظؿففقزاتمواٌعاعلموأعاطنماظؿدرؼبمواٌؽؿؾةم
وأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواىفازماإلداريموشريمذظكمعنماًصائصماٌمدلقة،مأيمأنمػذاماظـوعمعنماالسؿؿادمؼؿضؿنماسرتاصامباظؽقانم
اظشاعلمظؾؿمدلةماظؿعؾقؿقة.ممم م
.2ماالسؿؿادماألطادمييمأوماظربغاذبيمأوماًاص :م
مممم وػوماظذيمؼرطزمسؾىماالػؿؿام مباظرباعجماألطادميقةماظؿكصصقةماظيتمتطرحفاماٌمدلة مبشؽل معـػرد،مأيمأنمػذاماظـوعمعنم
االسؿؿادمػوممبـا بةماسرتافمباظؽػاءةماألطادميقةمظربغاعجمدراديمتؼوممبهمػقؽةمسؾؿقةمعؿكصصةموتؼررمأنماظربغاعجمضبؼقمععاؼريم
اىودةماٌوضوسةمعنمضؾلمػذهماهلقؽة .م
.3ماالسؿؿادماٌفينم :م
مممم وػوماظذيمطبؿصمباالسرتافمجبودةموأػؾقةماألذكاصمٌؿاردةماٌفـة،موبذظكمصفومميـحمظؾشفادةماألطادميقةمعنمضؾلمعمدلاتم
اسؿؿادمأسدتمهلذاماظغرضمطاظـؼاباتمواإلهادات .م
م
م
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أػدافماالسؿؿادماألطادميي :م
تفدفماٌمدلاتماظؿعؾقؿقةمعنمسؿؾقةماالسؿؿادماألطادمييمإظبم :م
 هلنيمومتطوؼرماظـوسقةمظؾرباعجماظؿعؾقؿقة.
 توصريماٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمبـوسقةماظرباعجماٌؼدعةمظؾفؿفورمظالرالعمسؾقفا.
 تدسقمماٌصداضقةمحؿىمتؿؿؽنمػذهماٌمدلاتمعنمادؿكدامماٌصادرماٌؿاحةمهلامظؿؼدؼممأصضلماًدعات.
 اٌلاػؿةميفماظؿكطقطموتؼدؼمماالضرتاحاتمواظؿوصقاتماًاصةمبؿؿوؼلمػذهماٌمدلاتمواظرباعجماظؿعؾقؿقةماظيتمتؼدعفا .م
أػؿقةمسؿؾقةماالسؿؿادماألطادميي:م م
إنمتطؾققمغظامماالسؿؿادمميؽنمأنمضبؼقمظؾفاععةماٌزاؼاماظؿاظقة :م
 وضوحماظرباعجماألطادميقةموذػاصقؿفاموتوصريمععؾوعاتمواضقةمودضقؼةمظؾففاتماٌعـقة.
 رصعممسعةماظرباعجماظيتمتؼدعفاماىاععةموذقوعمعؾدأماٌلاءظةمواحملادؾةماظذاتقةمواىؿاسقةم.
 ضؿانماتلاقمبراعجماىاععةمععمععاؼريماالسؿؿادماألطادمييموعؿطؾؾاتماٌفـةموحاجاتماىاععةمورؿوحاتمأصرادماجملؿؿع.
 متعزؼزمثؼةماظدوظةمواجملؿؿعمباظرباعجمواألغشطةمواًدعاتماظيتمتؼدعفاماىاععةموتوصريمآظقةمٌلاءظةمعبقعماٌعـقنيمبنسدادم
اظرباعجماألطادميقة،موتـػقذػا،مواإلذرافمسؾقفا.
 إسادةماظـظرميفماظرباعجماألطادميقةمظؾفاععة،موهلقـفاميفمضوءمعؿطؾؾاتماظعصرموتلعنيماظـؿوماألطادمييمواٌفينمظؾعاعؾنيم
يفماٌمدلةموتوصرماظرضام.
 زؼادةماظؿعاونمواظؿػاسلماالجؿؿاسيمبنيمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفماظؽؾقةمورصعمداصعقةماظعؿلمواإلغؿاجمظدؼفم،موهؼققم
االغضؾاطماظذاتي،موازدؼادماٌلاػؿاتماظعؾؿقةمواألطادميقة .
 توثققماظعالضةمبنيمخرصبيماىاععةموأداتذتفا .
 زؼادةمداصعقةماظطالبمسبوماظؿعؾقم،موتـؿقةمعفاراتماظؿعؾمماظذاتيمظدىماظطاظبماىاععي.
وترتؾطمعـففقةماالسؿؿادمخبؿسمخطواتمرئقلةم(ماظػؿالوي2008،م) :م
 .1وضعماألدسمواٌعاؼريموتعدؼؾفاموتطوؼرػا.
 .2إجراءماظؿؼققمماظذاتي.
 .3إجراءماظؿؼققمماًارجي.
 .4ادباذماظؼرارموتعؿقمماظـؿائج.
 .5إسادةماظؿؼققم .م
إن محرطة ماالسؿؿاد ماألطادميي مترتؾط محبرطؿني مطؾريتني مػؿا ماىودة ماظشاعؾة مواٌعاؼري ،مواٌعاؼري مػي ماٌدخل مظؿقؼقق ماىودةم
واالسؿؿادمػوماظشفادةمبلنماٌمدلةمضدمحؼؼتمععاؼريماىودةماحملددةمواٌعؾـة .م
امليَثّالٌانيّّ:اجلودةّومعاوريهاّيفّالًعلومّالعاليّ :
ممممظؼدمارتؾطماٌػفومماظؿؼؾقديمىودةماظؿعؾقمماظعاظيمبعؿؾقاتماظػقصمواظؿػؿقشمواظرتطقزمسؾىماالخؿؾاراتماظـفائقةمدونمعراجعةم
اظؼدراتمواٌفاراتماإلدراطقةموايرطقةمواٌـطؼقةمواظؿقؾقؾقةمواظلؾوطقة،مظذظكمهولمػذاماٌػفومماظؿؼؾقديمظؾفودةميفماظؿعؾقمماظعاظيم
إظبمعػفوممتوطقدم جودةماظؿعؾقمماظعاظي،مواظذيمؼلؿـدمباظدرجةماألوظيمسؾىمضرورةماخؿقارمععدالتممنطقةمظألداءموبـاءمعـظوعاتم
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إلدارةماىودةمظؾؿعؾقمماظعاظي،موععمصعوباتماظؿطؾققمزفرتمأػؿقةمباظغةمظؿطؾققمإدارةماىودةماظشاعؾةميفماظؿعؾقمماظعاظيمواظيتم
هؿاجمعشارطةمعنماىؿقعمظضؿانماظؾؼاءمواالدؿؿرارؼةمٌمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيموػومأدؾوبمظؿقلنيماألداءمبؽػاءةمأصضل،مأي مأنم
عػفوم ماىودة متطور مسؾى معراحل :معرحؾة ماظؿػؿقش مواظػقص ،معرحؾة معراضؾة ماىودة ،معرحؾة متوطقد موضؿان ماىودة ،موأخريام
عرحؾةماىودةماظشاعؾة .م
مممموتعرفماىودةمبلغفاماياظةماٌؿقرطةمأوماظدؼـاعقؽقةماٌؿغريةمواٌؿعؾؼةمباًدعاتمواٌـؿفاتمواألصرادمواظعؿؾقاتمواظؾقؽةمظغرضم
ددمحاجةمأومعواجفةمعؿطؾؾاتمعؿوضعةم)،(Gotesch & Stanley, 1997موػيمسؿؾقةماٌطابؼةمٌؿطؾؾاتمأومعواصػاتم
ععقـة .م
ممممأعا سشقؾةم(  )1999صؼد سرّصفا بلغفا عبؾةماٌعاؼري واًصائص اظيت ؼـؾغي أن تؿوصر يف عبقع سـاصر اظعؿؾقة اظؿعؾقؿقة دواء
عـفا عامؼؿعؾق باٌدخالت أو اظعؿؾقات أو اٌكرجات ،واظيت تؾيب احؿقاجات اجملؿؿع وعؿطؾؾاتهمورشؾات اٌؿعؾؿني وحاجاتفمم
وتؿقؼق تؾك اٌعاؼري عن خالل االدؿكدام اظػعال ىؿقعماظعـاصر اٌادؼة واظؾشرؼة .م
ممممواىودةميف مذبال ماظؿعؾقم متعين مإرضاء ماظزبون موععرصة معؿطؾؾاته ماياظقة مواٌلؿؼؾؾقة موهؼقؼفا ،مدواء مطاغوا مزبائنمداخؾقنيم
طاظطالبموأسضاءمػقؽةمتدرؼس،مأومخارجقنيمطلوظقاءماألعورمواٌمدلاتماظيتمدقعؿلمبفاماًرؼجمعلؿؼؾالً،مإضاصةمإظبماظؿقلنيم
اظقوعيماٌلؿؿرمظؿلطقدمتطابقماٌواصػاتمواٌعاؼريماظيتمهددػامعؿطؾؾاتماظزبائن .م
مممم أيمأغهمميؽنماظـظرمإظبمعػفومماىودةميفماظؿعؾقممعنمزواؼامسدة،معنمبقـفامزاوؼةماىودةمباسؿؾارػامعرادصامظؾؽؿال،مواىودةم
باسؿؾارػا مذقؽا مممقزا ،مواىودة مطؿرادصة مظالعؿقاز ،مواىودة مطؿالئؿة مظؾفدف ،مواىودة مطؿؿضؿـة مظؾؽػاءة مواظػاسؾقةم
) ،(Sallis,1993موظؿقؼقق ماىودة مواالسؿؿادؼةميف ماظؿعؾقم ماظعاظي مصبب متواصر مذبؿوسة معن ماٌعاؼري ميف ماىاععات مظؿلؿطقعم
هؼققمعزاؼامتـاصلقةمعؼارغةمباىاععاتماألخرى .م
اظلؿاتماألدادقةمظعؿؾقةماىودةم :م
مممتؿلممغظممتطؾققماىودةمبؾعضماظلؿاتماظيتمتدسممإصالحاتماظؿعؾقمماظعاظيم) :(David & Harold, 2000م
 تواصرماٌعؾوعاتماظؽاصقةمأليمصقصمخارجيموتطوؼرمإرارمساممًطةماظؿؼوؼممواظؿطوؼر.
