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 دليل ألالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

 اإلاهلخت في اٖضاص الخُت الاؾتراجُجُت للمئؾؿت آلُاث اقغا٥ أصخاب
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 آليات إغساك أصشاب املصمشة يف إعداد اخلطة االضرتاتيذية لمىؤضطة

 

ٖلى اٖضاص زُِ جىُٟظًت جدىاٚم م٘ الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت التي  حٗمل ال٩لُاث الخابٗت لجامٗت هالىث

ت التي جبجي  جهل مضتها الى زمـ ؾىىاث جىبث٤ ًٖ حصخُو الىي٘ الغاهً لل٩لُاث وجدضًض ال٣ًاًا الجىهٍغ

 ػمىُا بالخىُٟظ وجدضًض الجهاث 
ً
لها الٛاًاث وألاهضاٝ الاؾتراجُجُت م٣غوهت بالخُِ الخىُٟظًت وحضوال

ت اإلا ؿئولت ًٖ الخىُٟظ والخضوص اإلاؿههضٞت إلائقغاث ألاصا    وفي ؾُا١ وي٘ الخُت الخىُٟظًت ًخم مغاحٗت الغٍإ

ـ  -والغؾالت وال٣ُم  وج٣ىم ال٩لُت ببقغا٥ أصخاب اإلاهلخت والظًً ٌكملىن: )الُالب   -أًٖا  هُئت الخضَع

جحن  ٟح -أعباب ؾى١ الٗمل مً ال٣ُإ الٗام والخام  -الخٍغ ن ومئؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي( في وي٘ اإلاْى

 الخُِ الاؾتراجُجُت للجامٗت والخُِ الخىُٟظًت ل٩لُاتها مً زال٫ اجبإ ؤلاحغا اث الخالُت:

ت مً أصخاب اإلاهلخت ) أعباب  .1 أن جخًمً لجىت اٖضاص أو جدضًث الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت ٖلى مجمٖى

 اإلاضوي، املجلـ البلضي(. الٗمل بال٣ُإ الخام و الٗام ، مئؾؿاث املجخم٘ 

   .أن جًم اللجىت الخانت بىي٘ الخُت الخىُٟظًت لل٩لُت ٖلى ًٖى ًمثل أجداص الُلبت بال٩لُت .2

٤ اٖضاص أو جدضًث الخُت بٗغى مؿىصة الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت ٖلى أصخاب اإلاهلخت  .3 ًلتزم ٍٞغ

ٟحن وأًٖا  هُئت الخض غى الخُت الخىُٟظًت لل٩لُت ٖلى اإلاْى َعـ بالجامٗت وطل٪ مً زال٫ ا٢امت وعف ٖو

 ٖمل وهضواث خى٫ الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت والخُِ الخىُٟظًت ل٩لُاتها.

٤ اٖضاص أو جدضًث الخُت الاؾتراجُجُت أو الخُت الخىُٟظًت بٗغى مؿىصة الخُت ٖلى مجلـ  .4 ًلتزم ٍٞغ

 ال٩لُت.

جدا٫ الخُِ الاؾتراجُجُت والخىُٟظًت للجىت الٗلُا للجىصة إلاغاحٗهها وإخالهها لغتِـ الجامٗت لالٖخماص  .5

النهاثي.
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 ألُت وكغ الخُت الاؾتراجُجُت وجىيُدها ألصخاب الٗال٢ت

 

 آلية ٌػس اخلطة االضرتاتيذية وتوضيشّا ألصشاب العالقة
 

الاؾتراجُجُت مً أهمُت م٩ىهاتها أو مداوعها ألاؾاؾُت وهي التي ج٩ىن ههب أٖحن اإلائؾؿت جيب٘ أهمُت الخُت 

 ٞهي  يؿىبيهاوم
ً
اع الظي جخدغ٥ ُٞه اإلائؾؿت لخد٤ُ٣ أهضاٞها وما ًم٨ً أن ج٩ىن ٖلُه مؿخ٣بال وهي ؤلَا

خباع حٗمل اإلائؾؿت بالٟاٖلُت وال٨ٟا ة  ت مً الى٣اٍ والتي ان ويٗذ في الٖا ال٣هىي في جد٤ُ٣ حكمل مجمٖى

بٗض الاههها  مً ٖملُت وي٘ أهضاٞها ومً يمنها وكغ الخُت الاؾتراجُجُت وجىيُدها ألصخاب الٗال٢ت. 

 :الخُِ الاحغاتُت ًخم احغا  الخُىاث آلاجُت

ُت مً ٢بل اللجىت الٗلُا ل٩ل مجا٫ مً مجاالث الٗمل الغتِؿت للجامٗت ومغاحٗهها  .1 ججمُ٘ الخُِ الٟٖغ

 .اَاع زُت الجامٗت الاؾتراجُجُت اإلاخ٩املتوجىُٓمها يمً 

  ٖغى الخُت الاؾتراجُجُت اإلاخ٩املت إل٢غاعها. .2

ُت لكغح الخُت والخٍٗغ٠ بها لجمُ٘ اإلاٗىُحن ٢بل البض  بدىُٟظها، ووكغ الخُت  .3 جىُٟظ خملت جٖى

غاٝ اإلاكاع٦ت واإلاؿاهمت في وي٘ الخُت وطل٪ مً زال٫ ا٢ غيها ٖلى حمُ٘ الَا امت خل٣اث الاؾتراجُجُت ٖو

 ه٣اف ٖامت خىلها.

ت والغؾالت وال٣ُم بك٩ل ) .4 ٘ الغٍإ اث جىَػ اُٞاث و مٍُى ُت لخىنُل  مله٣اثٍو اعاث جٖى مل ٍػ والخ..( ، ٖو

 .مٟاهُم الخُت لضوي الٗال٢ت، ووكغ الخُت ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

الخىُٟظ والىخاتج اإلاغاص  جدضًض ما ًجب ٢ُاؾه خُث ج٣ىم ؤلاصاعة الٗلُا وؤلاصاعة الخىُٟظًت بخدضًض ٖملُاث .5

حر ام٩اهُت ٢ُاؽ هظه الىخاتج بك٩ل ص٤ُ٢. مها، والٗمل ٖلى جٞى  مخابٗهها وج٣ٍى

وي٘ مٗاًحر ومئقغاث لل٣ُاؽ وفي هظه اإلاغخلت ًخم وي٘ مٗاًحر ومئقغاث ل٣ُاؽ أصا  الٗملُاث املخخلٟت  .6

 صازل الجامٗت.

 ُت الاؾتراجُجُت للجامٗت. ج٣ىم ال٩لُاث بىي٘ زُِ جىُٟظًت جدىاٚم وجخىا٤ٞ م٘ الخ .7

خم ٢ُاؽ ألاصا  الٟٗلي لؤلوكُت املخخلٟت في الخُت باؾخسضام اإلاٗاًحر واإلائقغاث  .8 احغا  ٢ُاؽ ألاصا ، ٍو

جب احغا  ال٣ُاؾاث في أو٢اث مدضصة مؿب٣ت. . ٍو
ً
 املخضصة ؾاب٣ا

لٟٗلي الظي جم ٢ُاؾه م٘ م٣اعهت ألاصا  الٟٗلي باألصا  املخُِ له وفي هظه الخُىة ججغي م٣اعهت  ألاصا  ا .9

 ألاصا  الظي جُمذ اإلائؾؿت لخد٣ُ٣ه. 

الهضٝ مً م٣اعهت ألاصا  هى جدضًض الاهدغاٞاث ان وحضث م٘ مالخٓت يغوعة وحىص صعحت ؾماح مدضصة  .10

 م٣بىلت بحن ألاصا  الٟٗلي وألاصا  املخُِ له واجساط الاحغا اث الخصخُدُت بٗض احغا  ٖملُت اإلا٣اعهت.

م  .11 وكغ وحٗمُم الاحغا اث الخصخُدُت بحن اإلا٩اجب وؤلاصاعاث املخخلٟت لخدؿحن الخُِ وإحغا  الخ٣ٍى

اإلاؿخمغ.
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 ًت لل٩لُاثظؾتراجُجُت للجامٗت   أو الخُِ الخىُٟآلُاث ٢ُاؽ صعحت جد٤ُ٣ مئقغاث أصا  الخُت الا 

 

آليات قياع دزدة حتكيل وؤغسات أداء اخلطة  االضرتاتيذية لمذاوعة أو اخلطط 

 التٍفيرية لمهميات

 

ٌٗض جهمُم زُت اؾتراجُجُت للبرامج الخٗلُمُت مً ألامىع التي جدخاج الى اٖضاص ص٤ُ٢ ومخابٗت مؿخمغة 

لخ٣ُُم ألاصا  للمئؾؿت بما ًخىا٤ٞ م٘ َمىخها وأهضاٞها. جؤحي أهمُت حم٘  البُاهاث مً مهاصعها اإلاىزى٢ت 

ت  إلاىا٦بت الخُىعاث في ومً زم جدلُلها  باٖخباعها مئقغ ًدضص مضي جد٤ُ٣ أصا  الخُت الاؾتراجُجُت اإلاىيٖى

ؼ ه٣اٍ ال٣ىة. أن ٢ُاؽ صعحت جد٤ُ٣  ٤ مٗالجت ه٣اٍ ال٠ًٗ وحٍٗؼ اخخُاحاث املجخم٘ وطل٪ ًٖ ٍَغ

ت مئقغاث ألاصا  الىاعصة في الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت أو الخُِ الخىُٟظًت لل٩لُاث ٌٗض أمغ   إلاٗٞغ
ً
ا  يغوٍع

ً
ا

 مضي جد٤٣ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت. ولخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ ًم٨ً اٖخماص آلالُاث اإلاضعحت أصهاه.

. ًخىلى ٢ؿم يمان الجىصة بال٩لُت ٖملُت حم٘ البُاهاث واؾخسالم اإلاٗلىماث مً أحل ٢ُاؽ صعحت جد٤ُ٣ 1

غ   .بالجامٗتإلا٨خب يمان الجىصة مئقغاث أصا  الخُت الخىُٟظًت وج٣ضًم الخ٣اٍع

. جلتزم ألا٢ؿام وؤلاصاعاث واإلا٩اجب بالخٗاون الخام م٘ ٢ؿم يمان الجىصة  بال٩لُت ُٞما ًخٗل٤ بجم٘ البُاهاث 2 

 ًٖ صعحت جد٤ُ٣ مئقغاث ألاصا  الىاعصة بالخُت الخىُٟظًت لل٩لُت. 

ً٘ ٢ؿم 3 ت ألاهضاٝ بىا  ٖلى صعحت ٢ُاؽ جد٤ُ٣ مئقغاث ألاصا  في الخُت الخىُٟظًت  ٍو . ًخم جُىع عٍإ

ٗغيه ٖلى مجلـ ال٩لُت .  لخ٣ُُم الخُت َو
ً
 زانا

ً
يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت همىطحا
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ت والغؾالت وألاهضاٝ غ الغٍإ  ألُاث اٖضاص وجٍُى

 

 آليات إعداد وتطويس السؤية والسضالة واألِداف 

تهخم حامٗت هالىث وحمُ٘ ال٩لُاث الخابٗت لها أزىا  مغاخل نُاٚهها للخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت والخُِ الخىُٟظًت   

غها باؾخمغاع بما ًدىاؾب م٘ اخخُاحا ث املجخم٘  ت  وعؾالت وأهضاٝ واضخت،  ج٣ىم بخٍُى املخلي ب٩لُاتها ٖلى اٖضاص عٍإ

ت والغؾالت  غ الغٍإ غ والاؾخبُاهاث الخانت بخٍُى ومخُلباث ؾى١ الٗمل مً زال٫ مغاحٗت الخٛظًت الغحُٗت للخ٣اٍع

ت، الغؾالت  غ )الغٍإ وألاهضاٝ. ٦ما جئمً الجامٗت ومئؾؿاتها بؤن هجاح الٗملُت الخٗلُمُت ٩ًىن أؾاؾه نُاٚت وجٍُى

ت وألاهضاٝ( لجمُ٘ مئؾؿاث الجامٗت بما ٌؿخجض م ت وعؾالت وأهضاٝ الجامٗت مىبث٣ت ًٖ عٍإ ً جُىعاث ٖلى أن ج٩ىن عٍإ

ت وعؾالت وأهضاٝ الجامٗت ٦ظل٪  ت ال٩لُت مىبث٣ت ًٖ عٍإ وعؾالت وأهضاٝ وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي وأن ج٩ىن عٍإ

ت وعؾالت وأهضاٝ ال٩لُت، بدُث  خه وعؾاله وأهضاٞه مىبث٣ت ًٖ عٍإ ٩ًىن هىا٥ جىاٚم مدؿلؿل ال٣ؿم الٗلمي ج٩ىن عٍإ

ت والغؾالت وألاهضاٝ ًخم اجبإ الخُىاث الخالُت   : ومغجبِ. ولخدضًث الغٍإ

 

 أوالً أسثاب حتدَث انزإَة وانزسانة واألهداف:

ت و الغؾالت وألاهضاٝ اإلاٗمى٫ بها. 5اههها  مضة الخُِ الاؾتراجُجُت أو الخىُٟظًت أو مغوع أ٦ثر مً  -1  ؾىىاث ٖلى الغٍإ

 اللىاتذ وال٣ىاهحن التي جىٓم ٖمل الجامٗاث. حُٛحر في -2

 جُىعاث في ؾُاؾت الخٗلُم الٗالي بما ج٣ترخه وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي. -3

 ٞخذ ٧لُاث أو أ٢ؿام أو قٗب حضًضة في اإلائؾؿاث الخٗلُمُت الخابٗت للجامٗت.  -4

جي لًمان حىصة اإلائؾؿاث  -5 ت ًغاها اإلاغ٦ؼ الَى بُت ُٞما ًخٗل٤ بؿُاؾت مؿخجضاث وجُىعاث حىهٍغ الخٗلُمُت والخضٍع

خماص اإلائؾسخي والبرامجي.  الٖا

٠ُ والاؾدُٗاب في ؾى١ الٗمل.  -6  حُٛحر في ؾُاؾاث الخْى

 

 ثاًَُا آنُة حتدَث انزإَة وانزسانة واألهداف

 حتدَث رإَة ورسانة وأهداف اجلايعة . -1
ت والغؾالت وألاهضاٝ  - أ ت إلاىا٢كت جدضًث الغٍإ ججخم٘ اللجىت الٗلُا للجىصة ٖلى مؿخىي الجامٗت في احخماٖاتها الضوٍع

ت والغؾالت وألاهضاٝ مً صازل الجامٗت و مً زاعحها )أصخاب  غ والاؾخبُاهاث الخانت بخ٣ُُم الغٍإ بىا  ٖلى هخاتج الخ٣اٍع

 اإلاهلخت(. 