 دسممخططماظؿقلنيمظؾؿمدلةموتواصرمآظقاتمتوجهمسؿؾقةماٌراجعةماظداخؾقة.
 تطؾققماظؿؼققمماظذاتيموتطوؼرمععاؼريمأطادميقةمغابعةمعنماٌمدلة.
 إسدادمدظقلمإرذاديمظضوابطموإجراءاتمتطؾققماىودةموغشرماظؿؼارؼرماظـاوةمسنمسؿؾقاتماظؿؼوؼم .م
مممم وػـاكمععوضاتمطـريةمتواجهمتطؾققماىودةميفماظؿعؾقمماظعاظيمعـلمعؼاوعةماظؿغقريموضعفماظعؿلماىؿاسيمواٌرطزؼةماًاغؼةميفم
بعضماألضلام،مطذظكماظؿعؼقدميفمبعضمأداظقبماظعؿل،موسدمموجودمععاؼريمسؿلمواضقة،موسدمموجودمغظاممدضققمظؾؿعؾوعاتم
واظؾقاغات .م
معاوريّاجلودةّيفّالًعلومّالعالي :م
مممممؼػقدمضاعوسماٌوردمبلنمطؾؿةماٌعقارمتعينمظغوؼاًماٌقزانمأوماحملكمأوماٌؼقاسمأوماظػقصل،مواٌعاؼريمتعينمعلؿوؼاتماالسؿؿادمأوم
اظؿصدؼقمظؾؿمدلةمأوماظربغاعجموتشؿلمػذهماٌلؿوؼاتماظؿوضعاتماًاصةمباىودةمواظػاسؾقةمواٌواردماٌاظقة .م
وؼشريمعصطؾحماٌعاؼريميفمذبالماظؿعؾقممإظبماٌلؿوؼاتمواٌواصػاتمواًصائصماظيتمتؿؿقزمبفامعدخالتموسؿؾقاتموزبرجاتم
اٌمدلةماظؿعؾقؿقة،معـلماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿمدلةمواٌـاػجماظدرادقةمواظؿففقزاتمواظوساءماظزعينمظؾؿوادماظدرادقة،مواًدعاتم
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دّّ.فاتنةّالشروف

اٌؿؾادظةمبنيماجملؿؿعماحملؾيمواٌمدلة،موطذظكماظطالبموأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواإلدارؼونمواٌؽؿؾاتمواظؿؿوؼلموحرؼةماٌمدلةم
يفمادباذماظؼرار .م
مموػيمغؼاطمعرجعقةمميؽنمبوادطؿفامعؼارغةمععاؼريمجودةماظربغاعج،موباظؿاظيممتـلمغصوصماٌعاؼريمتوضعاتمساعةمحولمعلؿوؼاتم
اإلناز .م
عمذراتمعػفومماٌعاؼري :م
مممموظػفممدقاقماظعؿلميفمحرطةماٌعاؼريمالبدمعنمإظؼاءماظضوءمسؾىمعمذراتمعػفومماٌعاؼريمظؿقؼققماىودةميفماظؿعؾقمماظعاظي :م
 دظقلمسؿلمظؾؿؿابعةمواظؿؼققم،موعمذرمظؾؿكطقطمواالسرتافمواظؿغذؼةماظراجعة.
 ودقؾةمحملادؾقةماجملؿؿعمظؾؿمدلة،موإرارمعلؿؼرمىؿعماٌعؾوعاتمواظؾقاغاتموإسدادماظؿؼارؼر.
 إرارمعرجعيمظؾؿؼارغةمبنيماظـؿائجماٌؿوضعةمواظـؿائجماظواضعقة،موودقؾةمظؿؼققمماإلناز.
 إرارمعرجعيمإلصدارماألحؽاممسـدماظؿؼققم،موظغةمعشرتطةمبنيمعمدلاتماجملؿؿعماحملؾيمواٌمدلاتماإلضؾقؿقةمواظعاٌقة.
إنمثؼاصةماىودة موبراذبفامتمدىمإظبماذرتاكمطلمصرد موإدارةمووحدة مسؾؿقةموراظب موسضومػقؽةمتدرؼسمظقصؾحمجزءاًمعنمػذام
اظربغاعج،موباظؿاظيمصننماىودةمػيماظؼوةماظداصعةماٌطؾوبةمظدصعمغظامماظؿعؾقمماىاععيمبشؽلمصعالمظققؼقمأػداصهمورداظؿهماٌـورةم
بهمعنمضؾلماجملؿؿعمواألررافماظعدؼدةمذاتماالػؿؿاممباظؿعؾقمماىاععي،موطؿامذطرمدابؼا تؿـاولمسـاصرماىودةماظشاعؾةمظؾؿعؾقمم
اظعاظيماظرباعجمواٌـاػجموػقؽةماظؿدرؼسمواٌراصقماىاععقةمواظعؿؾقاتماإلدارؼة،مدسمموعلاغدةماظطالب،مسؿؾقاتماظؿؼوؼممواظؿغذؼةم
اظراجعة،ماألػدافمواهلقؽلماإلداريمواًططمواألغشطة موخدعةماجملؿؿع،موؼؿقؿلمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماىزءماألطربمعنمأسؾاءم
علموظقة مهؼقق ماىودة ماظشاعؾة ،مظذظك مصفم مميؾؽون معػؿاح ماظـفاح مأو ماظػشل ميف مهؼقق ماىودة موصؼاً مظـؼاصؿفم موداصعقؿفمم
وادؿعدادػمموإمياغفمممبامؼؼوعونمبه .م
امليَثّالٌالثّّ:معاوريّاالعًمادّاألكادمييّألعضاءّهوىةّالًدروسّ :
ممممتعؿربمخصائصموعواصػاتمودؾوطقاتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمعنماٌؿغرياتماهلاعةميفمهؼققماىودةماظشاعؾةمظؾؿعؾقمماظعاظيم
صعدد مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس موطػاءتفم موتطورػم ماٌلؿؿر ميف مذبال مدبصصفم ،موتػرشفم مظؾؿدرؼس ،موإجراء ماظؾقوث ماظعؾؿقةم
واٌـشورات،مواٌلاػؿةميفمأغشطةماىؿعقاتمواٌـظؿاتماظعؾؿقةمواٌفـقةمواظرتبوؼةمويف مخدعةماجملؿؿع،مػيماٌمذراتمايؼقؼقةم
ىودةمأداءماٌمدلةماىاععقة .م
مممم وضدمأطدماظعدؼدمعنماظؾاحـنيميفمذبالمجودةماظـوسقةميفماظؿعؾقمماظعاظيمسؾىمدورمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمسؾىماسؿؾارمأغفممسـصرم
علؿفدفميفمغظامماىودة،مطؿامأنمسؾىمساتؼفممتؼعمعلموظقةمهؼققماظعدؼدمعنماٌعاؼريماًاصةمجبودةماظؿعؾقممألغفممميـؾونمأػمم
اٌدخالت محبؽم مأدوارػم ،موؼؿوضف مسؾى معدى مجودتفم معلؿوى مجودة ماٌكرجات ،موترتؾط مأؼضاً مبنجراءات متـؼقػفم موترضقؿفممم
وعدىمعلاػؿؿفمميفمخدعةماجملؿؿع،موصعاظقةمعشارطؿفمميفماظؾفانمواهلقؽاتماظعؾؿقة .م
ممممعنمخاللمعامتؼدممتؿؾنيمسالضة مأسضاءمػقؽاتماظؿدرؼسمجبودةماظـوسقةميفماظؿعؾقمماظعاظي،مصفممؼشؽؾونممبدخالتفمموأدوارػمم
اظيتمؼؼوعونمبفامداخلماىاععةمومخارجفامأػممساعلميفمهؼققماىودةماظشاعؾة .م
م
م
م