غ مً اللجىت الٗلُا  - ب ت ٣ًضم ج٣ٍغ  الضواعي وألاؾباب لخدضًث الغٍإ
ً
خم ٖغيه في مجلـ الجامٗت مىضخا للجىصة ٍو

 والغؾالت وألاهضاٝ الخانت بالجامٗت. 
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ت والغؾالت وألاهضاٝ غ الغٍإ  ألُاث اٖضاص وجٍُى

 ٌُٗى ألاطن بالبض  في الخدضًث بٗض مىا٣ٞت مجلـ الجامٗت. - ت

ت والغؾالت وألاهضاٝ، ًغأؾهم و٦ُل الجامٗت للكئون الٗلم ج٩ل٠ لجىت جخ٩ىن مً زمؿت أًٖا  - ث ُت بخدضًث الغٍإ

 .
ً
 آزغ ًٖ الكئون ال٣اهىهُت وم٣غعا

ً
ًىا ت مضًغ م٨خب الجىصة بالجامٗت ومضًغ مغ٦ؼ الاؾدكاعاث والبدىر ٖو  وبًٍٗى

ت والغؾالت وألاهضاٝ ٖلى   - ج بٗض اههها  اللجىت مً أٖما٫ الخدضًث حٗغى مؿىصة ما جىنلذ الُه مً جدضًث للغٍإ

خم جىز٤ُ اإلاىا٣ٞت بالخدضًث في سجل 70بت اإلاىا٣ٞحن أ٦ثر مجلـ الجامٗت وجخم اإلاىا٣ٞت بالخدضًث اطا ججاوػث وؿ %، ٍو

لبُت. ت للخٗضًل ًخم الازظ بها باأٚل  مخًمً جى٢ُٗاث اإلاىا٣ٞحن، وإطا ٧اهذ هىا٥ ا٢تراخاث حىهٍغ

ت والغؾالت وألاهضاٝ املخضزت ٖلى اال جخجاوػ  - ح ش  5ًخم اؾخهضاع ٢غاع مً عتِـ الجامٗت باٖخماص الغٍإ ؾىىاث مً جاٍع

 خماصها.اٖ

لى وؾاتل  - خ ت والغؾالت وألاهضاٝ التي جم جدضًثها ٖلى مى٢٘ الجامٗت ومىا٢٘ ال٩لُاث الخابٗت لها ٖو ًخم وكغ الغٍإ

ُٟت وألاصلت. الن ألازغي ٧اإلاله٣اث الخاتُُت واليكغاث الخٍٗغ  ؤلٖا

 حتدَث رإَة ورسانة وأهداف انكهُة.  -2

ت وعؾالت وأهضاٝ ال٩لُت مً زال٫ ؤلاحغا اث الخالُت:  ت وعؾالت وأهضاٝ الجامٗت  ًخم وي٘ عٍإ  بىا  ٖلى عٍإ

ت  - أ ت إلاىا٢كت جدضًث الغٍإ ًجخم٘ عتِـ ٢ؿم الجىصة بال٩لُت م٘ ميؿ٣ي الجىصة باأل٢ؿام الٗلمُت في احخماٖاتهم الضوٍع

غ والاؾخبُا ت والغؾالت وألاهضاٝ مً مىدؿبي ال٩لُت أو والغؾالت وألاهضاٝ بىا  ٖلى هخاتج الخ٣اٍع هاث الخانت بخ٣ُُم الغٍإ

ت وعؾالت وأهضاٝ الجامٗت.   مً أصخاب اإلاهلخت و/أو بىا  ٖلى جدضًث عٍإ

ت والغؾالت  - أ  الضواعي وألاؾباب لخدضًث الغٍإ
ً
غ مً ٢ؿم الجىصة بال٩لُت لٗغيه في مجلـ ال٩لُت مىضخا ٣ًضم ج٣ٍغ

 وألاهضاٝ الخانت بال٩لُت. 

 ٌُٗى ألاطن بالبض  في الخدضًث بٗض مىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت. - ب

ت و٦ُل  ج٩ل٠ لجىت جخ٩ىن مً زمؿت أًٖا  - ت ت والغؾالت وألاهضاٝ، ًغأؾهم ٖمُض ال٩لُت و بًٍٗى بخدضًث الغٍإ

ًى آزغ و م٣غع.  الكئون الٗلمُت بال٩لُت وعتِـ ٢ؿم الجىصة بال٩لُت  ٖو

ت والغؾالت وألاهضاٝ ٖلى بٗض اههها  اللجىت مً أٖما٫ الخدضًث حٗغى   - ث مؿىصة ما جىنلذ الُه مً جدضًث للغٍإ

خم جىز٤ُ اإلاىا٣ٞت بالخدضًث في سجل 70مجلـ ال٩لُت وجخم اإلاىا٣ٞت بالخدضًث اطا ججاوػث وؿبت اإلاىا٣ٞحن أ٦ثر  %، ٍو

لبُت. ت للخٗضًل ًخم الازظ بها باأٚل  مخًمً جى٢ُٗاث اإلاىا٣ٞحن، وإطا ٧اهذ هىا٥ ا٢تراخاث حىهٍغ

 خم اخالت مغاؾلت بالخدضًث لٗغيها ٖلى مجلـ الجامٗت.ً  - ج

ت والغؾالت وألاهضاٝ املخضزت ٖلى اال جخجاوػ  - ح  5في خالت اإلاىا٣ٞت ًخم اؾخهضاع ٢غاع مً عتِـ الجامٗت باٖخماص الغٍإ

ش اٖخماصها.  ؾىىاث مً جاٍع

ت والغؾالت وألاهضاٝ التي جم جدضًثها ٖلى مى٢٘ الجامٗت ومى٢٘  - خ لى ًخم وكغ الغٍإ ال٩لُت وألا٢ؿام الخابٗت لها ٖو

ُٟت  وألاصلت. الن ألازغي ٧اإلاله٣اث الخاتُُت واليكغاث الخٍٗغ  وؾاتل ؤلٖا
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ت والغؾالت وألاهضاٝ غ الغٍإ  ألُاث اٖضاص وجٍُى

 

 حتدَث رإَة ورسانة وأهداف انمسى انعهًٍ )انربَايج(.  -3

ت وعؾالت وأهضاٝ ال٣ؿم الٗلمي )البرهامج( مً زال٫  ت وعؾالت وأهضاٝ ال٩لُت املخضزت ًخم وي٘ عٍإ ؤلاحغا اث بىا  ٖلى عٍإ

 الخالُت:

ت والغؾالت  . أ ت إلاىا٢كت جدضًث الغٍإ ًجخم٘ أًٖا  اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم م٘ مجلـ ال٣ؿم  في احخماٖاتهم الضوٍع

ت والغؾالت وألاهضاٝ مً مىدؿبي ال٣ؿم أو مً  غ والاؾخبُاهاث الخانت بخ٣ُُم الغٍإ وألاهضاٝ بىا  ٖلى هخاتج الخ٣اٍع

ت وعؾالت وأ  هضاٝ ال٩لُت. أصخاب اإلاهلخت و/أو بىا  ٖلى جدضًث عٍإ

ت والغؾالت   . ب  الضواعي وألاؾباب لخدضًث الغٍإ
ً
غ مً اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم لٗغيه في مجلـ ال٣ؿم مىضخا ٣ًضم ج٣ٍغ

 وألاهضاٝ الخانت بال٣ؿم.

 ٌُٗى ألاطن بالبض  في الخدضًث بٗض مىا٣ٞت مجلـ ال٣ؿم.  . ث

ت والغؾالت وألاهضاٝ ج٩ل٠ لجىت جخ٩ىن مً زمؿت أًٖا  . ر ت ميؿ٤ بخدضًث الغٍإ ، ًغأؾهم عتِـ ال٣ؿم وبًٍٗى

ً مً اللجىت الٗلمُت وم٣غع. ً آزٍغ ًٍى  الجىصة بال٣ؿم ٖو

ت والغؾالت وألاهضاٝ ٖلى   . ج بٗض اههها  اللجىت مً أٖما٫ الخدضًث حٗغى مؿىصة ما جىنلذ الُه مً جدضًث للغٍإ

خم جىز٤ُ اإلاىا٣ٞت بالخدضًث في سجل %، ٍو70مجلـ ال٣ؿم وجخم اإلاىا٣ٞت بالخدضًث اطا ججاوػث وؿبت اإلاىا٣ٞحن أ٦ثر 

لبُت. ت للخٗضًل ًخم الازظ بها باأٚل  مخًمً جى٢ُٗاث اإلاىا٣ٞحن، وإطا ٧اهذ هىا٥ ا٢تراخاث حىهٍغ

 ًخم اخالت مغاؾلت بالخدضًث لٗغيها ٖلى مجلـ ال٩لُت.  . ح

ت  في خالت مىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت، جدا٫ الى مجلـ الجامٗت  الؾخهضاع ٢غاع باإلاىا٣ٞت مً عتِـ . ر الجامٗت باٖخماص الغٍإ

إل ٖلى ٧اٞت اإلابرعاث وألاؾباب التي أصث للخدضًث و  والغؾالت وألاهضاٝ املخضزت مً ال٣ؿم الٗلمي )البرهامج( بٗض الَا

 اإلاىا٣ٞت ٖليها مً مجلـ الجامٗت.

ت والغؾالت وألاهضاٝ التي جم جدضًثها ٖلى مى٢٘ الجامٗت ومى٢٘ ال٩لُت وألا٢ؿام ا . د لى وؾاتل ًخم وكغ الغٍإ لخابٗت لها ٖو

ُٟت  وألاصلت. الن ألازغي ٧اإلاله٣اث الخاتُُت واليكغاث الخٍٗغ  ؤلٖا
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 آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيتدليل 

 

 

 

 

 

 

 

 القيادة واحلوكمةمعيار  
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 آليات اختياز الكيادات األنادميية واإلدازية

 

ت وألا٧اصًمُت  في يى  ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت لجامٗت هالىث ٘ مؿخىي أصا  ال٩ىاصع ؤلاصاٍع وال٩لُاث الخابٗت لها واإلاخمثلت في ٞع

ت بال٩لُت وجىمُههم في مجا٫ جسههاتهم غ هٓام   والتربٍى ت ووي٘ مٗاًحر ألاصا  ؤلاصاعي وجٍُى ات٠ ؤلاصاٍع وجىن٠ُ الْى

بُت واؾخ٣ُاب الٗى للخمحز في ألاصا .  انغ اإلائهلت طوي الخبرةاإلاخابٗت والخ٣ُُم ووي٘  زُت لخدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ت بها، وأن أي ٧لُت لً حؿخُُ٘ جد٤ُ٣  ت بال٩لُاث مدىع الٟٗالُت ؤلاصاٍع يها ألا٧اصًمُت وؤلاصاٍع لظل٪ حٗخبر ال٣ُاصاث بىٖى

غ وجدضًث الٗمل ألا٧اصً مي وؤلاصاعي أهضاٞها اطا لم ج٨ً ٖلى عأؾها ٢ُاصة لضحها مهاعاث و٦ٟا اث جم٨نها مً طل٪.  ان جٍُى

ت حضًضة و٢ُاصاث جخمخ٘ بمهاعاث و٦ٟا اث حٗتٝر بمهاعاث ال٣ُاصة والخمحز وحٗخبرها مً اإلا٩ىهاث  بال٩لُاث ًخُلب وحىص عٍإ

 ألاؾاؾُت إلهجاح أي ٖمل، ٖلُه ًخم ازخُاع ال٣ُاصاث ٧الخالي:

٣ا للمٗاًحر الخالُت:     ًخم ازخُاع ال٣ُاصاث ألا٧اصًمُت ٞو

 

انعهًُة  أو االستشارَة(  تتًثم  فًُا  األلساويعاَري عاية  الختُار  انمُادات األكادميُة تانكهُة )رإساء أوالً 

 َهٍ:  

ُٟت ٖلى صعحت مدايغ ٞما ٞى١.   .1  خهى٫ اإلاترشر لكٛغ هظه الْى

ت، مثل الخالي:  2 ت مً الخبراث الؿاب٣ت، ٖلمُت وأ٧اصًمُت وإصاٍع  . امخال٥ اإلاترشر ملجمٖى

 جىلي عتاؾت أخض اللجان اإلا٩لٟت ببهجاػ بٌٗ اإلاهام في ال٩لُت أو الجامٗت .  أ. 

٤  بدثي .   ب. جىلي عتاؾت أخض اإلاغا٦ؼ البدثُت  أو جىلي عتاؾت ٍٞغ

 ج. ال٣ُام بالخضَعـ وؤلاقغاٝ واإلاكاع٦ت في أوكُت زضمت املجخم٘ .  

بُت  ال٦دؿاب مهاعاث ال٣ُاصة ألا٧اصًمُت والخى٦مت الغقُضة ص . الخهى٫ ٖلى قهاصاث جُٟض احخُاػ بٌٗ الضوعاث الخضٍع

 والخسُُِ الاؾتراجُجي والجىصة الكاملت وجُب٣ُاتها في الؿُا١ ألا٧اصًمي.

اث مد٨مت صولُت ومدلُت.  ت مً اإلائلٟاث والتراحم والبدىر اإلايكىعة في صوٍع  هـ. وحىص مجمٖى

ت الجمُٗاث الٗلمُت.  ت أخض لجان اإلائجمغاث أو ًٍٖى  و. اإلاكاع٦ت في اإلائجمغاث بىع٢اث بدثُت وعتاؾت أو ًٍٖى

ت.  ػ. الخهى٫ ٖلى حىاتؼ ٖلمُت أو ٞسٍغ
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ت مً اإلاهاعاث وال٣ضعاث، مثل الخالي : 3  . جىاٞغ مجمٖى

.  أ. اإلاهاعاث الظاجُت: اصاعة الى٢ذ، اإلاباصعة، يبِ الىٟـ، الخ٨مت، الث٣  ت، خؿً الخهٝغ

ت اإلاخسههت في مجا٫ اليكاٍ ألا٧اصًمي وؤلاصاعي.   ب. اإلاهاعاث الٟىُت: اإلاٗٞغ

.٤  ج. اإلاهاعاث ؤلاوؿاهُت: الخٗامل م٘ اإلاغإوؾحن وزل٤ مىار نحي ًد٤٣ الغيا  والٗمل بغوح الٍٟغ

هم ٖال ت الكمىلُت ملخخل٠ وكاَاث الٗمل الجامعي، ٞو ًا  ببًٗهم البٌٗ صازل ص. اإلاهاعاث ؤلاصعا٦ُت: الغٍإ ٢اث ألٖا

ال٢خه باملجخم٘ املخُِ.  بُٗت الٗمل الجامعي ٖو ال٢اث َو  الجامٗت ٖو

 

 يعاَري اختُار رئُس انمسى األكادميٍ : ثاًَُا 

 إلاا ًلي:   
ً
٣ا  ًخم ازخُاع عتِـ ال٣ؿم ٞو

 أن ًخم جغقُذ زالزت مً ٧ل ٢ؿم مغجبحن مً وحهت هٓغ أًٖا  هُئت الخضَعـ بال٣ؿم.  .1

 . أن ًسخاع الٗمُض أخض اإلاغشخحن لكٛل مىهب ً عتِـ ال٣ؿم بىا  ٖلى آلاحي: 2 

 الؿحرة الظاجُت لؤلشخام اإلاغشخحن. -أ

ت وػمال  الٗمل والُالب.  -ب  ٖال٢ت ألاشخام اإلاغشخحن بال٣ُاصاث ألا٧اصًمُت وؤلاصاٍع

جخٗضي زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض بىا  ٖلى  ًخم جدضًض الٟترة التي ٣ًًيها اإلاغشر لكٛل مىهب عتِـ ال٣ؿم بكٍغ اال.3

مُض ال٩لُت.   جؼ٦ُت مً مجلـ ال٣ؿم ٖو

 : ويا يف حكًه يعاَري اختُار وكُم انكهُةثانثًا 

جخم احغا اث ازخُاع و٦ُل ال٩لُت وما في خ٨مه )الكئون الٗلمُت / الضاعؾاث الٗلُا والبدىر/  زضمت املجخم٘ والبِئت( ، 

 بىا  ٖلى الخُىاث الخالُت:  

الن  -أ ىضر  في ؤلٖا ُٟت الكاٚغة إلاىهب "و٦ُل ال٩لُت" بحن حمُ٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ بال٩لُت، ٍو الن ًٖ الْى أن ًخم ؤلٖا

ُٟي لها.اإلاخُ ُٟت والخىن٠ُ الْى  لباث ألاؾاؾُت لكٛل الْى

ُٟت في ٧اٞت الجهاث اإلاٗىُت أي بحن عإؾا  ألا٢ؿام ألا٧اصًمُت  وأًٖا  هُئت الخضَعـ،  -ب الن ًٖ قغٍو الْى أن ًخم ؤلٖا

  . ُٟت و٦ُل َاإلاا  جىُب٤ ٖلُه الكغٍو  ومً خ٤ أي منهم الخ٣ضم لكٛل ْو
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باتهم في أن ٌكاع٥ حمُ٘ أًٖا  هُئت ال -ج خاح لهم ٞغنت الخٗبحر  في ابضا  ٚع خضَعـ في ال٩لُت في ٖملُت ازخُاع الى٦ُل ٍو

ُٟت . ضوهه َاإلاا جخىاٞغ ُٞه مىانٟاث قٛل الْى  الصخو اإلاترشر الظي ًٍغ

ُٟت و٦ُل ال٩لُت مً آلاحي:  -ص ٤ الزخُاع أخض اإلاغشخحن لكٛل ْو  أن ٌك٩ل ٍٞغ

 . ٖمُض ال٩لُت . 1

 .  أعبٗت أًٖا  ًمثلىن هُئت الخضَعـ بال٩لُت. 2

ت بال٩لُت. 3  . أعبٗت أًٖا  ًمثلىن ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

٣ىم أًٖاإها بالدكاوع ُٞما بُنهم للخٗٝغ ٖلى  ٖلى أن ًخم جل٣ى الترقُداث الىاعصة الى اللجىت بكؤن مىهب الى٦ُل، ٍو

 مضي مالتمت اإلاغشخحن إلاىهب الى٦ُل. 