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مدىّمِاهمةّتطوورّأداءّأعضاءّهوىةّالًدروسّيفّحتقوقّجودةّالًعلومّجامعةّاملدونةّالعاملوة ّمنوذجا ّ

وميؽنمحصرمععاؼريمجودةماظؿعؾقمماظعاظيماٌؿعؾؼةمجبودةمػقؽاتماظؿدرؼسمواٌطؾؼةمساٌقاموسربقامعنماظدرداتماظؿاظقة :م
(اظرتتوري موجوضبات ،م ،)2006م(ذفقب موآخرون ،م ،)2003م(أبو مصارة ،)2003،م(دؼاب ،م ،)2005م(اظؾطش ،م)2009م
(اظلفالوي،(1992،م(دالعةمواظـفار،)1997،مم(زؼؿون،(1995،م(سؾقدات(1991،م .م
ممموميؽنمتصـقفمػذهماٌعاؼريمحلبمأدوارمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععةمبصػاتفمماظشكصقةمواألطادميقة،موبصػؿفممعدردنيم
وعرذدؼنموعشرصنيمسؾىماظطؾؾةموأحباثفم،موباحـنيموعػؽرؼن،موأسضاءمصاسؾنيميفمخدعةماجملؿؿعم.م م
أوال:مععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبصػاتفمماظشكصقةمواألطادميقة :م
عنمععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماظيتمتؿعؾقمبصػاتفمماظشكصقةمواألطادميقةمعامؼؾي :م
 االظؿزاممبلخالضقاتماٌفـةمواألداءماألطادميي،مواٌلؿوى اظعؾؿي واًؾػقة اٌعرصقة.
 خدعةماٌمدلةمواالغؿؿاءمهلا،موعواطؾةماٌؿغرياتماظعؾؿقةمواظؿؽـوظوجقةماٌؿلارسة.
 اظـؼة باظـػسمواظؼدرة اظؽالعقةمواالػؿؿام باٌظفر اًارجيمواظؾشاذةمواٌرح.
 اإلدفامميفماٌشارؼعماألطادميقةماظيتمتعودمباظػائدةمسؾىماىاععة.
 اٌشارطةميفمدرادةماحؿقاجاتماظؽؾقاتمواألضلام،موبـاءمجلورماظؿعاونمععماألطادميقنيمعنمغػسماظؿكصص.
 ضدرتهمسؾىماظعؿلمضؿنمصرؼقمعشرتك،موتؼؾل اظؿغذؼة اظراجعة،مواالغؿظام يف اظعؿؾقة اظؿعؾقؿقة.
 علؿوىماظؿدرؼبماألطادمييمواظـشاطماظعؾؿي.م م
ثانوا:مععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبصػؿفممعدردنيموعرذدؼنموعشرصنيمسؾىماظطؾؾةموأحباثفم :م
تؿصفمععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظيتمتؿعؾقمباظؿدرؼسمواإلذرافمواإلرذادمباظؿاظي :م
 اعؿالك أسضاء ػقؽة اظؿدرؼس اظؽػاؼات اظؿدرؼلقة إضاصة إظب منوػمماٌلؿؿر يف ذبال دبصصفم ،وعلؿوى اظؿدرؼس
األطادميي.
 اإلسداد اىقدمظؾؿقاضراتمواالظؿزام مبوضوسات اٌادةمواإلخالص يف اظؿدرؼس وتفقؽة عـاخ تعؾقؿي وتعؾؿي عـادب.


اظؿؿؽن عن اٌادة اظدرادقة ،واألدؾوبماظؿدرؼلي اظشققموايؿادة يف اظؿدرؼس،مواظؼدرة سؾى توصقل اٌعؾوعات.

 تصؿقم مخطة مظؽل معادة ،موتـوؼع ماٌوضوسات ماظػرسقة مواظـصوص ،موهدؼث ماٌصادر مواٌراجع ،مواظؿواصل معع ماحدثم
أداظقبماظؿدرؼسمواظؿؼوؼم.


احرتام اظطؾؾةمواظؿواصل ععفم ،وسدم اظؿققزمواٌوضوسقة،موتؼدؼرماحؿقاجاتفمماٌعرصقةمواظـػلقةموعمازرتفممسؾىمهؼققم
أػداصفمماظؿعؾقؿقةموتوجقففممتربوؼاًموعفـقاًموععاىةمعشؽالتفمماظلؾوطقة.

 االػؿؿام بؿـؿقة اظؿػؽري اظعؾؿيموروح اإلبداع،م وتـؿقة االواه اظؿقؾقؾي،مواالػؿؿام باىواغب اظؿطؾقؼقة.
 ادؿكدامماظربذبقاتمايدؼـةميفماظؿدرؼس،موادؿكدامماالغرتغت،مواظؿؿؽن عن اٌادة اظعؾؿقة،موإثارة اظداصعقةمواظؿواضعم
واالتزان االغػعاظي ،إسطاء اظطاظب ايرؼة يف اظؿعؾري.
 ضؾط اظصفمواظلؿعة األطادميقة اىقدة بني رؾؾة اىاععةموذعورماظطؾؾة باظػائدة عن احملاضرات.
 هدؼد خطة اٌلاق وعؿطؾؾاتهموععرصةماهلدف عن أدؾوب اظؿدرؼس اٌلؿكدم،مواالػؿؿام باإلسداد ظؾؿقاضرة ،االظؿزام
مبواسقدماحملاضرات ،اإلحارة باٌادة اظعؾؿقة وعؿابعة عا صبد عـفا.
 اظعؿل سؾى تـؿقة اٌفارات اظػؽرؼة اظؿـاصلقةمواظـظرة اٌؿعؿؼةموتـؿقةماالواهماظؿقؾقؾي.
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 درجة اظؿػاسل اظشكصي ،واالظؿزام باٌـفج اظعؾؿي ،واظوسي بدور اظؼدرة اظعؾؿقة واًؾؼقة.
 تطوؼرماًططماظؿدرؼلقةموتطوؼرمأداظقبموررقماظؿدرؼس.
 ربط ماحملؿوى محباجات ماظطؾؾة موػؿوم ماجملؿؿع ،موتدرؼب ماظطؾؾة مسؾى مإجراء ماألحباث موسؾى ماٌـاضشة مواظؼراءةم
اًارجقة،موحضورماٌممتراتمواظـدوات.
 تـؿقة اظؿػؽريمواالبؿؽار ظدى اظطؾؾةمواٌوػؾة،مواالػؿؿام بؿوجقه اظطؾؾة،مو االظؿزام باظلاسات اٌؽؿؾقة .م
ثالٌا:مععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبصػؿفممباحـنيموعػؽرؼنم :م
تؿعددمععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماٌؿعؾؼةمباألحباثمواإلغؿاجماظعؾؿيمطؿامؼؾيم :م
 إدفاعاتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفمتؼدمماٌعرصةموتطورػاموزؼادةمحدودػا،مواإلغؿاج اظعؾؿي هلم عن حبوث ودرادات
عـشورة وطؿب وعؼاالت،مواالػؿؿام باظؾقث واظؿلظقفمواالدؿؿرارميفمسؿلماألحباثمبعدماألدؿاذؼة.
 اٌشارطةميفماٌممتراتمواظـدواتماظعؾؿقة،مواإلدفامميفمإسدادماٌؼررات،مواالدؿػادةمعنمإجازاتماظؿػرغماظعؾؿي.
 تشفقعماألحباثماٌشرتطةمودسمماألحباثمعادؼا،موتوصريمعامؼؾزمماألحباثمعنمزبؿرباتموودائلموعصادرموعراجع.مم
 إضاعةمععارضمألسؿالمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمعنماطؿشاصاتمواخرتاساتموأحباثموعمظػاتمجدؼدة.
 غشرماظؾقوثميفماجملالتماحملؽؿة،موتطؾققمغؿائجماظؾقوث .م
رابعا:مععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبصػؿفممأسضاءمصاسؾنيميفمخدعةماجملؿؿع :م
طؿامتؿعددمععاؼريمجودةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماظيتمتؿعؾقمخبدعةماجملؿؿعمطاظؿاظي :م
 اإلغؿاج ماظعؾؿي مألسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس ،مورؾقعة ماظدرادات مواألحباث ماظيت مؼؼوعون مبفا مًدعة ماىاععة مواجملؿؿعم
احملؾي.
 علاػؿهميف خدعة اجملؿؿع،مواٌشارطةميفماىؿعقاتمواظؾفانمواجملاظسماٌفـقةمواظعؾؿقة.
 اٌشارطةماظعؾؿقةميفمودائلماإلسالم،مواٌشارطةميفمسؼدماظدوراتماظؿدرؼؾقة.
 تؾادلماًرباتمععماىاععاتماألخرى،مواٌشارطة يف اىؿعقات اظعؾؿقة واٌفـقة.


اٌشارطة يف اظـدوات اظعاعةمويف اظؾفان اىاععقة .م

امليَثّالرابع:موربةمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمذبالماالسؿؿادماألطادميي :م
أوال:متعرؼفمجباععةماٌدؼـةماظعاٌقة:م م
غشلةماىاععة :م
ممممحصؾتمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمعاظقزؼامسؾىماظرتخقصماظؽاعلمباسؿؾارػامجاععةمعؿؽاعؾةمعرخصةمععؿؿدةمبدوظةمعاظقزؼامأوادطم
اظعامم،2007مطؿاممتماسؿؿادمبراذبفاماألطادميقةماألوظبمعنمػقؽةماالسؿؿادماألطادمييماٌاظقزؼة ] [MQAم Malaysian
Qualifications Agencyمظؿؽونمبذظكمأولمجاععةمعاظقزؼةمساٌقةمعنمغوسفامحقثمتعؿلميفمداخلمعاظقزؼا،موتلؿفدفم
اظطؾؾةميفمعبقعمأسباءماظعامل .
مممموضدمبدأتماىاععةماظؿشغقلماظؽاعلمابؿداءًمعنمذفرمصرباؼرمعنماظعامم،2008موخضعتمظؼواغنيموزارةماظؿعؾقمماظعاظيماٌاظقزؼةم
بوصػفامجاععةمعلؿؼؾةمربؾقة،متفدفمظؾعؿلماىاععيمبلدؾوبمساٌي،موتلؿطقعمضؾولماظطالبماظدوظقنيمعنمخارجمعاظقزؼا.م
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مدىّمِاهمةّتطوورّأداءّأعضاءّهوىةّالًدروسّيفّحتقوقّجودةّالًعلومّجامعةّاملدونةّالعاملوة ّمنوذجا ّ

واظـظامماٌعؿؿدمظدىمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةمؼؿؿقزمبلغهمغظاممعؼـنمحبلبماٌعاؼريماظيتموضعؿفاموزارةماظؿعؾقمماظعاظيماٌاظقزؼةموػقؽةم
االسؿؿادماألطادمييماٌاظقزؼة .م
رداظةماىاععة:
ممم إؼصالماظعؾوممبلصضلماظودائلمواظطرق،مواظؿطوؼرماظعؾؿيمواظؿؾادلماٌعريفميفمضوءماٌعاؼريماظعاٌقة،مإلصبادمبقؽةمتعؾقؿقةمحبـقةم
حدؼـةمظألجقالماٌؿعؾؿةميفمدائرمأسباءماظعامل،ممبامطبدمماجملؿؿعموضباصظمسؾىماظؼقمم.
ماظرؤؼة:
ممجاععةمساٌقةمرائدة،متعـىمباظعؾومماٌؿـوسة،ميفمذباظؿفاماٌؿعددة،مًدعةمومتطوؼرماإلغلاغقةم .م
أػدافماىاععة:
مغشرماظعؾممواٌعرصةميفمذؿىمذباالتمايقاة،موتلفقلمدؾلمتؾؼيماظعؾممبلحدثموأصضلمودائلماظؿؼين.مايػازمسؾىماظؼقممواٌـلماظعؾقامسنمررؼقماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿي.متؽوؼنمبقؽةمسؾؿقةمذاعؾةموعؿؽاعؾةميفمذبالماظؿعؾقممواظؾقث.ماإلدفامميفمتطوؼرماظؿعؾقمماظعاظيممبكؿؾفمدبصصاتهموصروسهموتوصريمبراعجموصرصمدرادقةموخدعاتمعؾؿؽرة،مذاتمجودةمساظقةموذاعؾة.
مإصبادمزبرجاتمذاتمععرصةمساظقةموضدراتمتؼـقةموعفاراتمتـاصلقةموإدفامماجؿؿاسي.مسؼدماظشراطاتمواالتػاضقاتمععماىفاتمذاتماظعالضةمظؿقؼققماظؿعاونمواظؿؽاعلميفمذؿىماجملاالتم .مثاغقا:مععاؼريمػقؽةماالسؿؿادماألطادمييماٌاظقزؼة :م
ممممأغشؽتمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةم )Malaysian Qualifications Agency (MQAميفمسامم2007موذظكمظضؿانم
جودةماظؿعؾقمماظعاظيميفماظؼطاسنيماظعاممواًاص،مواظدورماظرئقليمهلامػومتـػقذمدقادةماالسؿؿادماالطادمييمظضؿانمجودةماظؿعؾقمم
اظعاظي،موػيماهلقؽةماٌرجعقةماألدادقةمظؾؿعاؼريمواٌؼاؼقس،موسؾقفامتؼعمعلموظقةماٌراضؾةمواإلذرافمسؾىمممارداتمضؿانماىودةم
واالسؿؿادميف ماظؿعؾقمماظعاظيماظورينماٌاظقزي ،مطؿا متؼوممبؿطوؼرماٌعاؼري مواالسؿؿاداتموعـحماالسؿؿادمٌمدلاتماظؿعؾقمماظعاظيميفم
عاظقزؼا )(MQA , 2011م .م
مممموطاغتمععاؼريماالسؿؿادماظيتمحددتفامػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةمظضؿانمجودةماظرباعجماالطادميقةمترتطزميفمتلعةمعـارقم (MQA
), 2008م :م
ماملنطقةّاألوىل:ماظرؤؼة،ماظرداظة،ماألػدافماظرتبوؼة،محصقؾةماظؿعؾمموتشؿل:موجودماظرؤؼةمواظرداظةمواألػدافماظرتبوؼة،معشارطةم
اظعؿالءميفمصقاشةماظرؤؼة،ماظرداظة،ماألػدافماظرتبوؼة،ماالدؿؼالظقةماٌمدلقة،مخصائصماًرؼجموحصقؾةماظؿعؾمم.
املنطقة ّالٌانوةّ :تصؿقمماظرباعجموتؼدميفامظؾؿلؿػقدؼنموتشؿل:متصؿقمماظرباعجموررقماظؿدرؼسماٌـادؾة،ماٌـفجماظعؾؿي،معضؿونم
وبـقةماظرباعج،ماظؼقمماًؾؼقةمواظلؾوطقةماإلدالعقةميفمربؿوىماظربغاعج،مإدارةماظرباعجمبؽػاءة،ماظعالضاتمععماٌلؿػقدؼنماًارجقنيم م
املنطقةّالٌالٌة:متؼققمماظطالبموؼشؿل:مررقماظؿؼققم،ماظعالضةمبنيماظؿؼققممواظؿعؾم،مإدارةمسؿؾقةمتؼققمماظطالب.م
املنطقة ّالرابعة :ماخؿقار ماظطالب مواًدعات ماٌلاسدة موتشؿل :مدقادة ماظؼؾول مواالخؿقار ،مدبطقط ماظدصعة ماظطالبقة ،مإجراءاتم
هوؼلماظطالب،ماًدعاتماظطالبقةمواالدؿشارؼة،ممتـقلماظطالبموعشارطؿفمم.