اللجىت ب٣ٗض م٣ابالث شخهُت م٘ ألاشخام اإلاغشخحن إلاىهب الى٦ُل للخٗٝغ ٖلى مضي مالتمههم  هـ. أن ٣ًىم أًٖا 

 لكٛل اإلاىهب.

خباع ٖىض جغقُذ    ت الى مجلـ ال٩لُت للدكاوع بكؤجها وأزظها في الٖا ت مً الا٢تراخاث اإلا٨خىبت والؿٍغ و. ج٣ضم اللجىت مجمٖى

خم اخالت ٢غاع الازخُاع لغتِـ  الجامٗت لُخم انضاع ٢غاع ج٩ل٠ُ بالخهىم. أخض اإلاترشخحن ٍو

 :  تانكهُة )املىظفني(  اختُار انمُادات اإلدارَةراتعًا 

ُٟت ٧اآلحي:  -1    جىاٞغ مخُلباث قٛل الْى

   .غ ًخم اإلاٟايلت خؿب ال٨ٟا ة  زبرة في مجا٫ الٗمل ؤلاصاعي ال ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىىاث وأن لم جخٞى

 لي.احاصة الخٗامل م٘ جُب٣ُاث الخاؾب آلا 

 . ت لخ٣ُُم ألاصا غ ؾىٍى  خؿً  الؿحرة  والؿلى٥،  والخهى٫ ٖلى ج٣ضًغ امخُاػ في آزغ أعب٘ ج٣اٍع

   .ٖضم نضوع بد٣ه أي ٣ٖىباث جؤصًبُت في الؿىىاث الخمـ ألازحرة 

   .غ الٗمل ؤلاصاعي بال٩لُت زال٫ الؿىىاث الثالر ألازحرة  مكاع٧اجه في جٍُى

  . قهاصاث بال٨ٟا ة أو جؼ٦ُت مً زالر ٢ُاصاث ممً حٗامل مٗهم 

 . احغا اث ٖملُت الازخُاع، وجخمثل في :2
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  دضص الم اإلاخاخت واإلاى٢٘  ؤلال٨ترووي لل٩لُت، ٍو ُٟت الكاٚغة اما مً صازل ال٩لُت، مً زال٫ وؾاتل ؤلٖا الن ًٖ الْى ؤلٖا

ُٟت. الن اإلاخُلباث ألاؾاؾُت لكٛل الْى  في ؤلٖا

  ُٟت الكاٚغة ُٟت، ممً جخىاٞغ ٞيهم ال٨ٟا اث واإلاهاعاث الٟىُت الالػمت لكٛل الْى اهخ٣ا  أًٞل اإلاغشخحن لكٛل الْى

   .بٗضة أؾالُب 

ً نىعة  -3 ُٟت لخ٩ٍى اإلا٣ابالث الصخهُت، بهضٝ الخهى٫ ٖلى مٗلىماث وا٢ُٗت وص٣ُ٢ت وجٟهُلُت ًٖ اإلاترشخحن للْى

ُٟت.   ٧املت ٖنهم والخ٨م ٖلى أهلُههم لكٛل   الْى

وجخم اإلا٣ابلت مً زال٫ لجىت م٩ىهت مً زالزت أشخام ٖلى ألا٢ل ًخىاٞغ لضحهم )صعحت ٦بحرة مً  اإلاهاعة والخبرة في 

ُٟت ًخم ج٣ُُم احاباث ٧ل مغشر مً ٧ل ٞغص في اللجىت  الخسهو(،  وفي خالت وحىص ٞغصًً أو أ٦ثر مً  َالبي قٛل الْى

 .اإلاخىؾِ الزخُاع ألاًٞلٖلى خضة، زم ججم٘ الخ٣ضًغاث وجئزظ 
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 آلُاث ٢ُاؽ مضي عيا مىدؿبي ال٩لُت ٖلى أصا  ٢ُاصاث ال٩لُت

 

 آليات قياع ودى زضا وٍتطيب الهمية عمى أداء قيادات الهمية

 

ت مً الُغ١ الٟٗالت للنهىى  حٗض ٖملُت اؾخ٣ها  عيا مىدؿبي اإلائؾؿت خى٫ أصا  ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

باإلائؾؿت، اط ٌؿخُُ٘ مىدؿبي اإلائؾؿت مً اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع مً زال٫ جدلُل الاؾخبُاهاث اإلاىحهت 

ٟحن ٖلى ج٣ُُم ؤلاصاعة لبىا  بِئت ٖمل  اًجابُت بحن مىدؿبي اإلائؾؿت. اليهم ، خُث ٌٗمل اؾخ٣ها  عيا اإلاْى

   أصا  ٢ُاصاث ال٩لُت: حٗخمض ال٩لُت آلالُاث الخالُت ل٣ُاؽ مضي عيا مىدؿبيها ٖلى

٘ الاؾخبُاهاث  .1 ًخىلى ٢ؿم يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت ٖبر ميؿ٣ُه باأل٢ؿام الٗلمُت مً ٖملُت جىَػ

 . ال٩لُتالخانت ب٣ُاؽ عيا مىدؿبي ال٩لُت ٖلى أصا  ٢ُاصاث 

ًخىلى ٢ؿم يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت والجامٗت ٖملُت حم٘ البُاهاث وجدلُل الىخاتج   مً أحل  .2

 ٢ُاؽ صعحت عيا مىدؿبي ال٩لُت خى٫ أصا  ٢ُاصتها.   

غ ًخًمً جدلُل اخهاثي ل٩اٞت الاؾخبُاهاث  .3 ٣ًىم ٢ؿم يمان الجىصة بال٩لُت بخدلُل البُاهاث وإٖضاص ج٣ٍغ

 بخ٣ُُم اصا  ٢ُاصاث ال٩لُت.الخانت 

غ الى ٖمُض ال٩لُت لٗغيه ٖلى مجلـ ال٩لُت. .4  ًدا٫ الخ٣ٍغ

غ الى م٨خب يمان الجىصة بالجامٗت. .5  جدا٫ وسخت مً الخ٣ٍغ
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ٟحن في نىاٖت ال٣غا  عآلُاث اقغا٥ أًٖا  هُئت الخضَعـ واإلاْى

 

 أعطاء ِيئة التدزيظ واملوظفني يف صٍاعة الكساز إغساكآليات                
 

ٌٗض مبضأ الكىعي واإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع مً اإلاباصة التي أ٢غها ؤلاؾالم. ٦ما ٌٗخبر مبضأ اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع 

ٟحن وأًٖا  هُئت  أخضي م٣ىماث وزهاتو ؤلاصاعة اإلاٗانغة، خُث ج٣ىم ٨ٞغة اإلاكاع٦ت في الٗمل ٖلى أؾاؽ أن اإلاْى

بت في ؤلاؾهام في جدضً ت الكٗىع باالهخما . ان اإلاكاع٦ت في الخضَعـ ٌكٗغون بالٚغ ض أهضاٝ اإلائؾؿت بما ًخٗل٤ بخ٣ٍى

نىاٖت ال٣غاع جئصي الى اؾخهضاع ٢غاعاث جخمحز بالخ٨مت والضعاًت وحؿاهم في خل اإلاك٨الث بك٩ل أًٞل وإًجاص خلى٫ 

ٟحن في نى٘ ال٣غاع مً زال٫ الٗضًض مً آلالُاث، أهم  ها: هاحٗت. ٌكتر٥ أًٖا  هُئت الخضَعـ واإلاْى

ٟحن جؤحي مً زال٫ وي٘  .1 ا٢تراح ال٣غاعاث مً الٗمُض وعإؾا  ألا٢ؿام الٗلمُت ومكاع٦ت أًٖا  هُئت الخضَعـ واإلاْى

 م٣ترخاتهم في نىاص٤ً اإلا٣ترخاث اإلاىحىصة في ال٩لُت.

ٝغ الخىانل الاحخماعي للمكاع٦ت في وي٘ بٌٗ 2 الهاث الضازلُت في ألا٢ؿام ٚو . وي٘ م٣ترخاث ال٣غاعاث ٖلى لىخت ؤلٖا

 الؿُاؾاث التي تهم اإلائؾؿت. 

 . ٞخذ باب اإلا٣ترخاث زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت لئلؾهام في وي٘ الاؾتراجُجُاث واإلاىايُ٘ الهامت طاث الٗال٢ت .3 

 خاث إلصاعة ألا٢ؿام الٗلمُت وؤلاصاعاث إلاىا٢كهها.. اخالت ٧ل اإلا٣تر 4

 . ٖغى اإلا٣ترخاث ٖلى مجلـ ال٩لُت. 5 

نها في مدًغ احخمإ مجلـ ال٩لُت.6  . اٖخماص الهىعة النهاتُت للم٣ترخاث وآلاعا  لخضٍو
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غ١ الٗمل  آلُاث حك٨ُل اللجان ٞو

 

 آليات  تػهين المذاُ وفسم العىن

 

ى٧ل اليها مهام مدضصة ال جخٗاعى 
ُ
ما٫ ج٣خطخي لخىُٟظها أو ال٣ُام بها حك٨ُل ٞغ١ ٖمل أو لجان ج ال٨ثحر مً ألٖا

ت مً الهالخُاث لخىُٟظ ٖمل  م٘ ال٣ىاهحن واللىاتذ اإلاٗمى٫ بها، بدُث حُٗى هظه الٟغ١ و/ أو اللجان مجمٖى

ت  هي ألاؾاؽ في جىُٟظ اإلاهام والىاحباث اإلاىاَت، ٖلُه  .ما  مً حامٗت هالىث بؤن ال٨ٟا ة واإلاهاعة واإلاٗٞغ
ُ
وأًماها

ت  ت مً أشخام لضحهم ال٨ٟا ة واإلاٗٞغ ت اللجان والٟغ١ مً مجمٖى ذ حامٗت هالىث ٖلى أن ج٩ىن ًٍٖى اقتَر

ما٫ اإلاى٧لت لهم. ولد غ١ الٗمل ًخم اجبإ آلالُاث الخالُتواإلاهاعاث الالػمت لخىُٟظ ألٖا  : ك٨ُل اللجان ٞو

غ١ الٗمل واإلاك٩لت ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت أو ٖمُض  ال٩لُت. .1  جدضًض اإلاهام الض٣ُ٢ت اإلاىاَت للجان ٞو

. مغاؾلت م٨خب قئون أًٖا  هُئت الخضَعـ لخدضًض الخسههاث اإلا٣اعبت إلاهام اللجىت في خالت الكئون 2

 ألا٧اصًمُت.

ت أو . مغاؾ3 ٟحن لخدضًض الخسههاث اإلاكابهت إلاهام اللجان في خالت الكئون ؤلاصاٍع لت اصاعة قئون اإلاْى

 الٟىُت.  

 . انضاع ٢غاع بدك٨ُل اللجىت.4

 . حٗمُم ال٣غاع ووي٘ نىعة مً ال٣غاع في ملٟاث مً ٌكملهم ال٣غاع.5

غ ٧امل ًٖ الٗمل اإلاىاٍ باللجىت والىخاتج التي جم الخىن6  ل اليها.. اٖضاص ج٣ٍغ
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 آلُاث ج٣ُُم ومغاحٗت أصا  الجامٗت أو ال٩لُت

 

 آليات توثيل العىميات واإلدساءات والٍػاطات بالهمية
 

ُٟـت مهمـت ألي مئؾؿـت، حٗمـل ٖلـى جىزُـ٤ ٖملُاتها وإحغا اتها مـ٘ الجمهـىع الضازلـي  ان الٗال٢ـاث الٗامـت ْو

ــ٤ الخٗامــل ؤلاوؿــاوي وألازال٢ــي الؿــلُم، مـً زـا٫ وؾـاتل  والخاعحــي، لخلــ٤ نــىعة َُبــت ٞــي أطهــان الجمهــىع ٞو

ـالم اإلاخاخـت،  ٗض جىز٤ُ الٗملُاث و٧اٞت ؤلاحغا اث الٗامـت ٞـي حامٗـت هالىث وال٩لُاث الخابٗت لها الاجهـا٫ وؤلٖا َو

ـت، حؿـعى مـً زاللهـا ٧لُاث الجامٗت الى اًجـاص حـى مــً الخٟاهــم والخ٣ــاعب والخٗــاون بُــً ؤلاصاعة  ُٟـت اصاٍع ْو

الجمهـىع الخاعحـي مًـ حهـت أزغي، وطلـ٪ باؾـخسضام والجمهــىع الضازلــي مــً حهــت، وبُــً الجامٗــت ٦مئؾؿــت و 

ٟـت. لظل٪ ٞبن م٩اجب الخىز٤ُ واإلاٗلىماث ب٩لُاث الجامٗت جًمً اٖضاص ٢ىاٖض  وؾـاتل وأقـ٩ا٫ الاجها٫ املخخل

غاٝ طاث الٗال٢ت ؾىا  مً صازل   للمٗلىماث لجمُ٘ ألَا
ً
 هاما

ً
ت خُث حٗض مهضعا للبُاهاث الٗلمُت وؤلاصاٍع

حر حمُ٘ البُاهاث باإلائؾؿت وبغامجها،  الجامٗت أو دغم م٨خب الخىز٤ُ واإلاٗلىماث بال٩لُت ٖلى جٞى زاعحها ٍو

 وطل٪  مً زال٫ اجبإ آلالُاث الخالُت:

ب وخٟٔ البُاهاث واإلاٗلىماث وجىز٣ُها لًمان ؾهىلت الخهى٫ ٖليها ٖىض الخاحت  .1 حم٘ وجهي٠ُ وجبٍى

 اليها. 

غ البيُت الخ .2 دخُت لخ٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث في ال٩لُت مً زال٫ اإلاغاحٗت و اإلاؿاهمت في بىا  وجٍُى

 الخدضًث اإلاؿخمغ. 

 وي٘ هٓام لؤلعقــٟت ٌٗمل ٖلى خٟـٔ الىزات٤ واإلاؿدىضاث  باؾخسضام الُغ١ وألاؾـــالُب الخضًثت.  .3

وكغ ز٣اٞت اؾخسضام الخ٣ىُت الخضًثت ألهٓمت اإلاٗلىماث والاجهاالث  في الخهى٫ ٖلى البُاهاث   واإلاٗلىماث  .4

 بحن مسخل٠ مىدؿبي ال٩لُت. 

ض الجهاث املخخهت وؤلاصاعاث في الجامٗت بما  جدخاحه مً مٗلىماث وإخهاتُاث خى٫  الُلبت وأًٖا   .5 جؼٍو

ٟحن.  هُئت الخضَعـ واإلاْى

٤ الضٖم مخابٗت ألاوكُ .6 غ وال٨خِباث واليكغاث ٖنها ومغاؾلت ٍٞغ ت التي ج٣ىم بها ال٩لُت وإٖضاص الخ٣اٍع

 الال٨ترووي بالجامٗت لخىز٤ُ ٧اٞت اليكاَاث في مى٢٘ الجامٗت.