املنطقةّاخلامِة:مسضومػقؽةماظؿدرؼسموؼشؿل:مدقادةماظؿوزقف،مدقادةماًدعاتموتطوؼرمسضو ػقؽةماظؿدرؼس .م
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املنطقةّالِاددة:ماٌصادرماظرتبوؼةموتشؿل:ماٌواردموتلفقالتماظؾـقةماظؿقؿقة،ماٌعؾوعاتقةمواظؿؽـوظوجقا،ماظؾقثماظعؾؿيمواظؿطوؼرمم
اًرباتماظرتبوؼة،ماظؿؾادلماظرتبوي،ماٌقزاغقةماظرتبوؼةموزبصصاتفام.
املنطقة ّالِابعة :معراضؾة ماظرباعج موعراجعؿفاموتشؿل :مآظقات متؼققمماظرباعج ،ماظؿغذؼة ماظراجعة مظؾطاظب مواألدؿاذ ،مأداء ماظطالبم
عشارطةماظعؿالءم.
املنطقة ّالٌامنة :ماظؼقادة،ماإلدارةمواظؿلقريموتشؿل:ماالدارةمواظؿلقري،ماظؼقادةماألطادميقة،ماظؼقادةماالدارؼة،مغظاممإدارةماىودةم
اظؿػاسلمععماظؼطاساتماًارجقةم .م
املنطقة ّالًادعة :ماظؿقلنماٌلؿؿرمظؾفودةموصقؿا مؼؿعؾقمباٌـطؼةماًاعلةماًاصة مبلسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظيت متشؿلمدقادةم
اظؿوزقفمودقادةمخدعاتموتطوؼرمسضو ػقؽةماظؿدرؼس،مصؼدمحددتمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةماٌعاؼريماظؿاظقة :م
 توصريمععؾوعاتمعوجزةمسنمطلمأسضاء مػقؽةماظؿدرؼسمواٌوزػنيم(ماالدم،محاظةماظؿعقني،ماىـلقة،ماظعؼد،ماٌمػالتم
األطادميقةممخربةماظعؿلماظلابؼةم).
 تؼدؼمماظلريةماظذاتقةمظؽلمسضومػقؽةمتدرؼسموصقفاماٌممتراتماظيتمحضرػامواٌـشوراتمواظؾقوثمواالدؿشارات.
 تؼققممأداءماٌوزػنيماألطادميقني.
 وصفماظعؿؾقاتمواإلجراءاتميفمإدارةماالغضؾاطماظوزقػي.
 وصفماظلقاداتمواٌعاؼريمواظعؿؾقاتميفماظؿعقنيمواظرتضقة.
 غلؾةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمباظـلؾةمظؾطالب.
 آظقاتمتدرؼبمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.
 توصريماٌعؾوعاتميفماجملاالتماظؾقـقة.
 إجراءاتماظؿطوؼرماٌفين.
 وصفماظلقادةمواٌؿارداتميفماالدؿشاراتماًاصة.
 وصفمغظامماظؿوجقهمظؾؿوزػنيماىدد.
 االذرتاكميفمأغشطةمخدعةماجملؿؿع .م
ثالٌا:مإجراءاتمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةمظؾقصولمسؾىماالسؿؿادماالطادمييميفمذبالمتطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس :م
تلعىمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةمجاػدةمظؿطؾققمتعؾقؿاتمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼة،مصؿؿا مجاءميف مطؾؿةمعدؼرماىاععة محولماالظؿزامم
مبعاؼريمػقؽةماالسؿؿادماألطادمييماٌاظقزؼةمضوظهم"ظدؼـامععــاؼريموضعؿفامظـامػقؽةماالسؿؿادماألطادمييماٌاظقــزؼةم)،(MQAمووزارةم
اظؿعؾقمماظعاظيماٌاظقزؼة،مإذمتوجدمضواغنيمربددةمصببمسؾقـاماالظؿزاممبفامعنمضؾقلماٌمػلماظدراديماظذيمضبؿؾهماألدؿاذماىاععيم
واظؿكصصماظدرادي،موسددمدـواتماًربة،مواظؿدرؼبمواظؿلػقل،موأؼضاًمتوجدمضواغنيمربددةمعنمغاحقةماظؿـادبمعامبنيمأسضاءم
اهلقؽةماظؿدرؼلقةمواظطؾؾة،موؼؿقؿممسؾىماىاععةمتطؾققمتؾكماظؼواغنيميفمطلمبرغاعجمدراديمتؼدعهمسؾىمحدة،موطلماٌعاؼريمتصبم
باىؿؾةميفمضؿانماىودةماألطادميقةمٌكرجاتمتؾكماظرباعج.موؼالحظمأنمشاظؾقةماهلقؽةماألطادميقةماظيتمضاعتمبؿلدقسمػذهماٌـاػجم
واظعؿلمسؾىموضعفاموتلفقؾفامػممعنماياصؾنيمسؾىمدرجةماألدؿاذؼةميفماىاععات"م م
وظؾوصولمإظبمػذهماألػدافمضاعتماىاععةمباًطواتماظؿاظقة :م
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اخلطوةّاألوىل:ماإلجراءاتماًاصةمبؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس :م
تؼوممجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةممبفؿوسةمعنماإلجراءاتمظؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمعـفام :م
 مسؼدمورشموحؾؼاتماظؿدرؼبميفمعبقعماجملاالتماظيتمتؿعؾقمبعضومػقؽةماظؿدرؼسمدواءمعنمغاحقةماظؿدرؼسمأوماظؾقوثمأومخدعةماجملؿؿعمأوماظرباعجماظؿؼـقةماظيتمؼلؿكدعفامسضومػقؽةماظؿدرؼس،مخاصةموأنماىاععةمتؼوممأدادامسؾىماظؿؼـقة .م
مايرصمسؾىمتوصريمععؾوعاتمسنمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظلريماظذاتقةمظؽلمسضومػقؽةمتدرؼسميفمغظامماىاععةماظداخؾي .ممايرصمسؾىمتوصريممناذجماألداءماظقوعيمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،مومناذجماظؿؼققم ماظذاتي،موععاؼريمودقاداتماظرتضقات،مومناذجمظؾعؼوباتمواإلغذارات .م
مايرصمسؾىماظؿقضريمظؾؿؿطؾؾاتماٌلؿؼؾؾقةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موتوصريمصرصماظؿدرؼبمهلممعنمعبقعماىواغب .مماالظؿزامماظؿاممبلغشطةمضؿانمجودةمأداءمأسضاءماظؿدرؼسمعنمخاللموضعهمضؿنماًطةماالدرتاتقفقةمظؾفاععة،مواظعؿلمسؾىمغشرماىودةميفماىاععة .م
ماظعؿلمسؾىمتلػقلمطوادرمتؼودمسؿؾقةماظؿطوؼر.اخلطوةّالٌانوة:ماجراءاتمتؼققمموعراجعةماظرباعجماألطادميقة :م
تؼوممجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةمبؿؼققمماظرباعجمبؽاصةمعؽوغاتفاممباميفمذظكمتؼققممأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموذظكمسؾىماظـقوماظؿاظي :م
.1ماظؿؼققمماظداخؾي :م
ممممتطؾبمإدارةماىاععةمعنمطلمطؾقةمأومعرطزمأطادمييماظؼقاممبؿؼققممداخؾيمظؾرباعجماظـاذطةمحاظقامواظرباعجماٌؼرتحةمعلؿؼؾال،م
سنمررؼقمتشؽقلمىانمعنماألطادميقنيماظداخؾقنيمعنمذويماًرباتماٌعروصة .م