غ ازخهاناث اإلا٨خب مً زال٫ ا٢امت وعف الٗمل والضوعاث واإلاكاع٦ت .7 في اإلائجمغاث والىضواث  جٍُى

 والخىز٤ُ. طاث الٗال٢ت باألعقٟت واإلاٗاعى
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 آلُاث ج٣ُُم ومغاحٗت أصا  الجامٗت أو ال٩لُت

 

 آليات تكييي ووسادعة أداء اجلاوعة أو الهمية

 

جحن طوي ال٨ٟا ة  تهخم حامٗت هالىث بجىصة الخضماث التي ج٣ضمها لُالبها مً أحل امضاص ؾى١ الٗمل بالخٍغ

والٟاٖلُت، خُث أن حىصة الخٗلُم التي ج٣ضمها الجامٗت للُالب جى٨ٗـ ٖلى أصائهم في مجاالث ٖملهم 

هظه الجامٗت،  اإلاؿخ٣بلي، مما ًئزغ ٖلى هٓغة املجخم٘ واإلائؾؿاث بمسخل٠ أهىاٖها الى الخضماث التي ج٣ضمها

ٟحن، البرامج  لظا ٞبن ٧لُاث الجامٗت تهخم باإلاغاحٗت والخ٣ُُم الضوعي الٟٗا٫ ألصا  هُئت الخضَعـ، اإلاْى

ت ٦ٟا ة  الخٗلُمُت، ال٣ُاصاث وؤلاصاعاث لضحها، زضماث الُالب، البدث الٗلمي، زضمت املجخم٘ والبِئت إلاٗٞغ

اإلاخبٗت للخٗٝغ الى ما ًخمخ٘ به مىدؿبي ال٩لُت مً ٢ضعاث ألاصا . ان ٖملُت الخ٣ُُم هظه ال جؼا٫ الىؾُلت 

وإم٩اهاث، وما ًلمىن به مً زبراث ومماعؾاث جخٗل٤ بهظه اإلاهىت. لظل٪ جم اجبإ هظه الخُىاث للخ٣ُُم 

 واإلاغاحٗت:

ًخم حم٘ ٧اٞت الاؾخبُاهاث والىماطج الخانت ب٣ُاؽ أصا  ال٩لُت مً مسخل٠ ألا٢ؿام وؤلاصاعاث واإلا٩اجب  .1

ل٩لُت مً ميؿ٣ي الجىصة والتي بًٗها ًخم ج٣ضًمه في بضاًت الؿىت الضعاؾُت والبٌٗ آلازغ ٣ًضم بٗض جهاًت با

 الؿىت الضعاؾُت خؿب َبُٗت الاؾخبُاهاث.

2.  
ً
ًخم اخالت ٧اٞت الاؾخبُاهاث اإلاٗبؤة ل٣ؿم الجىصة بال٩لُت والظي ٣ًىم بجم٘ وجدلُل الىخاتج اخهاتُا

غ بظل٪.  وإٖضاص ج٣ٍغ

غ إلا٨خب يمان الجىصة بالجامٗت ووسخت حٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت.ًدا٫ وس .3  خت مً الخ٣ٍغ

 ًخم اؾخالم أي عصوص أو حٗل٣ُاث أو مالخٓاث مً م٨خب يمان الجىصة بالجامٗت. .4

غ أو مً م٨خب يمان الجىصة  .5 الخىنُاث التي جىبث٤ ًٖ مجلـ ال٩لُت مً زال٫ اؾخٗغاى الخ٣ٍغ

يُت ؾىا  ٧اهذ جخٗل٤ بالبرامج الٗلمُت أو مؿخىي أصا  أًٖا  هُئت بالجامٗت ًخم ويٗها في الخُِ الخدؿُ

ت...الخ.  الخضَعـ أو أصا  اإلا٩اجب ؤلاصاٍع
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غ  آلُاث مؿاع الغؾاتل والخٗمُماث وؤلاقٗاعاث والخ٣اٍع

 

 سوالتكازي واإلغعازاتآليات وطاز السضائن والتعىيىات 
 

ـغ الؿـىىي واإلاغاؾالث والخٗمُماث مجـغص أوعا١ حاٞـت جضون ٞيهـا  ٣ـت عوجُيُـت ٧اٞت ألاوكـُت لم ٌٗض الخ٣ٍغ وبٍُغ

٨ـغ وعوح، مـاصة حٗـغى  وؤلاهجاػاث الخــي قــهضتها اإلائؾؿــت الجامُٗت ٖلـى مـضاع ٖــام ٧امل، ل٨ىـه مــاصة ٞو

٨ـغ ًخًـذ ٞـي جىحهـاث ومسغحـاث الٗمـل، وعوح ٖمـل حماٖـي ًم٨ًـ  اهجـاػاث ماصًـت ملمىؾـت ومىز٣ـت، ٞو

ـغا٦دكاٞها ٞـي ػواًـا و  غ واإلاغاؾالث و الخٗمُماث صوع هــام ٞــي ج٣ُــم أصا  الىخــضاث  .زىاًـا الخ٣ٍغ أنبــذ للخ٣اٍع

 ٤ ٣ي مئزـغ ٞـي حؿـٍى ـغ الؿـىىي صوع حؿـٍى ــغ١ الٗمــل صازــل اإلائؾؿـاث الجامُٗت، و٦ظلـ٪ ًمـاعؽ الخ٣ٍغ ٞو

ــغ نىعتهــا الظهىُــت لــضي حمهىعه لظل٪ ٞبن حامٗت هالىث ٖلى جُب٤ُ ــا اإلاؿــههضٝ. اإلائؾؿــت ألوكــُهها وجٍُى

٣حن، وهما   :هظه اإلاىهجُت في جدضًض مؿاع بغامجها بٍُغ

    انطزَمة انتمهُدَة: انزسائم انىرلُة

خم حسجُل جل٪  .1 جؤحي اإلاغاؾالث ب٩اٞت أق٩الها مً اصاعة الجامٗت الى ٖمُض ال٩لُت وؤلاصاعاث الخابٗت ٍو

 الخىز٤ُ واإلاٗلىماث.  اإلاغاؾالث في سجل زام ب٣ؿم

ًخم اخالت اإلاغاؾالث بٗض حسجُلها والاخخٟاّ بيسخت منها الى ٧اٞت ؤلاصاعاث واإلا٩اجب اإلاىحهت اليها وجغؾل  .2

الهاث، مثا٫ ٖلى طل٪ الضٖىة الى خًىع مئجمغاث أو  الخٗمُماث الى  حمُ٘ ألا٢ؿام وجىي٘ ٖلى لىخت ؤلٖا

 هضواث أو ا٢امت وعف ٖمل. 

٘ اإلاغا .3 بك٩ل . ؾالث الخانت ٖلى ؤلاصاعاث اإلاىحه اليها، ُٞما حؿلم الغؾاتل الصخهُت الى أصخابهاًخم جىَػ

  مباقغ.

 حٗغى اإلاغاؾالث بٌٗ اإلاغاؾالث الهامت في احخمإ مجلـ ال٩لُت لالَإل واإلاىا٢كت وأبضأ الغأي.  .4

  انطزَمة اإلنكرتوَُة:

ض الجامعي ٣ِٞ إلاً حهمه  .1 ٤ البًر  ألامغ.جغؾل اإلاغاؾالث ًٖ ٍَغ

الهاث وؤلاقٗاعاث ٖلى مى٢٘ الجامٗت وال٩لُت.  .2  ًخم حٗمُم بٌٗ ؤلٖا

والجامٗت.ًخم الضٖىة الى خًىع مئجمغاث أو هضواث أو ا٢امت وعف ٖمل ٖلى مى٢٘ ال٩لُت  .3
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 آلُاث  جم٨حن الُالب مً اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاعاث وخل اإلاك٨الث

 

 متهني الطالب وَ املػازنة يف صٍاعة الكسازات وسن املػهالت آليات 

 

أن نىاٖت واجساط ال٣غاعاث هى مهاعة أؾاؾُت جدخاحها اإلائؾؿاث في حمُ٘ مغاخلها الخٗلُمُت واإلاهىُت، لظل٪ 

اْهاع ألاؾباب التي جدخاج اإلائؾؿاث الى اجساط أًٞل زُاع مم٨ً في أ٢هغ و٢ذ مم٨ً، باإلياٞت الى ال٣ضعة ٖلى 

جضٖم جل٪ ال٣غاعاث. حٗض ٖملُت نى٘ ال٣غاع مً اإلاهاعاث اإلاهمت التي جخُلب اقغا٥ الُالب في نىاٖت ال٣غاع، لظل٪ 

غ للمكاع٦ت في ج٣ُُم ٧ل ما  ت مً الاؾخبُاهاث والخ٣اٍع اهخهجذ حامٗت هالىث هظا الىهج مً زال٫ أٖضاص مجمٖى

أًٖا  هُئت الخضَعـ، اإلا٣غعاث الضعاؾُت، ؤلاصاعاث، واإلاكاع٦ت في وي٘ حضاو٫ ًغجبِ بالٗملُت الخٗلُمت مً ج٣ُُم 

خذ املجا٫ أمام الُالب لئلصال  باإلا٣ترخاث والخلى٫ والتي مً قؤجها أن حؿاهم في اًجاص الخلى٫ لبٌٗ  الامخداهاث ٞو

 لُاث الخالُت :اإلاكا٧ل التي جىاحهها ال٩لُاث. وإلقغا٥ الُلبت في نىاٖت ال٣غاع أٖضث الجامٗت آلا

اإلاكاع٦ت في اٖضاص الجضاو٫ الضعاؾُت وجيؿ٤ُ حضو٫ الامخداهاث الىهُٟت الامخداهاث النهاتُت لل٩لُت وطل٪  .1

٤ احخمإ َلبت ال٣ؿم م٘ ميؿ٤ الضاعؾت والامخداهاث.    ًٖ ٍَغ

مكاع٦ت الُلبت في ازخُاع ألاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى بدىر جسغحهم. خُث ٣ًضم  الُالب َلب الى ميؿ٤  .2

 ملجا٫ البدث.
ً
٣ا بخه ببحغا  البدث م٘  أؾخاط مٗحن ٞو  الضاعؾت والامخداهاث، ٌكحر ُٞه الى ٚع

٣ًُم الُلبت أصا  أًٖا  هُئت الخضَعـ ومضعا  اإلا٩اجب و ؤلاصاعاث وختى اإلا٣غعاث الضعاؾُت مً زال٫   .3

 الاؾخبُاهاث اإلاٗضة لهظا الٛغى.

وازخُاع ه٣ُب لالجداص الٗام للجامٗت. ٦ما ًم٨نهم الاحخمإ  احخمإ الُلبت الزخُاع عتِـ اجداص الُلبت،  .4

 وجبلُٜ عتِـ ال٣ؿم بؤي وحهت هٓغ ًم٨ً أن حٗغى بمجلـ عتاؾت ال٣ؿم للمكاوعة.

ٌكاع٥ عتِـ اجداص الُلبت في بٌٗ احخماٖاث مجلـ ال٩لُت بضٖىي مً املجلـ في خا٫ اؾخٗغاى بٌٗ  .5

 اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بالُلبت.

ٌؿخُُ٘ الُالب اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاعاث بىي٘ م٣ترخاتهم في نىضو١ اإلا٣ترخاث لُخم ٖغى جل٪  .6

٤ اللجىت الخانت باإلقغاٝ ٖ لى نىاص٤ً الك٩اوي واإلا٣ترخاث.اإلا٣ترخاث في مجلـ ال٩لُت ًٖ ٍَغ
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 ً اصلت وميكىعة للٗاملحن اإلاخمحًز  وم٩اٞاتهمآلُاث  قٟاٞت ٖو

 

 آليات غفافة وعادلة ووٍػوزة لمعاومني املتىيصيَ ووهافآتّي

 

اث التي خُٓذ وما جؼا٫ باهخمام ٖلما  الؿلى٥ ؤلاوؿاوي، والؿلى٥  ٌٗخبر مىيٕى جدٟحز الٗاملحن مً اإلاىيٖى

. أن 
ً
 أو ؾلبا

ً
غح٘ الؿبب في طل٪ الى أن الخدٟحز ٌٗخبر أخض أهم الضواٞ٘ اإلائزغة ٖلى ألاصا  اًجابا ، ٍو

ً
ؤلاصاعي مٗا

با تهم، ٦ما أجها أصاة لخد٤ُ٣ الٗضالت بُنهم "ٞال ٌؿخىي ٖملُت الخدٟحز تهضٝ الى اقبإ خاحاث ألاٞغاص وٚع

 مً ج٣ضًغ ؤلاصاعة إلاىدؿُبها، واهخمامها بهم، وهظا ٧له 
ً
ا الظًً ٌٗملىن والظًً ال ٌٗملىن " ٦ما ٌٗض الخدٟحز هٖى

ً  .ًئزغ في عياهم ًٖ ٖملهم وفي مؿخىي أصائهم ٗض هٓام الخىاٞؼ مً أهم ٖىامل اؾدب٣ا  الٗاملحن اإلاخمحًز َو

الن ًٖ هظه الخىاٞؼ اإلااصًت  ت التي حؿعى الى الخمحز في ٧ل شخي . ٦ما أن اليكغ وؤلٖا في ْل اإلاىاٞؿت ال٣ٍى

ت أما اإلاال ًضٖى الى الكٗىع بالخمحز والكٗىع بالٗضالت وجُب٤ُ مبضأ الكٟاُٞت. و٢ض ٖملذ حامٗت هالىث  واإلاٗىٍى

٤ آلالُاث الخالُت:  ٞو

حن هما، الخ ت ٦ما ًليجى٣ؿم الخىاٞؼ الى هٖى  :ىاٞؼ اإلااصًت والخىاٞؼ اإلاٗىٍى

الواث وفي بٌٗ الاخُان جغ٢ُاث  .1 ُُٟت ٖو ً م٩اٞآث مالُت وهـضاًا وصعحاث ْو ٟحن اإلاخمحًز جمىذ للمْى

اؾخثىاتُت ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت هُٓـغ ٢ُامهم بٗمل ممحز أو حهض واضر للنهىى بالجامٗت  وهظا ما 

 .ههذ ٖلُه لىاتذ و٢ىاهحن جىُٓم الٗمل

ٟحن اإلاكاع٦حن في أٖما٫ اللجان اإلا٩لٟت لل٣ُام  .2 ًخم مىذ م٩اٞآث مالُت ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت للمْى

٤ اللىاتذ اإلاالُت اإلاٗمى٫ بها في  بمهام مدضصة ٖلى أن ج٩ىن ٢ُمت اإلا٩اٞئت ٖلى خؿب َبُٗت اإلاهمت وٞو

 الجامٗت. 