مموتؿممسؿؾقةماظؿؼققمماظداخؾيموصقماالظؿزامممبعاؼريمضؿانماىودةمواظصادرمسنمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةموذظكمعنمأجل:م
ماظؿعرفمسؾىمغؼاطماظؼوةمواظضعفمظدىمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظػرصماٌؿاحةمظؾؿطوؼرم.معبعماٌعؾوعاتمواٌعطقاتمحولمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم.مهؾقلماٌعطقاتمواٌعؾوعاتمعنمأجلمهدؼدمسواعلماظؼوةموعوارنماظضعفموطقػقةماظؿعاعلمععفا.ممتطوؼرمادرتاتقفقاتموخطواتموحؾولمسؿؾقةمٌعاىةماظضعفموهؼققماظؿـاصلقةماظعاظقةمظدىمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم.م م.2ماظؿؼققمماًارجي :م
تؼوم مإدارة ماىاععة مبؿعقني معلؿشارؼن مخارجقني معن مذوي ماًربات مواظرتب ماألطادميقة ماظعاظقة مبفدف ماظؿؼققم ماٌلؿؿر مظؾرباعجم
األطادميقةمبؽاصةمعؽوغاتفاممباميفمذظكمتؼققممأوضاعمػقؽةماظؿدرؼسم،موتؼدؼممتؼرؼرمعؿؽاعلمسنمعلؿوىماظرباعج،مواضرتاحماألدواتم
واألداظقبماٌمدؼةمظالرتؼاءممبلؿوىماىاععةم .م
اًطوةماظـاظـة:ماإلجراءاتماًاصةمباظؿعاعلمععمىانمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼة :م
مممممضاعت مإدارة ماىاععة مبؿشؽقل ماظؾفـة ماظشاعؾة مظالسؿؿاد ماألطادميي ،معؽوغة معنموطالء ماىاععة موعن مسؿداء ماظؽؾقات موعدراءم
اٌراطزمواظوحداتمواظشمونماإلدارؼةمواٌاظقةم .م
وحددتمعلموظقاتماظؾفـةماظشاعؾةمباىواغبماظؿاظقة :م
-ماإلذرافمسؾىمعبعموتـظقمماظؾقاغاتمواظوثائقمواإلجراءاتماٌطؾوبةمعنمضؾلمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼة .م
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دّّ.فاتنةّالشروف

 ماظؼقام مبدرادة معلققة موتؼققؿه مداخل ماىاععة مظؿقدؼد مغؼاط ماظضعف مواظؼصور ميف مضوء مظوائح مورباور مػقؽة ماالسؿؿاد موتؼدؼمماظؿوصقاتمظلدماظـغراتم .م
ماإلذرافمسؾىمسؿؾقةماظؿػؿقشماظداخؾيموفقزامظزؼارةمػقؽةماالسؿؿادم .ممإردالمأسضاءماظؾفـةمدورؼاميضورماظؿدرؼبماظذيمورؼهمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةم .ممإسدادمحؼائبمتدرؼؾقةموسروضمعرئقةمظؽلمربورمووضعفاميفمبوابةماٌوزػنيمسؾىمعوضعماىاععةمسؾىماالغرتغتم .ممإسدادمحؼائبمتدرؼؾقةموسروضمعرئقةمخاصةمباظطالبمووضعفاميفمبوابةماظطاظبم .موضاعتماظؾفـةماظشاعؾةمظالسؿؿادم بؿشؽقلمتلعةمىانمصرسقةمؼرتأسمطلمىـةمصرسقةمسضومعنمأسضاءماظؾفـةماظشاعؾة،موؼرتطزمسؿلم
طلمىـةمعنماظؾفانماظػرسقةممبقورمعنمرباور مػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼةماظؿلعة،موتؼومماظؾفـةماظػرسقةمباظؿواصلمععماىفاتم
اٌعـقةمباظربغاعجمظوضعمخطةمسؿلمتؿعؾقمبؿـظقمماظوثائقموعراجعةماظربغاعجمعنمحقثمادؿقػائهمظشروطمػقؽةماالسؿؿاد،مواإلسدادم
ظإلجابةمسؾىمتلاؤالتماهلقؽةمسـدماظزؼارة،موهددمطلمىـةماإلرارماظزعينماًاصمبفا،موتؼدؼممسرضمعؾكصمعنمأسؿاهلامبشؽلم
دوريمأعامماظؾفـةماظشاعؾة .م
مممم وضدمضاعتماظؾفـةماظػرسقةماًاصةمباٌـطؼةماًاعلةماٌؿعؾؼةمبلسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبدرادة معلؿؾزعاتمػذهماٌـطؼة،مواظؿلطدم
عنموجودماٌؿطؾؾاتماظؿاظقة :م
ممإثؾاتاتمتعقنيمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم(عنماٌواردماظؾشرؼة)م.مممناذجمسؼودمتعقنيمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم. مم إثؾاتاتمعنمعمػالتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمتوضحماظدرجاتماظعؾؿقةمواظرتضقاتمواظؿكصصاتماظيتمتؼابلماظرباعجماالطادميقةماٌطروحةميفماىاععةم.
ممرباضرمذباظسماظؽؾقاتمواألضلاممتؿضؿنماظؿوصقاتمبؿعقنيمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم .مممناذجمعنمإسالغاتمدابؼةمظؿوزقفمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم.ممعؾكصمجدولمزبؿصرمؼوضحمأمساءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمودبصصاتفمم.مممناذجماألداءماظقوعيمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمععمتوضقحمتوزؼعماظواجؾاتمواٌلؽوظقاتموايواصزم.مممناذجماظؿؼققمماظذاتيمظعددمعنمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمطنثؾاتاتم.مممناذجمظؾعؼوباتمواإلغذاراتماٌلؿكدعةمظؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم.ممععاؼريمودقاداتماظرتضقةماظبمأدؿاذمأومأدؿاذمعشاركم. متؼارؼرمسنماٌؿطؾؾاتماٌلؿؼؾؾقةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس:مغلؾةماظطالبمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،مهؾقلماحؿقاجاتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،متوضعاتماظطالب،مادؿؾاغةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماىدد .م
مممموبـاءمسؾىماًطواتماٌؿؼدعة،مصؼدمتعاعؾتماىاععةمبؽاصةمعلؽوظقفامععماظزؼاراتماظؿػؿقشقةماٌؿؽررةماًاصةمباسؿؿادماظرباعجم
األطادميقةماٌكؿؾػةمعنمضؾلمىانماظؿػؿقشميفمػقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼة،موطاغتمعالحظاتمػذهماظؾفانمودماالدؿفابةماٌؾاذرةمعنم
ضؾلمعلؽوظيماىاععةمبؽاصةمعواضعفم،موبـاءمسؾىمذظك،مصؼدمحصؾتماىاععةمسؾىماالسؿؿادماظـفائيمظؽاصةماظرباعجماألطادميقةماظيتم
تؼدعتمبفامهلقؽةماالسؿؿادماٌاظقزؼة.