ت وجخمثـل في ٖباعاث وزُاباث الث .3 ٟحن خىاٞؼ مٗىٍى ىا  والـك٨غ والخ٣ـضًغ اإلاىحهـت للٗاملحن أو جمىذ للمْى

ت ل٩ل ٖمل  ؼ اإلاٗىٍى  بىحىص حٍٗؼ
ً
قهاصاث اإلاكاع٦ت، وهي ال ج٣ل أهمُت ًٖ اإلا٩اٞآث اإلاالُت وحُٗي اهُباٖا

٠ بدىُٟظه.  حُض ٣ًىم اإلاْى

م وحىاتؼ الخمحز ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ٖلى الِٟـ بى٥ للجامٗت أو  .4 ًخم وكغ خٟالث الخ٨ٍغ

 لهم واخخظا  
ً
ما الن بال٩لُت أو الجامٗت ج٨ٍغ ً ٖلى لىخاث ؤلٖا ٟحن اإلاخمحًز ال٩لُت، ٦ما ًخم وي٘ أؾما  اإلاْى

بهم.
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الهاث  آلُاث يبِ وجض٤ُ٢ اإلايكىعاث و ؤلٖا

 

 واإلعالٌات املٍػوزاتآليات ضبط وتدقيل 

الهاث في اإلائؾؿت الجامُٗت هي ٖملُت ٣ًىم بها مض٣٢حن  ٖملُت الًبِ والخض٤ُ٢ ٖلى اإلايكىعاث وؤلٖا

ت، ومغاحٗهها بك٩ل  الهاث وزلىها مً أي أزُا  امالتُت وهدٍى مسخهحن لٟدو مضي مهضا٢ُت وصخت ؤلٖا

الن بٗ مخل٪ اإلاهاعاث ٧امل. ومً اإلام٨ً أن ٣ًىم أي شخو مسخو في مجا٫ ؤلٖا ملُت الخض٤ُ٢ لئلٖالهاث، ٍو

 مً اإلام٨ً أن ٣ًىم أي شخو ٌٗمل في مجا٫ الخض٤ُ٢ اللٛىي 
ً
الن، وأًًا ت ال٩اُٞت في مجا٫ ؤلٖا اللٍٛى

دهها والخؤ٦ض مً زلىها مً أي زلل أو زُؤ لٛىي ًم٨ً أن ًٟؿضه. وحٗخبر لىخت  الهاث ٞو بالخض٤ُ٢ ٖلى ؤلٖا

الهاث في ال٣ؿم أو نٟدت  الهاث ؤلٖا  أصاة ٞٗالت ليكغ ؤلٖا
ً
ال٩لُت ٖلى مىهاث الخىانل الاحخماعي أًًا

الن ولهظا الؿبب ًجب الخؤ٦ض والخض٤ُ٢  واإلايكىعاث الٗامت وونىلها الى  أ٦بر ٖضص مً الٟئاث اإلاؿههضٞت باإٖل

الهاث ٢بل وكغها ٖلى لُه ٞبن وي٘ آلُت يبِ وجض٤ُ٢ اإلايكىعاث وؤلٖا الن ٢بل وكغه ٖو الٗامت  في صخت ؤلٖا

ًجب أن ٩ًىن مدل اهخمام أي مئؾؿت حٗلُمُت. الى٣اٍ  الخالُت جىضر آلُت يبِ وجض٤ُ٢ اإلايكىعاث 

الهاث في ال٩لُت وألا٢ؿام الخابٗت لها   :  وؤلٖا

٤ الضٖم ؤلال٨ترووي ٞهى  .1 ٤ ٍٞغ ال ًخم اليكغ في نٟداث الخىانل الاحخماعي الخابٗت لل٩لُت اال ًٖ ٍَغ

جىػ له الاؾخٗاهت بمً ًغي مً اإلاض٣٢حن، ٦ما ًجىػ أن ٩ًىن عتِـ ال٣ؿم اإلاؿئى٫ واإلا٩ل٠ ببصاع  ة الهٟدت ٍو

 الهٟدت.  أو ٖمُض ال٩لُت أو أي ًٖى هُئت جضَعـ م٩ل٠ بالخض٤ُ٢ مً يمً اإلاؿئولحن ًٖ اصاعة

الن  .2 الهاث اال  بٗض اٖخماص ٖمُض ال٩لُت  أو عتِـ ال٣ؿم  خؿب َبُٗت ؤلٖا ال ًخم اليكغ في لىخت ؤلٖا

 منهما ال ٌٗخض به. 
ً
 وزهىنِخه وأي اٖالن ال ًدخىي جهض٤ً أًا

الهاث في مل٠ زام ب٩ل ٢ؿم. .3  ًدخٟٔ بيسخت مً حمُ٘ ؤلٖا

٤ مضًغ الكئون ؤلاصا .4 ٟحن جخم ًٖ ٍَغ الهاث اإلاىحه للمْى ٩ىن مهض١ ٖليها مً ؤلٖا ت واإلاالُت باإلصاعة ٍو ٍع

 ؤلاصاعة املخخهت. 
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 آلُاث جدهُل الغؾىم اإلاالُت

 

  آليات حتصين السضوً املالية

ًسخو ٢ؿم الدسجُل وال٣بى٫ بال٩لُت بخدهُل عؾىم الضعاؾت مً الُالب ببُٖا  اًها٫ حؿضًض عؾىم 

ت واإلاالُت ًخم  3( م٩ىن مً 5)م.ح. وسخ وسخت ل٣ؿم الدسجُل ووسخت للُالب ووسخت إلا٨خب الكئون ؤلاصاٍع

ت واإلاالُت بال٩لُت، أما اإلاغا٤ٞ ال ىت مضًغ الكئون ؤلاصاٍع خانت بسضماث الضٖم الُالبي اًضإ اإلابلٜ في زٍؼ

خم اًضإ  ٤  بىىص ٣ٖض مً اصاعة الجامٗت، ٍو ٧اإلا٣اهي وألا٦كا٥ واإلاهىعاحي وما في خ٨مها ًخم الخٗا٢ض مٗها ٞو

ىت الجامٗت مباقغة. وجخم آلُاث جدهُل الغؾىم اإلاالُت في الخُىاث الخالُت:  ؤلاًغاصاث في زٍؼ

 حتصُم انزسىو اندراسُة يٍ انطالب:أوالً 

جي ٣ً .1 ت وقهاصة صخُت وع٢م َو ىم الُالب بخ٣ضًم مل٠ مٗل٤ ًدخىي ٖلى اؾخماعة هجاح الكهاصة الثاهٍى

 ل٣ؿم الدسجُل وال٣بى٫.

٠ املخخو في ٢ؿم الدسجُل وال٣بى٫ بخٗبئت الىمىطج   .2 في خالت اؾدُٟا  قغٍو الدسجُل ٣ًىم اإلاْى

ٗٝغ باإلًها٫ اإلاا 3الخام باإلاٗاملت اإلاالُت، وج٩ىن مً  (، ٌُٗى اًها٫ للُالب ووسخت 5لي )م.ح.وسخ َو

 جب٣ى في م٨خب الدسجُل وال٣بى٫ وجىي٘ في مل٠ الُالب ُٞما بٗض.

ت واإلاالُت بال٩لُت م٘ وسخت مً ؤلاًها٫. .3 ىت الكئون ؤلاصاٍع ض اإلابلٜ لخٍؼ  ًخم جىٍع

٠ املخخو ببخالت طل٪ الىمىطج الظي جم حٗبئخه مً الُالب الى مسجل ال٩لُت للىٓغ .4 ُٞه،  ٣ًىم اإلاْى

غث أؾخىفى الُالب اإلاؿ  ىضاث اإلاُلىبت للدسجُل وصٞ٘ الغؾىم الضعاؾُت ًخم حسجُله.دٞبطا جٞى

 :رسىو يزافك انكهُة انتٍ َتى االَتفاع تهاحتصُم  ثاًَُا 

الن املخخلٟت. .1 الن للغاٚبحن في الاهخٟإ بمغا٤ٞ ال٩لُت ٖبر وؾاتل ؤلٖا  في بضاًت ٧ل ؾىت صعاؾُت ًخم ؤلٖا

خم الخى٢ُ٘ ٦ُٝغ أو٫ مً ًخم ابغام  .2 غ ُٞه الكغٍو اإلاىهىم ٖليها في ٣ٖض الاهخٟإ ٍو ٣ٖض م٘ مً جخٞى

٣ت الضٞ٘ بالخٟاهم م٘ اصاعة الجامٗت وخؿب ما جم  ٍغ الجامٗت و٦ُٝغ زاوي اإلاىخٟ٘ وجدضص ٢ُم الاًجاع َو

 ط٦غه في ال٣ٗض.

ىت الجامٗت مباقغة بب .3  (.5ٕ طاث الغمؼ )م.ح.ًهاالث اًضاجئ٫ اإلابالٜ الخانت باالهخٟإ لخٍؼ
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 آلُاث يمان قٟاُٞت ؤلاحغا اث اإلاالُت

 

 آليات ضىاُ غفافية اإلدساءات املالية

ت ال٣ُم اإلاخٗل٣ت بالهض١ وألاماهت وؤلازالم في الٗمل، والالتزام بالؿلى٥  حٗٝغ الجزاهت والكٟاُٞت بؤجها مجمٖى

الن ًٖ أي هٕى مً  م، والاهخمام باإلاهلخت الٗامت، وخغم الظًً ًخىلىن مىانب ٖامت ٖلُا ٖلى ؤلٖا ال٣ٍى

جًاعب اإلاهالر ٢ض ًيكؤ، بحن مهالخهم الخانت واإلاهالر الٗامت التي ج٣٘ في اَاع مىانبهم، ٧ؤن ًجم٘ 

ُٟت الخ٩ىمُت ومهالر في ال٣ُإ الخام، ألن طل٪ ٢ض ًسل٤ حٗ  في اإلاهالر في مجاالث الصخو بحن الْى
ً
اعيا

ٖضًضة، ٧اإلاىا٢هاث أو الُٗا اث أو الخٗا٢ضاث أو حؿضًض الًغاتب، مما ًئصي الى اخخما٫ خؿم هظا 

الخٗاعى، بما ًخماشخى م٘ اإلاهلخت الخانت ٖلى خؿاب اإلاهلخت الٗامت، أو الازخالؽ اإلاالي الظي ٢ض ٌٗغى 

غ يماهاث لؿحر ؤلاحغا اث اإلاالُت خؿب اللىاتذ اإلائؾؿت الى هخاتج ال جدمض ٣ٖباها. لظل٪ ٧ان ال  بض مً جٞى

 والىٓم وال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها في هظا الكؤن ب٩ل قٟاُٞت وويىح. و٢ض جم اجبإ آلالُاث الخالُت:

 وحىص آلُاث واضخت ومدضصة ومٗخمضة ومٗلىت لخدهُل ؤلاًغاصاث. .1

٤ اللىا .2 ٤ صوعة الالتزام ب٩اٞت ؤلاحغا اث املخاؾبُت اإلاٗمى٫ بها ٞو تذ إلزباث صٞاجغ ال٣ُض والسجالث ٞو

 مؿدىضًت واضخت ومدضصة ومٗخمضة ومٗلىت.

أجبإ اللىاتذ الخانت بهٝغ اإلا٩اٞآث للٗاملحن باإلائؾؿت أو لٛحر الٗاملحن بها خؿب الىٓم واللىاتذ  .3

 اإلاٗمى٫ بها في الجامٗت.

٘ م٘ حهاث زاعحُت ًخم خؿب ٦غاؾت اإلاى  .4 انٟاث وقغٍو الخ٣ضًم، ٞبطا جم ٖىض الخٗا٢ض ٖلى جىُٟظ مكاَع

جًمً الخٗا٢ض صٞ٘ ٢ُم مالُت أو يماهاث ٚحر ٢ابلت للترحُ٘ إلصخابها ًجب أن جسً٘ لل٣اهىن اإلاالي اإلاٗمى٫ به 

 في الجامٗت.

لًمان ٞٗالُت الغ٢ابت الضازلُت ًخىلى اإلاغاح٘ الضازلي الخؤ٦ض مً اجبإ حمُ٘ اللىاتذ والاحغا اث اإلاالُت  .5

 ٗمى٫ بها في الجامٗاث الخ٩ىمُت.اإلاٗخمضة واإلا

٤ اللىاتذ اإلاالُت بها في  .6 ًخم ا٢ٟا٫ الخؿاباث والٗهض اإلاالُت بك٩ل مىخٓم أو ٧ل ما صٖذ الًغوعة لظل٪ ٞو

 الضولت اللُبُت.

غ والالتزاماث اإلاالُت لؤلَغاٝ طاث الٗال٢ت. .7  ؤلاٞهاح ًٖ ٧اٞت ؤلاحغا اث والخ٣اٍع

غ اإلاالي الؿىىي للجامٗت مخًمً احمالي اإلاحزاهُت الؿىٍى .8 ، و٢ُمت ؤلاٞهاح ًٖ الخ٣ٍغ ت وبىىص الهٝغ

اث. اإلاهغٞو
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اث ت بمكاع٦ت ٧اٞت اإلاؿخٍى ضاص اإلاىاػهت الخ٣ضًٍغ  آلُاث  واضخت إٖل

 

 آليات واضشة ألعداد املواشٌة التكديسية مبػازنة نافة املطتويات

ت ) هي زُت وا٢ُٗت للمؿخ٣بل، وهي حٗبحر ٦ّمي ًٖ ألاهضاٝ التي حؿعى اصاعة الجامٗت   (Budgetاإلاىاػهت الخ٣ضًٍغ

ت مً ألاصواث التي  م٨ً الخٗبحر ًٖ اإلاىاػهت ٖلى أجها مجمٖى ل، ٍو الى جد٣ُ٣ها في اإلاضي ال٣هحر واإلاضي الٍُى

٤ُ، أصاة جدٟحز حؿخسضمها ؤلاصاعة في جد٤ُ٣ أهضاٞها، ٞهي أصاة للخسُُِ، أصاة للخد٨م، أصاة اجها٫ وجيؿ

وأصاة للغ٢ابت وج٣ُُم ألاصا . ٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاىاػهت بؤجها جغحمت مالُت لخُت ٦ّمُت حُٛي حمُ٘ أوحه وكاٍ 

 ًخم ٖلى 
ً
اث ل٩ي جخسظ هضٞا ُت اقغا٥ ٧اٞت اإلاؿخٍى الجامٗت لٟترة مؿخ٣بلُت في نىعة قاملت وميؿ٣ت، قٍغ

جم٨ً ؤلاصاعة مً اجساط ؤلاحـغا اث اإلاصدخت إلاٗالجت الاهدغاٞاث أؾاؾه مخابٗت الخىُٟظ الٟٗلي والغ٢ابت ٖلُه، و 

 والخىنل الى ال٨ٟاًت ال٣هىي. وإلجمام طل٪ ًخم جدب٘ الخالي:

٩ل٠ بخدضًض أؾـ اإلاىاػهت بما ًخماشخى م٘  .1
ُ
ًخم حك٨ُل لجىت مخسههت ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت ج

 الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت.

اث ف .2 ي اٖضاص اإلاىاػهت وطل٪ مً زال٫ جدضًض ٢اتمت باالخخُاحاث بك٩ل مٟهل ًخم مكاع٦ت ٧اٞت اإلاؿخٍى

 ختى ٩ًىن الخ٣ضًغ قامل ل٩اٞت الاخخُاحاث صون ج٣هحر.

٘ وألاوكُت اإلاؿخدضزت بما  .3 ًخم ٣ٖض احخماٖاث م٨ثٟت إلاىا٢كت ٧اٞت الاخخُاحاث بما في طل٪ اإلاكاَع

 ًخماشخى م٘ مىاػهت الجامٗت.

٣ت باإلاؿدىضاث الضالت ختى ًخم ج٣ضًغ اإلاىاػهت  ًخم نُاٚت ٧اٞت اإلا٣ترخاث و .4 الاخخُاحاث بك٩ل قامل مٞغ

 مً اللجىت اإلاك٩لت.

ت. .5  ًخم اصزا٫ الخُِ الخىُٟظًت والدكُٛلُت لل٩لُاث يمً اٖضاص اإلاىاػهت الخ٣ضًٍغ

 ًخم ٖغى اإلاىاػهت بهُٛهها اإلابضتُت ٖلى مجلـ الجامٗت ألبضا  الغأي ووي٘ الخىنُاث. .6

ًخم وي٘ اإلاىاػهت في ق٩لها النهاثي لُخم اٖخماصها مً مجلـ الجامٗت و جدا٫ الى ؤلاصاعة اإلاالُت بالجامٗت  .7

للخىُٟظ.
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 آلُاث  لخدضًث الخضماث واإلاىاعص والٗملُاث الخٗلُمُت

 

 والعىميات التعميىيةآليات لتشديح اخلدوات واملوازد 

٣ًىم ٢ؿم يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت بخؤمحن حىصة الخٗلُم والخٗلم في ال٩لُت، وطل٪ مً زال٫ اإلاهام 

غ ًٖ أصائها مً أحل  اإلاى٧لت له، بمغاحٗت ألاهٓمت والٗملُاث وجدضًض مىاًَ ال٣ىة وال٠ًٗ وإٖضاص الخ٣اٍع

اث الجى  غ والىنى٫ الى أٖلى مؿخٍى صة وال٨ٟا ة والخمحز. ٌٗمل ٢ؿم يمان الجىصة بال٩لُت ٖلى بض٫ الخٍُى

 مً الخالي:
ً
ؼ ٦ال غ وحٍٗؼ  حهىص في اججاه الخدؿحن اإلاؿخمغ لخٍُى

 إلاا جُ .1
ً
٣ا م اإلا٣غعاث الضعاؾُت )اإلاىاهج( ٞو غ.لج٣ٍى  به الخاحت للخدضًث والخٍُى

حر الىؾاتل الخٗلُمُت اإلاؿاهضة )ٖاعى مغثي، ؾبىعة ط٦ُت، وؾاتل  .2  اًًاح ومجؿماث، الخ..(جٞى

حر مغاح٘ خضًثت والاقترا٥ في مىهاث ومساػن اإلاٗلىماث مثل مى٢٘  .3  Scienceجدضًث اإلا٨خبت مً زال٫ جٞى

direct  

بُت. .4 ٟحن مً زال٫ اهسغاَهم في صوعاث جضٍع ٘ مً ٦ٟا ة أًٖا  هُئت الخضَعـ واإلاْى  الٞغ

 ٟاث الٗلمُت.الدصجُ٘ ٖلى جؤل٠ُ ال٨خب الٗلمُت الخسههُت و جغحمت اإلاهى .5

خماص .6 جي اٖل خماص اإلائؾسخي والبرامجي اإلامىىح مً اإلاغ٦ؼ الَى اإلائؾؿاث الخٗلُمُت و  الؿعي للخهى٫ ٖلى الٖا

بُت  .الخضٍع
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٠ُ بك٩ل قٟاٝ  آلُاث الخُٗحن والخٗا٢ض والخْى

 

 والتعاقد والتوظيف بػهن غفافآليات التعيني 

 ٌٗخمض ٖلى أؾـ واضخت خؿب اللىاتذ وال٣ىاهحن 
ً
 عؾمُا

ً
٠ُ والخٗا٢ض والى٣ل والتر٢ُت هٓاما ٌٗخبر هٓام الخْى

 مما ًًمً 
ً
 وقٟاٞا

ً
 ٖىضما ٩ًىن ٖاصال

ً
٠ُ و / أو الخٗا٢ض هاجخا التي جىٓم ؾحر الٗمل. ٩ًىن هٓام الخْى

ُٟت ما ٖل ٠ُ اإلاترشخحن لكٛغ ْو ى أؾاؽ مهاعاتهم اإلاهىُت وزبراتهم وقهاصاتهم وؾحرتهم الٗلمُت ومئهالتهم جْى

 ٖلى ٖضم الخمُحز 
ً
ألازغي. ومً زال٫ هظا الىٓام الٗاص٫ والكٟاٝ اجسظث حامٗت هالىث زُىاث زابخت خغنا

لُه ٣ٞض جم اهههاج آلالُاث الخالُت:   بحن اإلاترشخحن. ٖو

 اث بال٩لُت بخدضًض اخخُاحاتها مً الٗىهغ البكغي لخُُٛت العجؼ.ج٣ىم ألا٢ؿام الٗلمُت و اإلا٩اجب و ؤلاصاع  .1

 أًٖا  هُئت الخضَعـ والٟىُحن  .2
ً
ًخم اخالت اإلاغاؾلت مً ٖمُض ال٩لُت الى اصاعة الجامٗت خؿب الخاحت ٞمثال

ٟحن ُٞخم اخالت ال٣ىاتم الخانت بهم إلا ضًغ ًخم اخالت مغاؾلههم الى و٦ُل الجامٗت للكئون الٗلمُت ، أما اإلاْى

ت واإلاالُت .  م٨خب الكئون ؤلاصاٍع

الن الخانت بها جدضص ُٞه  .3 لى وؾاتل ؤلٖا بىا  ٖلى الاخخُاحاث ج٣ىم الجامٗت بىي٘ اٖالهاث ٖلى مى٢ٗها ٖو

ُٟت وجدضًض بضاًت وجهاًت الٟترة التي ًخم ٞيها ج٣ضًم الُلباث.  اخخُاحاث الجامٗت وقغٍو الخ٣ضم لكٛغ الْى

وازخُاع  بال٣ؿم لضعاؾت مئهالث وجسههاث اإلاخ٣ضمحن مً أًٖا  هُئت الخضَعـججخم٘ اللجىت الٗلمُت  .4

 اإلاىاؾب منهم للم٣غعاث التي بها عجؼ ٖلى ان ًغاعى الازخُاع خؿب اإلاٗاًحر الاجُت:

مجا٫ الكهاصة ًُاب٤ الخسهو اإلاُلىب، خُث جسهو ًٖى هُئت الخضَعـ ًجب ان ٩ًىن مخىا٤ٞ م٘  - أ

ؿه.مخُلب اإلا٣غع الضعاسخي ختى   ٩ًل٠ بخضَع

ت زم اإلااحؿخحر في خا٫ جُاب٤ الخسهو م٘ مخُلب اإلا٣غع  - ب اإلائهل الٗلمي، خُث الض٦خىعاه له الاولٍى

 الضعاسخي.

ً الؿاب٣حن ج٩ىن ألاًٞلُت في الازخُاع للضعحت الٗلمُت - ت غ اإلاُٗاٍع لى. الضعحت الٗلمُت، في خا٫ جٞى  ألٖا

 م عؾاتل جؼ٦ُت مً ًٖىي هُئت الخبرة في الخضَعـ أو في مجا٫ الخسهو حؿخىحب ج٣ضً - ث

 مً ٢بل اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم.  جضَعـ مً طوي الٗال٢ت بالخسهو، وج٩ىن التز٦ُت
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ًا  هُئت الخضَعـ والُالبآلُاث  ت ألا٧اصًمُت أٖل ؼ الخٍغ  لًمان حٍٗؼ

 

 التدزيظ والطالبآليات لطىاُ تعصيص احلسية األنادميية ألعطاء ِيئة 

ت  ت ألا٧اصًمُت ُٚاب ال٣ُىص التي ًم٨ً أن جٟغى ٖلى الجامٗت مً ٢بل الؿلُاث الؿُاؾُت أو ؤلاصاٍع ٣ًهض بالخٍغ

لبت  أو الضًيُت أو ٚحر طل٪ زاعج الجامٗت، والتي مً قؤجها ػٕع الخٝى وال٣ل٤ في ٣ٖى٫ وهٟىؽ أؾاجظة وباخثحن َو

ؿه أو وكغ الجامٗت، بدُث جمىٗهم مً الضعاؾت أو  ت في أي مىيٕى ًثحر اهخمامهم أو مىا٢كخه أو جضَع البدث بدٍغ

 مً عمىػ ٞٗالُهها، . أًت هخاتج ًخىنلىن اليها
ً
ت ألا٧اصًمُت مً ؾماث الجامٗت وصٖاماتها ألاؾاؾُت وعمؼا وحٗخبر الخٍغ

 .امٗت وصخت املجخم٘ألجها جدُذ للجمُ٘ الٗمل والخ٨ٟحر والبدث صون ع٢ابت أو تهضًض، وهي يماهت ل٨ٟا ة الج

 ولًمان طل٪ جم اجبإ آلالُت الخالُت:

ًا  هُئت الخضَعـ اإلاخمثلت في الخٗبحر ًٖ الغأي  .1 اث ألا٧اصًمُت أٖل حر ٧اٞت الخٍغ يغوعة ٢ُام الجامٗت بخٞى

حر خماًت ٢اهىهُت لهم .  واإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع مً زال٫ جٞى

وجًمً خ٣ى١ أًٖا   ضاٝ الٗملُت الخٗلُمُت والبدثُتوي٘ اللىاتذ وألاهٓمت التي حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ أه .2

ت ألا٧اصًمُت.  هُئت الخضَعـ والُالب في جمخٗهم بالخٍغ

ت مً زال٫ حصجُ٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ ٖليها في جضَعؿهم، واهخماماتهم  .3 تهُئت الٓغٝو إلاماعؾت هظه الخٍغ

 البدثُت، وزضماتهم املجخمُٗت لخىمُت املجخم٘ املخلي.

ؼ  .4 ت في مجا٫ الخُِ الضعاؾُت للم٣غعاث التي ًضعؾها ًٖى هُئت الخضَعـ، وامخال٥ الخ٤ في ازخُاع حٍٗؼ الخٍغ

ت.  اإلاؿا٢اث بدٍغ

اصة مكاع٦ههم في الاؾدكاعاث وزضمت املجخم٘، وإػالت ال٣ُىص التي ح٤ُٗ  .5 حصجُ٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ ٖلى ٍػ

 .طل٪
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آليات تكديي الدعي املادي الالشً ألدازت ووهاتب اجلودة والوسدات التابعة هلا بػهن 

 وٍتعي

ضمج بك٩ل ًجب أن جخًمً ٖملُاث يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  ٧ل البرامج الخٗلُمُت باإلائؾؿت، ٦ما ًجب 
ُ
أن جـ

ٞٗا٫ في ٖملُاث الخسُُِ والخدؿحن اإلاؿخمغ. ولخُٟٗل صوع اصاعاث وم٩اجب الجىصة بك٩ل ٞٗا٫ البض مً وي٘ 

ؾُاؾاث لخ٣ضًم الضٖم اإلاالي بك٩ل مؿخمغ. ًخم ج٣ضًم اإلاىاعص الالػمت إلصاعاث و٢ُاصاث ٖملُاث يمان الجىصة 

ختى جخم٨ً هظه ؤلاصاعاث وال٣ُاصاث مً جىُٟظ ٧اٞت زُُها بالجامٗت ول٩اٞت عإؾا  أ٢ؿام الجىصة بال٩لُاث، 

وبغامجها التي جخمثل في احغا  الضعاؾاث وجهمُم الاؾخبُاهاث ووي٘ الخُِ الاؾتراجُجُت والخىُٟظًت ووكغ ز٣اٞت 

الجىصة وإ٢امت الىضواث والضوعاث ووعف الٗمل ومخابٗت زُِ يمان الجىصة في ٧اٞت ال٩لُاث ،وهظا ألامغ ًخُلب 

ج٣ضًم الضٖم اإلاالي وبك٩ل مىخٓم ختى ًخم جىُٟظ ٧اٞت الخُِ والبرامج التي أَل٣هها اللجىت الٗلُا للجىصة 

ضم جسهُو بىض لئلهٟا١ ٖلى بغامج الجىصة  بالجامٗت. الق٪ أن مٗٓم الجامٗاث حٗاوي مً شر اإلاهاصع اإلاالُت ٖو

خماص ٖلى حؿُحر م٩ا جب الجىصة مً زال٫ اإلاخاح مً اإلاهاصع اإلاالُت، ول٨ً وألاوكُت والٟٗالُاث اإلاهاخبت لها، والٖا

 بؤن الجىصة هي مٟخاح عقي وج٣ضم الجامٗت ولخُب٤ُ طل٪ جم اجبإ آلالُت الخالُت
ً
 ٧امال

ً
 :حامٗت هالىث مئمىت اًماها

 أوالً: يا َتعهك تاالحتُاجات وانتجهُزات

 كؤن ججهحزاث واخخُاحاث أ٢ؿام الجىصة.٣ًىم عإؾا  أ٢ؿام الجىصة بمغاؾلت مضًغ م٨خب الجىصة بالجامٗت ب .1

ت واإلاالُت )ال٩اجب الٗام( بالجامٗت،  .2 ٣ًىم مضًغ م٨خب الجىصة بالجامٗت بمغاؾلت مضًغ الكئون ؤلاصاٍع

 باخخُاحاث أ٢ؿام الجىصة.

حر اخخُاحاث أ٢ؿام الجىصة. .3 اث أو املخاػن بخٞى  ٣ًىم ال٩اجب الٗام بمساَبت اإلاكتًر

 والخجهحزاث اإلاُلىبت أل٢ؿام الجىصة.ًخم اعؾا٫ الاخخُاحاث  .4
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 ثاًَُا يا َتعهك تاملتطهثات املانُة واملكافآت:

ب بكؤن  .1 خماص بالجامٗت بمساَبت مضًغ اصاعة الضعاؾاث الٗلُا والخضٍع ٣ًىم مضًغ م٨خب يمان الجىصة والٖا

 الضوعاث أو وعف الٗمل التي ٌٗتزم م٨خب يمان الجىصة ا٢امهها. 

بُت لئلصاعة وحٗغى ٣ًىم مضًغ اصاعة  .2 ب بىي٘ الضوعاث ووعف الٗمل يمً الخُت الخضٍع الضعاؾاث الٗلُا والخضٍع

بُت  ٣ىم ال٩اجب الٗام بمغاؾلت ال٣ؿم اإلاالي بغنض ٢ُمت مالُت للبرامج الخضٍع بُت ٖلى مجلـ الجامٗت ٍو الخُت الخضٍع

 اإلا٣ترخت.

غ١ اٖ .3 غ١ اإلاغاحٗت واإلاخابٗت ٞو غ١ أٖضاص ًخم حك٨ُل اللجان الٗاملت ٞو ضاص الخُِ الاؾتراجُجُت والخىُٟظًت، ٞو

خماص اإلائؾسخي والبرامجي ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت وجهٝغ لهم م٩اٞؤة خؿب  الضعاؾت الظاجُت ولجان مخابٗت الٖا

 ال٣اهىن اإلاالي للجامٗت.

اث واإلاله٣اث واليكغاث الخانت ًخم اخالت الاخخُاحاث مً عتِـ ٢ؿم الجىصة ب .4 اث واإلاٍُى ال٩لُت اإلاُبٖى

حر الاخخُاحاث.   إلاضًغ م٨خب الجىصة بالجامٗت والظي بضوعه ًساَب ال٩اجب الٗام بخٞى

جخ٨ٟل الجامٗت بضٞ٘ ه٣ٟاث الؿٟغ وؤلا٢امت اإلاترجبت ٖلى ج٩ل٠ُ مضعا  م٩اجب الجىصة لخمثُل الجامٗت في ٧اٞت  .5

 املخاٞل وخًىع ٧اٞت الاحخماٖاث زاعج الجامٗت. 
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معيار هيئة التدريس 

 والكوادر املساندة
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 آلياث اخخياز ؤعضاء هيئت الخدزيع والىوادز اإلاظاهدة

 

 والهوادز املطاٌدة آليات اختياز أعطاء ِيئة التدزيظ

غ ٞيهم  ً جخٞى غ الخٗلُم في اإلائؾؿاث الجامُٗت ال ًخم اال باهخ٣ا  أًٖا  هُئت جضَعـ مخمحًز ال ق٪ بؤن جٍُى

غ في ًٖى هُئت الخضَعـ ٦ٟا ة الخسهو ألا٧اصًمي  ٤ مٗاًحر الجىصة، بدُث جخٞى ال٨ٟا ة في الخضَعـ ٞو

افي. وفي زًم هظه اإلاؿئولُت، ًبرػ صوع ًٖى هُئت الخـضَعـ باٖخباعه ًجؿض جىُٟظ وجد٤ُ٣ هظه والتربىي والث٣

 البض مً جُب٤ُ مٗاًحر وم٣اًِـ ٖلمُت 
ً
اإلاؿئولُاث ٖلى أعى الىا٢٘. وختى ًٓل الخضَعـ الجامعي مخُىعا

ُٟت ًٖى هُئت الخضَعـ بدُث ًخم وي٘ ازخباعاث  ت بك٩ل ص٤ُ٢ للمخ٣ضم لكٛغ ْو ت مىيٖى مخىٖى

ت ص٣ُ٢ت ل٣ُاؽ ألاصا  وازخباع ال٨ٟا ة. وألن هجـاح ال٩لُت في أصا   للمخ٣ضمحن وجُب٤ ٖليهم م٣اًِـ مُٗاٍع

عؾالهها ًخى٠٢ ٖلى مضي ُٖا  أًٖا  هُئت الخضَعـ بها، ٖلُه جم اٖخماص آلالُت الخالُت الزخُاع ًٖى هُئت 

 الخضَعـ:

ً . ججخم٘ ألا٢ؿام ٢بل بضاًت ٧ل ٖام صاعسخي لخ1٣ غع اخخُاحاتها مً  أًٖا   هُئت الخضَعـ الجضص ؾىا  ال٣اٍع

 أو اإلاخٗاوهحن .