م
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امليَثّاخلامس:موحدةممتطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم :م
ممممتؼرتحمػذهماظدرادةمظؿقؼققمععاؼريماالسؿؿادمواىودةميفماظؿعؾقمماظعاظيمبـاء مسؾىماظدراداتماظلابؼةموبـاء مسؾىموربةمجاععةم
اٌدؼـةماظعاٌقةمتؼرتحمإغشاءموحدةمظؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،متؼومماىاععةمبنغشائفاموتفدفمإظبمضؿانماىودةميفمبراذبفام
ويفمطؾقاتفامويفمأغشط ؿفا،موتشرفمرئادةماىاععةمبشؽلمعؾاذرمسؾىمػذهماظوحدةمطلؼةمطؾقةميفماىاععةمأومطليمعرطزمعنماٌراطزم
األدادقةميفماىاععة،موذظكمألنمتطوؼرمأداءمسضومػقؽةماظؿدرؼسمػومسؾارةمسنمذبؿوسةمعنماظرباعجمواألداظقبماظيتمتؼوممبفام
اىاععة مإلطلاب مسضو مػقؽة ماظؿدرؼس معزؼداً معن ماٌعارف مواٌفارات مواظؿؼـقات ماٌؿصؾة ممبؿاردة مأداوره ماٌفـقة معـل ماظؿدرؼسم
واظؾقثموخدعةماجملؿؿعمظرصعمعلؿوىمأدائهممبامميؽـهمعنمأداءمأدوارهمبصورةمجقدة .م
مممم طؿا مأن ماظؽـري معن ماظدرادات متطاظب مباسؿؿاد مدقادة محازعة مظؿـؿقة مضدرات ماظعاعؾني ميف معمدلات ماظؿعؾقم ماظعاظي ،مووضعم
ادرتاتقفقاتمواضقةميػزػممسؾىمادؿقػاءمطػاءتفمموهلقـفا،مظذامأصؾقتماىاععاتماظعاٌقةمترطزمسؾىماظؿطوؼرماألطادمييم
ظعضومػقؽةماظؿدرؼسمبفدفمتطوؼرماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمواظؿلطقدمسؾىمرداظةمعمدلةماظؿعؾقمماظعاظي،موادؿقعابماظؿطوراتماىدؼدةم
اٌؿلارسةميفمذباالتموأدوارمسؿلمػقؽةماظؿدرؼسماٌؿعددةمواظيتمتشؿل:ماظؿطوؼرماظؿدرؼليمواٌعؾوعاتيمواظؿؼينمواٌـففيمواإلداريم
واظؾقـيمواظؿؼومييمواظؿكصصيمواجملؿؿعيم.م م
مممم عنمأجلمذظكمالبدمأنمؼؽونمظؾوحدةمأػدافمواضقةموربددة،موتعؿؿدمدقادةمحازعةموعؾزعة،موؼمخذمبكرائفاموتؼارؼرػامدواءم
يفمسؿؾقاتماظرتضقةمأوماظؿـ ؾقت،مأوميفمعـحماظعالواتماالدؿــائقةموعـحمإجازةماظؿػرغماظعؾؿي،مأوميفمحضورماٌممتراتموايؾؼاتم
اظدرادقةمواظؿدرؼؾقة،مأوميفماظؿعقنيميفمأيمعـصبمعنمعـاصبماىاععةمأوماظرتذقحمظؾؼقامممبلموظقاتماًدعةماىاععقة،مطؿامؼمخذم
بلداءمػذهماظوحدةميفماىودةمواالسؿؿادماألطادمييمظؾفاععةم .م
مممم تؿؿـلمرؤؼةماظوحدةمميفماظوصولمباىاععةمإظبمعلؿوىمسالمعنماظؿـاصلقةماظعاٌقة،مأعامرداظؿفامصؿؿؿـلمبؼقاعفامباًطواتم
اظالزعةمظالرتؼاءممبلؿوىمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موتعزؼزمضدراتفمماظؿـاصلقةمسؾىماٌلؿوىماظورينمواإلضؾقؿيمواظعاٌي،موضؿانم
تطؾققمأغظؿةم وععاؼريماالسؿؿادمواىودةمعنمخاللمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،مواظيتمتؿػقمععمعـقالتفاميفماظدولماٌؿؼدعة،مأعاماألػدافم
االدرتاتقفقة مظوحدةمتطوؼرمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمصؿؿؿـلمباآلتي:ماظعؿلمسؾىمتطوؼرموتعزؼزموتدرؼبمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفم
اىاععةمعنمعبقعماظـواحيماظعؾؿقةمواظرتبوؼةمواألطادميقة،موتذظقلموحلماٌشؽالتماظيتمتعرتضمسضومػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععةم م
مممم وظؽيمتؼوممػذهماظوحدةمبلسؿاهلاموصؼامألحدثماٌعاؼريماإلدارؼةمواٌفـقة،مصننمػذهماظدرادةمتؼرتحمأنمتؿؽونمعنمأربعةمأضلامم
ػي:مضلمماإلدارة،موضلمماظعالضاتماظعاعة،موضلمماٌعؾوعات،موضلمماظؿدرؼب،ممودوفمؼؿممتػصقؾفامطؿامؼؾي :م
القِمّاألولّ:القِمّاإلداريّ :
مممم ؼؿؽونماظؼلمماإلداريمعنمىـةمسؾؿقةمأطادميقةمتربوؼةمعؿكصصةميفماإلدارةمواظؿؼوؼممواىودةمواالسؿؿادمواظرتبقة،معنمداخلم
اىاععة موخارجفا ،متشرف مسؾى معبقع مأسؿال ماظوحدة ،موسؾقفا متؼع معلموظقة ماإلذراف مسؾى مسؿؾقة ماظؿطوؼر ،مووضع مخطةم
ادرتاتقفقةمتؿصفمباٌروغة،مموتلخذمبعنيماالسؿؾارمطاصةماظعواعلماٌمثرة،موتراسيمأنمسؿؾفامػومٌلاسدةمودسمموعلاغدةمأسضاءمػقؽةم
اظؿدرؼس،موظقلتمسؼؾةميفمررؼؼفممسبوماظؿطورمواظؿؼدم،موظقسمعنمأػداصفاماظؾقثمسنماظلؾؾقاتمواألخطاء،مصفيمتدسمموتلاغدم
سضومػقؽةماظؿدرؼسموأداةمعنمأدواتماظؿطوؼرمواظؿغقري .م
ّ
ّ
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مهامّالقِمّاإلداريّ :
متطوؼرمخطةمسؿلمادرتاتقفقةمووضعمأػدافمواضقةموربددةمظؾوحدةمظؽيمتعؿلمسؾىمهؼقؼفا .مماإلذرافمسؾىماألضلامماألخرى،موضبددمظؽلمضلممأسؿاظهموعفاعهماظيتمدقؼوممبفا .ممدسممخططماظؿقلنيمظؾؿمدلةماظؿعؾقؿقة.ممؼوصرمآظقاتمتوجهمسؿؾقةماٌراجعةماظداخؾقة.ممتطؾققماظؿؼققمماظذاتي.متطوؼرمععاؼريمأطادميقةمغابعةمعنماٌمدلةماظؿعؾقؿقة.متوصريمدظقلمإرذاديمظضوابطموإجراءاتمتطؾققماىودة.مغشرماظؿؼارؼرماظـاوةمسنمسؿؾقاتماظؿؼوؼم .ممتطوؼرمإرارمساممًطةمتؼوؼمماداءماظوحدةموتطوؼرػا .مالقِمّالٌانيّ:قِمّالعالقاتّالعامةّ :
ؼؼوممسؾىمساتقمػذاماظؼلمماظؼقاممباألسؿالماظؿاظقةّ :
ماظؿواصلمععمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععةموعؿابعةمأسؿاهلمموعشارؼعفم .مماظؿواصلمععمإدارةماىاععةمواظعاعؾنيمصقفاموععمطؾقاتماىاععة .مماظؿواصلمععموحداتماىودةمواالسؿؿادماحملؾقةمواظدوظقةمٌؿابعةماٌعاؼريموآخرماظؿطوراتمصقفا .مماظؿواصلمععمعمدلاتماجملؿؿعمودوقماظعؿلماظيتمهلامسالضةمباىاععةموتلؿػقدمعـفامأومتػققدػا .مماظؿواصلمععماىاععاتماحملؾقةمواظدوظقةمٌؿابعةمأغشطؿفامواٌممتراتمواظـدواتمصقفا .مماظؿواصلمععماجملالتماظعؾؿقةماحملؽؿةماحملؾقةمواظدوظقة.مم مالقِمّالٌالثّ:قِمّمجعّاليواناتّ :
ؼعؿلمػذاماظؼلممسؾىمعبعمطاصةماظؾقاغاتمواٌعؾوعاتماظيتمتػقدماظوحدةموتلفلمسؿؾفا،موسؿلماألضلامماألخرىميفمػذهماظوحدةم
وؼلؿعنيمػذاماظؼلممخبربةمضلمماظعالضاتماظعاعةمعنمأجلمتلفقلمعفؿاتهموتذظقلماظعؼؾاتماظيتمتواجفهمأثـاءماظؼقاممبعؿؾقةمعبعم
اٌعؾوعات،موعنمعفاممػذاماظؼلمّ :
 مسؿلمضاسدة مبقاغاتمىؿقعمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععة،مودبصقصمعؾفمربودبمظؽلمسضومػقؽةمتدرؼس،مضبويماظلريةماظذاتقةمواظؿكصصمواٌرتؾةماألطادميقةمواألحباثمواٌمظػاتمواٌممتراتماظيتمحضرػامواظـدواتموعبقعماألغشطةم م
 مسؿلماالدؿؾاغات مبشؽلمدوريمظؾؽشفمسن ماٌشؽالتماظيتمتواجه مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس مواظصعوباتماظيتمتواجففم مداخلماىاععةموخارجفا،مواٌشؽالتماظيتمتواجهماظطؾؾة .م
معبعماٌعؾوعاتمسنماٌممتراتمواظـدواتمدواءماحملؾقةمأوماظدوظقةميفمطاصةماظؿكصصاتم .ممعبعماٌعؾوعاتمسنماجملالتماظدورؼةمواحملؽؿةمدواءماحملؾقةمأوماظدوظقةميفمطاصةماظؿكصصاتم .ممعبعمععؾوعاتمسنماٌمدلاتماجملؿؿعقةماظيتمميؽنمأنمتلؿػقدمعنمخدعاتماىاععةموتؼقدػا .ممعبعماٌعؾوعاتمسنماٌعاؼريماظعربقةمواظعاٌقةمظؾفودةمواالسؿؿادماألطادميي .ممتوصرماٌعؾوعاتماظؽاصقةمأليمصقصمخارجي.919
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القِمّالرابعّ:قِمّالًدروبّ :
ؼؼوم مػذا ماظؼلم مبعؿؾقة ماظؿدرؼب مألسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس مسؾى مزبؿؾف ماٌفارات ماظيت مؼـؾغي مأن متؿواصر مظدؼفم مسؾى ماخؿالفم
علؿوؼاتفم ماألطادميقة معـل :مررق ماظؿدرؼس ،مجودة ماظـوسقة ،مأداظقب ماظؿؼوؼم ،موادؿكدام مايادوب مواالغرتغت ،مواظؿقؾقلم
اإلحصائي ،مواظؿلظقف مواظرتعبة موإرذاد ماظطالب موتوجقففم ،موادؿكدام متؼـقات ماظؿعؾقم موتوزقػفا ،مواظؾقث ماظعؾؿي ،موتؼوؼمم
األحباث ،مواإلذراف مسؾى مرؾؾة ماظدرادات ماظعؾقا ،مباإلضاصة مإظب معوضوسات مإدارؼة معؿعؾؼة مبلدوار مأسضاء ماهلقؽات ماظؿدرؼلقةم
واظعؿؾقات ماإلدارؼة معـل مإسداد مدفالت ماظطالب ،مواٌشارطة ميف ماالجؿؿاسات ،موإدارة ماألضلام مأو ماظؽؾقات ،مواظؿكطقط موتؼدؼمم
االدؿشارات ،مباإلضاصة مإظب مخدعة ماجملؿؿع ،موعوضوسات ماالسؿؿاد ماالطادميي موععاؼري ماىودة مىؿقع معدخالت موسؿؾقاتم
وزبرجاتماىاععةمّ .