 . جدا٫ ال٣ىاتم إلصاعة ال٩لُت لخخم مىا٢كهها في احخمإ مجلـ ال٩لُت.2

ُٟت ًٖى  . جخ٣ضم اصاعة ال٩لُت للخهى٫ ٖلى ؤلاطن 3 مً اصاعة الجامٗت  ب٣بى٫ ملٟاث اإلاخ٣ضمحن لكٛغ ْو

 اون أو ٞجي مٗمل.  هُئت جضَعـ ٢اع أو مخٗ

الهاث ًٖ ٞخذ باب ال٣بى٫  للغاٚبحن في 4 . ٖىض الخهى٫ ٖلى ؤلاطن مً اصاعة الجامٗت ًخم البض  في وكغ ؤلٖا

  الاهًمام اليها بىا  ٖلى جىنُاث ألا٢ؿام الٗلمُت واخخُاحاتها.

م٨ً أن  جخم اؾدكاعة 5 ً في ال٣ؿم خى٫ اإلاغشخحن اإلاخ٣ـضمحن، ٍو ًا  ال٣اٍع . ًدكاوع عتِـ ال٣ؿم م٘ ألٖا

 و٦ُل ال٩لُت للكئون الٗلمُت. 

ت، 6 . ًمؤل ٧ل مغشر َلب ٖمل ًخًمً  البُاهاث  الصخهُت واإلائهالث الٗلمُت، والخبراث الٗملُت والتربٍى

م اإلاغشر.  وعؾاتل الخىنُت، وأًت مٗلىماث أزغي ج  ىضر اإلاىجؼاث وحىاهب ج٣ٍى

اعجه لل٩لُت.7   ًٖ اإلاغشر ٢بل ٍػ
ً
 ٧امال

ً
 . ٌٗض عتِـ ال٣ؿم ملٟا
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. ًُلب عتِـ ال٣ؿم  أو ٖمُض ال٩لُت أو و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت م٣ابلت اإلاغشخحن لٛغى جدضًض 8 

ًا  كتر٥ ٞـي اإلا٣ابلـت مـ٘ عتِـ ال٣ؿم ألٖا ض اإلا٣ابلت الٗامت، َو اإلاثبخىن الظًً هم في الضعحت الٗلمُت  مٖى

 للمترشر أو أٖلى منها.

 . ٣ًضم ٖمُض ال٩لُت جىنُاجه بىا  ٖلى  اؾدكاعاجه الؿاب٣ت حمُٗها الـى و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت.9 

. جدا٫ ال٣ىاتم مً اإلاترشخحن الظًً جمذ اإلاىا٣ٞت ٖليهم مً اصاعة الى و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت 10

لظي ٣ًىم بدك٨ُل لجىت ألحغا  م٣ابلت شخهُت م٘ اإلاترشخحن وجدضًض مضي ٦ٟا ة و٢ضعة ٧ل مترشر لكٛغ وا

 هظا اإلاىهب.

. جدا٫ ٢ىاتم اإلاترشخحن التي جمذ اإلاىا٣ٞت ٖليها مً اللجىت املخخهت مً و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت 11

 لغتِـ الجامٗت الؾخهضاع ٢غاع الخٗا٢ض. 
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 والهوادز املطاٌدة آليات تكييي أداء أعطاء ِيئة التدزيظ

ت في الخٗلُم الٗالي جخمثل في اصزا٫ مٟاهُم  ْهغث في الؿىىاث ألازحرة مً ال٣غن اإلااضخي خغ٦ت انالخُت حظٍع

 مً الٗملُت الخٗلُمُت الى 
ً
 ؾلبُا

ً
خضًثت لخُٛحر الخٗلم مً اإلاٟهىم الخ٣لُضي الؿلى٧ي الظي ًخسظ ُٞه اإلاخٗلم صوعا

ٗض اإلاٟهىم البىاثي اإلاٗغفي الخضًث الظي ًخسظ ُٞه اإلاخ  في الٗملُت الخٗلُمُت. َو
ً
 صًىام٨ُُا

ً
 اًجابُا

ً
ٗلم مى٢ٟا

غ بضوعه مٗلىماث ٢ُمت مً قؤجها أن حؿهم في جدضًض  سخي لًٗى هُئت الخضَعـ والظي ًٞى ج٣ُُم ألاصا  الخضَع

 مً حامٗت هالىث بؤهمُت الضوع اإلال٣ى ٖلى ٖاج٤ 
ً
ٞاٖلُت ٖىانغ مُٗىت في م٩ىهاث الىٓام الخٗلُمي. وإًماها

م أصاته، وما ًترجب ٖلى طل٪ مً أجساط لبٌٗ ؤلاحغا اث التي مً قؤجها  ًٖى هُئت الخضَعـ وأهمُت ج٣ُُم وج٣ٍى

 جدؿحن مسغحاث الخٗلُم الجامعي. ولهظا جم وي٘ آلالُاث الخالُت لخ٣ُُم أصا  أًٖا  هُئت الخضَعـ :

ًا  هُئت الخضَعـ ب٩لُاث الجامٗت ًٖ 1 غ الؿىىي . ًخم ج٣ُُم ألاصا  وؤلاهخاج أٖل ٤ حٗبئت همىطج الخ٣ٍغ ٍَغ

ت مً اإلاٗاًحر التي ٣ًاؽ ٖلى يىئها أصا   غ الؿىىي مجمٖى ًا  هُئت الخضَعـ خُث ًخًمً همىطج الخ٣ٍغ أٖل

 وإهخاج ًٖى هُئت الخضَعـ  ومً أهم جل٪ اإلاٗاًحر ما ًلي:

ت )ألابدار الٗلمُت اإلايكىعة  أو اإلا٣بىلت لل - أ يكغ، جؤل٠ُ  أ و  جغحمت ٦خب ؤلاهخاج الٗلمي وؤلاؾهاماث ال٨ٍٟغ

ٖلمُت، الغؾاتل الٗملُت التي أقٝغ  أو قاع٥ في ؤلاقغاٝ ٖليها، اإلاكاع٦ت في الخد٨ُم  الٗلمي لبٌٗ الىع٢اث 

 الٗلمُت.

غ  - ب ؿها إلاغخلتي الخٗلُم الجامعي والضاعؾاث الٗلُا، ألاوكُت في جٍُى الخضَعـ )ٖضص اإلا٣غعاث التي ٢ام بخضَع

ت مً الاؾخبُاهاث  الٗملُت الخٗلُمُت( ، ٤  مجمٖى خم ج٣ُُم أصا  ًٖى هُئت الخضَعـ في هظا اإلاُٗاع ًٖ ٍَغ ٍو

٤ ٢ؿم الجىصة بال٩لُت وجىٕػ ٖلى الُالب والؼمال   واإلاؿئىلحن بال٩لُت.  ًخم  اٖضاصها ًٖ ٍَغ

بُت قاع٥ في ج٣ضًمها أو اٖضاص - ث  ها(.زضمت املجخم٘ )وعف ٖمل قاع٥ في ج٣ضًمها اٖضاصها ، أو صوعاث جضٍع

غ الجامٗت وال٩لُت )اإلاكاع٦ت في ٞٗالُاث ألاوكُت الُالبُت، اإلاكاع٦ت في أٖما٫ اللجان، ٖلى مؿخىي  - ر جٍُى

 الجامٗت وال٩لُت وال٣ؿم الٗلمي وعف ٖمل  هضواث  ومدايغاث قاع٥ في ج٣ضًمها(. 

٤ عتِـ ال٣ؿم: .الٗىامل ألا٧اصًمُت الغتِؿُت لخ٣ُُم أصا  أًٖا  هُئت الخضَعـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة 2ٖ  ً ٍَغ

٣ت الخضَعـ ومضي جدضًض ألاهضاٝ و٢ضعة ًٖى هُئت الخضَعـ ٖلـى اٖـضاص الضعوؽ أو املخايغاث ومضي  - أ ٍَغ

خه.  مؿخىاه في طل٪ وحاهٍؼ
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بت بحن اإلاضعؽ والُالب ومضي ج٣ضًم الىـهاتذ ومـؿاٖضة الُلبت وحصجُ٘ ألاؾئلت في أزىا   - ب الٗال٢ت ال٣ٍغ

 املخايغة. 

 والىؾاتل الخٗلُمُت اإلاغجبُت بخ٣ضًم اإلاغاح٘ اإلاىاؾبت مً ال٨خب واإلاـهاصع ألازغي للمٗلىماث.اإلاىاص  - ث

٣ت الازخباعاث والىاحباث اإلاُب٣ت وصعحـت اإلاؿاهضة اإلا٣ضمت مً ًٖى  - ر م والخٛظًت الغاحٗت اإلاغجبُت بٍُغ الخ٣ٍى

 هُئت الخضَعـ للُالب. 

 خضَعـ مً وحهت هٓغ الُلبت :.الٗىامل الغتِؿُت لخ٣ُُم أصا  أًٖا  هُئت ال3

 الٗال٢ت الصخهُت م٘ الُلبت. - أ

 اصاعة الٟهل الضعاسخي أو اإلاٗمل . - ب

 مكاع٦ت الُلبت في الٟهل أو اإلاٗمل. - ث

 الخًىع الى الٟهل أو اإلاٗمل والالتزام باإلاىاُٖض. - ر

غى اإلااصة أو الخجاعب اإلاٗملُت. - ج  الخىُٓم ٖو

م أصا  الُالب.  - ح  ج٣ٍى
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 آلياث وضوابط حائصة الخميز للبحث العلمي للطالب وؤعضاء هيئت الخدزيع

 

 دائصة التىيص لمبشح العمىي لمطالب وأعطاء ِيئة التدزيظوضوابط  اتآلي

 للباخثحن مً أًٖا  هُئت 
ً
الخضَعـ في اَاع الؿُاؾت التي جيخهجها حامٗت هالىث لضٖم وحصجُ٘ البدث الٗلمي وصٞٗا

ؿهم بضوعه في اًجاص خلى٫ ٖلمُت لبٌٗ  والُالب هدى البدث وؤلابضإ بما ًد٤٣ أهضاٝ الجامٗت وال٩لُاث الخابٗت لها َو

ت بال٣ُإ الٗام أو الخام  خُث أن الجامٗاث حٗض بُىث زبرة للضولت      اإلاكا٧ل التي ًىاحهها املجخم٘ ؾىا  ٞىُت أو اصاٍع

خم مىذ هظه لظل٪ أ٢غث الجامٗت حاتؼة ال ٘ الخسغج وبدىر الُالب وبدىر أًٖا  هُئت الخضَعـ ٍو بدث الٗلمي إلاكاَع

الجاتؼة ألًٞل مكغٕو جسغج وأًٞل بدث ٖلمي ٖلى مؿخىي الجامٗت ؾىا  جم جىُٟظه  صازل الجامٗت أو بالخٗاون م٘ 

 للكغٍو الخالُت :
ً
٣ا  -حهاث أزغي زال٫ الؿىت ٞو

1.  
ً
سضم أهضاٞها.أن ٩ًىن اإلاكغٕو أو البدث هابٗا  مً اؾتراجُجت الجامٗت  و/أو ال٩لُت ٍو

 أن ال ٩ًىن اإلاكغٕو مٗض مؿب٣ا ألخض الجهاث الٗامت أو الخانت. .2

 أن ٌؿاهم اإلاكغٕو أو البدث في الضٞ٘ بالٗملُت الخٗلُمت بالجامٗت. .3

 أن ٣ًضم اإلاكغٕو زضمت ملمىؾت للمجخم٘.  .4

  -االختُار: اتآنُ

٘ والبدىر املخخاع  .1 ٗت خؿب الىمىطج اإلاٗض ة مً ألا٢ؿام الى مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بالجامجدا٫ اإلاكاَع

 .إلاكغٕو الخسغج مً م٨خب يمان الجىصة بالجامٗت 

2. . ٣ا لىُا١ وهٕى البدث أو اإلاكغٕو  ٣ًىم مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بترجُبها وجهيُٟها ٞو

٘ ٖلى لجىت ٖلمُت بالجامٗت لخدضًض اإلاك .3 .حٗغى البدىر واإلاكاَع ٘ والبدىر التي جىُب٤ ٖليها الكغٍو  اَع

٘ املخخاعة وحٗغى ٖلى لجىت مداًضة مً زاعج الجامٗت ألزخُاع أًٞل مكغٕو أو بدث ج٩ىن  .4 ججم٘ البدىر واإلاكاَع

 هخاتجه ٢ابلت للخُب٤ُ.

خم صٖم ناخبه للمكاع٦ت في مئجمغاث ٖلمُت  .5 وجيكغ ًمىذ أًٞل مكغٕو جسغج أو بدث صٕع الجامٗت وم٩اٞاة مالُت ٍو

ً في مى٢٘ ال٩لُت والجامٗت.  اؾما  الٟاتٍؼ
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 التعاون وع الطسقات العمىية اتآلي

ال٣اهىوي في اإلايكىعاث والبدىر الٗلمُت  صون ؤلاقاعة الى اإلاهضع  ٣ًهض بالؿغ٢ت الٗلمُت "٧ل ق٩ل مً أق٩ا٫ الى٣ل ٚحر 

ً ووؿبهها الى الىٟـ ؾىا  خضر ب٣هض أو بضون ٢هض  مما ًسل باألماهت الٗلمُت".  أو الؿُى ٖلى أٖما٫ ألازٍغ

 أشكال انسزلات انعهًُة 

ما٫ الخالُت "ؾغ٢ت ٖلمُت":  ٌٗض ال٣ُام بىاخض أو أ٦ثر مً ؤلٖا

غ أهجؼ مً شخو آزغ . وكغ هو بدث أو .1 ت أو ج٣ٍغ  م٣ا٫ أو مُبٖى

اث وأوؿابها للىٟـ صون ؤلاقاعة الى  .2 ٦خابت هخاتج أو جىنُاث أو خلى٫ أو م٣ترخاث جم الخىنل اليها في م٣االث أو مُبٖى

 مهضعها.

اصعاج نىع أو أق٩ا٫ أو زغاتِ أو مىدىُاث أو حضاو٫ أخهاتُت أو مسُُاث في هو أو م٣ا٫ صون الاقاعة الى  .3

 مهضعها.

الترحمت مً اخضي اللٛاث الى اللٛت التي ٌؿخٗملها الُالب أو الباخث أو ألاؾخاط الجامعي مً صون ط٦غ اإلاترحم  .4

 واإلاهضع.

ا٢خباؽ ٦لي أو حؼثي أل٩ٞاع أو مٗلىماث أو هو أو ٣ٞغة أو م٣ُ٘ مً م٣ا٫ ميكىع أو مً ٦خب أو مجالث أو صعاؾاث  .5

غ أو مً مى٢٘ ال٨تروهُت أو ا  ٖاصة نُاٚهها صون ط٦غ مهضعها.أو ج٣اٍع

٢ُام ألاؾخاط أو الباخث أو أي شخو آزغ بخ٩ل٠ُ الُلبت أو أَغاٝ أزغي باهجاػ أٖما٫ ٖلمُت جم وكغها مً أحل  .6

غ أو م٣ا٫ ٖلمي  صون ؤلاقاعة الى مهضعها.  جبىيها في مكغٕو بدث أو اهجاػ ٦خاب أو ج٣ٍغ

اث مً أحل ٦ؿب اصعاج أؾما  زبرا  ومد٨محن ٧ؤًٖا  في اللجان الٗ .7 لمُت أو اإلائجمغاث أو في املجالث والضوٍع

 اإلاهضا٢ُت صون ٖلم ومىا٣ٞت وحٗهض ٦خابي مً ٢بل أصخابها أو صون مكاع٦ههم الٟٗلُت في أٖمالهم.