آظقاتمسؿلمعؼرتحةمظوحدةمتطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس:م م
ظؽيمتؼوممػذهماظوحدةمبعؿؾفاممبامضبؼقماػداصفامصننمسؾقفامتطؾققماآلظقاتماظؿاظقة :م
أوال :محصرمأمساءمعبقعمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفماىاععة،موتصـقػفممحلبمرتؾفمماألطادميقة،موسؿلمعؾػاتمربودؾةمظؽلم
سضومػقؽةمتدرؼس،مضبويمطلمعؾفماظلريةماظذاتقةمظعضومػقؽةماظؿدرؼسموعبقعمأسؿاظهموغشاراتهموأحباثهموعمظػاته .م
ثانوا :مضبدد مظؽل مسضو مػقؽة متدرؼس محلب مرتؾؿه ماألطادميقة ماحؿقاجاته معن ماظؿدرؼب ،مأو معن مسؿل ماظؾقوث ،مأو ماظؿلظقفم
واألغشطةماألطادميقةمواالجؿؿاسقة،مثممؼؼومماظعاعؾونمباظوحدةمبعؿلمخطةمخاصةمبؽلمسضومػقؽةمتدرؼسمسؾىمعدارماظلـة،موضبددم
ظهمعامضبؿاجهمعنمتدرؼبمأومحبوثمربؽؿةمأومتلظقفمأومأغشطةميفمخدعةماجملؿؿع،مأومعشارطةميفمعممتراتموغدوات،مطؿامضبددم
عامميؽنمأنمؼؼدعهمسضومػقؽةماظؿدرؼسمظؾوحدةميفمضوءمخربتهماظعؾؿقةمعنمرباضراتمأومورشمسؿلمأومغدوات.م م
ثالٌا :مؼؼوم ماظعاعؾون مباظوحدة ميف مذبال ماظؿدرؼب مبؿقدؼد ماجملاالت ماظيت مضبؿاج مإظقفا مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس معن ماظؿكصصاتم
واٌفا راتماٌكؿؾػةمطؿامذطرمدابؼا،موؼؼوممسؾىمسؿؾقةماظؿدرؼبماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماٌؿكصصونميفمتؾكماجملاالتمواًرباءمعنم
داخلماىاععةموعنمخارجفام.م م
رابعا :م ؼؼومماظعاعؾونمباظوحدةميفمذبالماظؾقثماظعؾؿيمبؽلمعامؼلاسدمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفمػذاماجملال،معنمدسمموعلاغدةم
وتزوؼدػممباٌعؾوعاتمسنماجملالتماحملؽؿةمواظدورؼات،موتشفقعفممظعؿلمأحباثمعشرتطةمععمآخرؼن .م
خامِا :م ؼؼوم ماظعاعؾون مباظوحدة ميف مذبال ماظؿلظقف مواظػاسؾقة ميف ماىاععة مبدسوة مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس موتؽؾقػفم مبعؿؾقة موضعم
اٌؼرراتماظدرادقة مواٌراجع مواٌـشوراتمطلمضؿنمدبصصه ،مواٌشارطةميفمسؿل مرباضراتموغدواتمساعةمدواءميفماىاععةمأوم
خارجفاموطذظكماٌشارطةميفماظؼراراتماظصادرةمسنماىاععة،موحـفممسؾىماٌشارطةميفماٌممتراتماحملؾقةمواظدوظقةمبعدمتزوؼدػمم
باإلسالغاتمسنماٌممترات .م
داددا :مؼؼومماظعاعؾونمباظوحدةميفمذبالمخدعةماجملؿؿعمبؿؼرؼبماظػفوةمبنيماىاععةمواظؼطاعماالدؿـؿاريمباظؿؿقزماظؾقـيمظدىم
اىاععة موتوصري ماظؽوادر ماظؿؼـقة مواظػـقة ،موتعرؼف مدوق ماظعؿل مباىاععة موبرباذبفا موأغظؿؿفا ماألطادميقة ،مواالحباث ماظيت مضامم
أسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبعؿؾفا،مواظؿعرفمسؾىماحؿقاجات مدوقماظعؿلمواجملؿؿعموعشاطؾهموتزوؼدمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسممبعؾوعاتم
سـفا،مظؿؿؽقـفممعنمصفممأصضلمآلظقاتمدوقماظعؿلموهؾقلمذباالتماظعؿل،موعنمثممصفممأصضلمٌؿطؾؾاتمدوقماظعؿلموهدؼدم
احؿقاجاتهموعشاطؾه،موحـفممسؾىمتوجقهمأحباثفممظدرادؿفا،مظؾؿلاػؿةميفمخدعةماجملؿؿعموربطماىاععةمبه،مثممعؿابعةمغؿائجم
األحباثموتزوؼدمأصقابماظعالضةمبؿؾكماظـؿائج،مواظعؿلمسؾىمدسممػذهماظـؿائجموتطؾقؼفا.م م
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دابعا :م ؼؼومماظعاعؾونمباظوحدةميفمذبالمحلمعشؽالتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسممبؿابعةماٌشؽالتماظيتمتواجففم،مودرادةمػذهم
اٌشؽالتمواظعؿلمسؾىمحؾفا،موتذظقلماظعؼؾاتماظيتمتعرتضفمم،معنمخاللماتؾاعماألداظقبماظعؾؿقةمواإلدارؼةماٌـادؾة .م
اخلامتةّ :
ممممم توصؾتمػذهماظدرادةمإظبمأنماالػؿؿاممبؿطوؼرمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمخطوةمأدادقةمعنمخطواتمهؼققمجودةماظؿعؾقمم
اىاععيمايصولمسؾىماالسؿؿادماألطادميي،موطاغتمجاععةماٌدؼـةماظعاٌقةميفمعاظقزؼاممنوذجامرائداميفمػذاماجملال .م
ممطؿا متوصؾت ماظدرادة مظضرورة مإغشاء موحدة مجودة معمدلقة ميف مطل مجاععة مظدسم موتطوؼر مأداء مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس ،موعؿابعةم
أسؿاهلمموغشاراتفم .م
ممممموظؽيمهؼقمػذهماظوحدةمأػداصفاموتؽونمصاسؾةموعـؿفةمالبدمأنمتعؿؿدمدقادةمحازعةموعؾزعة،موؼمخذمبكرائفاموتؼارؼرػامدواءم
يفمسؿؾقاتماظرتضقةمأوماظؿـؾقت،مأوميفمعـحماظعالواتماالدؿــائقةموعـحمإجازةماظؿػرغماظعؾؿي،مأوميفمحضورماٌممتراتموايؾؼاتم
اظدرادقةمواظؿدرؼؾقة،مأوميفماظؿعقنيميفمأيمعـصبمعنمعـاصبماىاععةمأوماظرتذقحمظؾؼقامممبلموظقاتماًدعةماىاععقة،مطؿامؼمخذم
بكرائفاميفماىودةمواالسؿؿادماألطادمييمظؾفاععة .م
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اٌراجع :م
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