 ٖىه. .8
ً
 قغا  ٖمل أو بدث مً شخو أزغ مً زال٫ صٞ٘ اإلاا٫ له ل٣ُىم ببٖضاص البدث ٖىيا
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 انتعايم يع انسزلات انعهًُة اتآنُ

ك٩ل ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت لجىت حؿمى "لجىت الىٓغ في الؿغ٢اث الٗلمُت " جخ٩ىن مً زمـ أًٖا  مً جسههاث  -1
ُ
ح

٤ للمٗاًحر الخالُت :  مسخلٟت ٞو

 أ. الجزاهت الٗلمُت والكٟاُٞت وؤلالتزام.

 وأن ال ج٣ل الضعحت الٗلمُت لغتِـ اللجىت ًٖ )أؾخاط ب. أن ال ج٣ل الضعحت الٗلمُت ل٩ل ًٖى ًٖ صعحت )مدايغ( 

 مكاع٥(

 ج. لم ٌؿب٤ ألي ًٖى باللجىت أن حٗغى ألي ٣ٖىبت جؤصًبُت جخٗل٤ بؤزال٢ُاث اإلاهىت صازل الجامٗت.

ت اإلاٗلىماث.  ص. ًخٗهض أًٖا  اللجىت ٦خابُا ببجبإ ٢ىاٖض ألاماهت الٗلمُت وؾٍغ

خم . ج٣ىم اللجىت بالىٓغ في حمُ٘ اإلال2 ـ  ٍو ٟاث اإلاخٗل٣ت بالؿغ٢اث الٗلمُت اإلاههم ٞيها َلبت أو ُبدازا أو أًٖا  هُئت جضَع

 الخد٤ُ٣ مٗهم ب٩ل آلالُاث التي جغاها اللجىت  ولها الاؾخٗاهت بؤي شخو أو لجىت أو حهت حؿاٖضه في أٖماله. 

 في أحل ال ًخجاوػ )3
ً
 مٟهال

ً
غا ش ألازُا30. حٗض اللجىت ج٣ٍغ  مً جاٍع

ً
غ ماًلي:( ًىما  ع بالىا٢ٗت  ٖلى أن ًخًمً الخ٣ٍغ

 أ. ج٣ضًغ صعحت ٖضم الالتزام ب٣ىاٖض الجزاهت وألاماهت الٗلمُت.

 ب. ج٣ضًغ صعحت الًغع الالخ٤ بؿمٗت الجامٗت وم٩اههها الٗلمُت.

 ج. ألاصلت والكىاهض والىزات٤ اإلاثبخت بالخهىم.

 ص. الخىنُاث والا٢تراخاث التي جخٗل٤ بالىا٢ٗت.

غها النهاثي الى الجامٗت  والظي بضوعه ًدلُه للمجلـ الخؤصًبي في خا٫ الخؤ٦ض مً و٢ٕى الؿغ٢ت  . ج٣ىم4 اللجىت ببخالت ج٣ٍغ

 الٗلمُت.

 . جخى٠٢ حمُ٘ اإلاخابٗاث الخؤصًبُت يض ٧ل شخو لٗضم ٦ٟاًت ألاصلت أو بؿبب أي و٢اث٘ ٚحر واعصة في هظه الالتدت.5

٤ آلالُاث التي جدضصها لىاتذ الجامٗت .. ًىضر املجلـ الخؤصًبي الىٓغ في ال6  ىا٢ٗت ٞو

. مً نضع يضه ٢غاع ًثبذ ٖلُه الىا٢ٗت مً خ٣ه الخٓلم ٖلى ٢غاعاث املجلـ الخؤصًبي بخ٣ضًم أصلت  ٢ُُٗت جىٟي مانضع 7

 بد٣ه.
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 آلياث الخعامل مع الظسكاث العلميت

 آنُات يكافحة انسزلات انعهًُة

 الخالُت في م٩اٞدت الؿغ٢اث الٗلمُت والخض منها:للمداٞٓت ٖلى ؾمٗت الجامٗت وم٩اههها الٗلمُت جدب٘ الجامٗت الخُىاث 

بُت مخسههت لُالب وأًٖا  هُئت الخضَعـ والباخثحن   .1 ت مً الىعف واملخايغاث والىضواث وبغامج جضٍع جىُٓم مجمٖى

 في ال٨خابت الٗلمُت و٦ُُٟت الا٢خباؽ وأزال٢ُاث البدث الٗلمي.

٠ُ البرامج ؤلال٨تروهُت التي حؿاٖض ٖلى ٦ك٠ ؾغ٢ت  .2 ألابدار والضعاؾاث الٗلمُت ومٗا٢بت مً ٌؿُى ٖلي  جْى

٘ والبدىر والىع٢اث الٗلمُت بالجامٗت. ٤ آلُت لخٟٔ ٧اٞت اإلاكاَع يؿبها الى هٟؿه ًٖ ٍَغ  اهجاػاث ٚحره ٍو

ت والظي ًهىن اإلال٨ُت لؤلٞغاص ؾىا  بدىر ٖلمُت أو ابخ٩اعاث.  .3  الٗمل بىٓام اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٟا٢ُاث اإلابرمت بحن حامٗت هالىث والجامٗاث ألازغي والتي جسخو بالخباص٫ اإلاٗغفي والٗلمي صٖم الٗمل اإلاكتر٥ ٖبر الاج  .4

 ُٞما ًخٗل٤ بالبدث الٗلمي.
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 آلياث جحفيز الباحثين إلحساء البحوث العلميت

 

 آليات حتفيص الباسجني إلدساء البشوخ العمىية

 الى 
ً
 لظل٪ وصٞٗا

ً
ت والخُب٣ُُت هى أخض أهضاٝ حامٗت هالىث. وجد٣ُ٣ا حصجُ٘ البدث الٗلمي في املجاالث الىٍٓغ

ًا  هُئت الخضَعـ واإلاُٗضًً  ت والٗلمُت ٞبن ٧اٞت ال٩لُاث الخابٗت لجامٗت هالىث جدُذ أٖل ألانالت ال٨ٍٟغ

غة مً مٗامل وم٨خباث وحؿهُ الث لىحؿدُت وطل٪ إلحغا  البدىر في والُالب اؾخسضام الدؿهُالث اإلاخٞى

 مجاالث اهخمامهم. لظل٪ جم اجبإ آلالُت الخالُت:

٤ الىمىطج املخهو واإلاٗض لخ٣ضًم  .1 ٣ًىم الباخث بخ٣ضًم مكغٕو بدثه الي ال٣ؿم الٗلمي املخخو ٞو

 البدىر.

 ج٣ىم اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم بضعاؾت البدىر اإلا٣ضمت وإُٖا  الغأي الٗلمي . .2

َلباث البدىر الٗلمُت التي جم ازخُاعها مً اللجان الٗلمُت باأل٢ؿام الى مضًغ مغ٦ؼ البدىر  ًخم اعؾا٫ .3

٣ت ب٩اٞت اإلاؿدىضاث  ٤ البدث ومٗخمضة مً اللجىت الٗلمُت بال٩لُت  ومٞغ والاؾدكاعاث بالجامٗت مى٢ٗت مً ٍٞغ

 اإلاُلىبت.

ـ  ًخىلى و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت اعؾا٫ مكغٕو البدث اإلا٣ترح .4  الى لجىت أًٖا  هُئت الخضَع
ً
ا ؾٍغ

 بالجامٗت إلعؾاله الى ازىحن مً املخ٨محن في هٟـ املجا٫ لخ٣ُُمه وإبضا  اإلاالخٓاث ٖلُه.

 للىمىطج اإلاٗض لهظا الٛغى مً م٨خب يمان الجىصة وج٣ُُم  .5
ً
٣ا ًخىلى املخ٨محن ج٣ُُم مكغٕو البدث ٞو

 ألاصا  بالجامٗت.

ىت أًٖا  هُئت الخضَعـ لى٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت  والظي ًدُله ًخم اعؾا٫ همىطج الخ٣ُُم مً لج .6

٘ البدثُت اإلا٣ضمت .   بضوعه الى و٦ُل ال٩لُت للكئون الٗلمُت بغصوص املخ٨محن خى٫ اإلاكاَع

ًخىلى و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت مغاحٗت مسههاث البدث الٗلمي اإلا٣ضعة في محزاهُت الجامٗت ومضي  .7

غ الخُُٛت   الالػمت لضٖم هظا البدث أو جغخُله الى اإلاحزاهُت ال٣اصمت.جٞى

 في مجلت  .8
ً
ًا  هُئت الخضَعـ مجاها غ الخُُٛت اإلاالُت  جيكغ ألاوعا١ الٗلمُت اإلاخمحزة للُالب أو أٖل في خالت جٞى

 قغوؽ وهي مجلت مد٨مت.

حامٗت هالىث لدصجُ٘ البدث ًخم اُٖا  ألاطن ألصخاب البدىر اإلاخمحزة لخ٣ضًمها لجاتؼة الخمحز التي أ٢غتها  .9

 الٗلمي أو الخ٣ضم ألي مؿاب٣اث ٖلمُت مدلُت أو ا٢لُمُت. 
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 آلياث جمىين الطالب مً الخواصل مع ؤعضاء هيئت الخدزيع

 

 آليات متهني الطالب وَ التواصن وع أعطاء ِيئة التدزيظ

املخىع ألاؾاسخي في اإلاىٓىمت الخٗلُمُت في الجامٗت، لظل٪ ٧ان لؼاما الاهخمام ببُان ماله  أن الُالب الجامعي هى

ً بِئت ؾلُمت جدٟٔ ٞيها الخ٣ى١ وجغاعى ٞيها ال٣ُم  وما ٖلُه مً خ٣ى١ وواحباث، ألامغ الظي ٌؿاٖض في ج٩ٍى

ُههم البها بخٖى بد٣ى٢هم ألا٧اصًمُت والخضمُت  وألازال١. ٦ما حٗبر الالتدت ًٖ الٟهم اإلاخباص٫ بحن الجامٗت َو

ُههم أًًا بىاحباتهم ججاه الجامٗت وطل٪  و٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى هظه الخ٣ى١ والجهت املخخهت بظل٪ وجٖى

 مً الجامٗت ٖلى حىصة الٗمل ألا٧اصًمي وما ًيبغي أن ٩ًىن ٖلُه خا٫ جل٪ الٗال٢ت مً الكٟاُٞت 
ً
خغنا

الخىانل بحن الُالب وأؾاجظتهم مً م٣ىماث الٗملُت والىيىح في مسخل٠ م٩ىهاث الٗمل الجامعي. ٌٗض 

الخٗلُمُت والتي حٗخمض في أؾاؾها ٖلى وحىص ًٖى هُئت الخضَعـ والُالب في م٩ان واخض وهى اإلائؾؿت 

الخٗلُمُت لظل٪ ًم٨ً للُالب الاؾخٟاصة أ٦ثر مً زال٫ اجهالهم بؤؾاجظتهم بهىعة مباقغة أو ٖبر الًٟا  

 ه. ولخد٤ُ٣ الٟاتضة ال٣هىي مً هظا الخىانل جم وي٘ آلالُت الخالُت:ؤلال٨ترووي بمسخل٠ وؾاتل

ض ال٨ترووي ل٩ل ًٖى هُئت الخضَعـ و٧ل  َالب بالخيؿ٤ُ م٘ ٢ؿم  .1 جلتزم ألا٢ؿام وؤلاصاعاث ببوكا  بٍغ

 الضٖم ؤلال٨ترووي بالجامٗت وبال٩لُت.

ض الال٨ترووي ل٩ل ًٖى هُئت جضَعـ مخاح لجمُ٘ الُالب ٖ .2 لى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ٖلى لىخت أن ٩ًىن البًر

الهاث بال٩لُت ومضون في صلُل ال٩لُت.      ؤلٖا

أن جلتزم اصاعة ال٣ؿم الٗلمي بخدضًض الؿاٖاث اإلا٨خبُت ل٩ل ًٖى هُئت جضَعـ وج٩ىن مخاخت لجمُ٘  .3

 الُالب.  

الن ٖىه في ٧اٞت الى  .4 ؾاتل اإلاخاخت أي جدضًث في وؾاتل الخىانل بحن الُالب و ًٖى هُئت الخضَعـ ًخم ؤلٖا

 بال٩لُت.

خم مً زاللها َغح   ألاؾئلت  .5 الخىانل م٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ ٖبر اإلاىهت الخٗلُمُت للجامٗت ٍو

والاؾخٟؿاعاث مً الُلبت وؤلاحابت ٖليها مً ٢بل ًٖى هُئت الخضَعـ ٦ظل٪ اصعاج بٌٗ ألامثلت املخلىلت 

 وألاؾئلت للماصة.

غ جهاًت ٧ل ٞهل صعاسخي  .6 ٤ الضٖم الال٨ترووي بالجامٗت ًبحن ُٞه ًخم أٖضاص ج٣ٍغ أو ؾىت صعاؾُت مً ٍٞغ

ٖملُاث الخىانل باإلاىهت الخٗلُمُت وجىز٤ُ أي ج٣هحر مً أًٖا  هُئت الخضَعـ في ٖضم عصوصهم ٖلى 

 اؾخٟؿاعاث الُالب. 
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 آلياث جحفيز ؤعضاء هيئت الخدزيع إلحساء البحوث العلميت ووشسها

 

 آليات حتفيص أعطاء ِيئة التدزيظ إلدساء البشوخ العمىية وٌػسِا

ت والخُب٣ُُت هى أخض ألاهضاٝ التي حؿعى الجامٗت لخد٣ُ٣ه، لظل٪  حصجُ٘ البدث الٗلمي في املجاالث الىٍٓغ

ت والٗلمُت ٞؤن حامٗت هالىث  الى ألانالت ال٨ٍٟغ
ً
ًا  هُئت الخضَعـ واإلاُٗضًً والُالب  وصٞٗا جدُذ أٖل

حر بٌٗ مىاص الدكُٛل خؿب اإلاحزاهُت  غة مً مٗامل وم٨خباث وجٞى اؾخسضام الدؿهُالث والام٩اهُاث اإلاخٞى

اإلااخت للبدث الٗلمي وطل٪ للمؿاٖضة في اهجاػ البدىر في مسخل٠ مجاالث الاهخمام. ولخدٟحز الباخثحن ألحغا  

 لُت الخالُت:بدىثهم جم اجبإ آلا

٤ الىمىطج املخهو واإلاٗض لخ٣ضًم  .1 ٣ًىم الباخث بخ٣ضًم مكغٕو بدثه الى ال٣ؿم الٗلمي املخخو ٞو

 البدىر.

٘ اإلا٣ضمت وإُٖا  عاتيها الٗلمي ٞيها. .2  ج٣ىم اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم بضعاؾت اإلاكاَع

ضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث جغؾل َلباث البدىر الٗلمُت التي ازخاعتها اللجان الٗلمُت باأل٢ؿام الى م .3

٣ت ب٩ل اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت. ٤ البدث ومٗخمضة مً اللجىت الٗلمُت بال٩لُت  ومٞغ  مى٢ٗت مً ٍٞغ

ًخىلى مضًغ مغ٦ؼ البدىر و الاؾدكاعاث ببعؾا٫ مكغٕو البدث اإلا٣ترح الى ازىحن مً املخ٨محن لخ٣ُُمه  .4

 وإبضا  اإلاالخٓاث ٖلُه.

 للىمىطج اإلاٗض لهظا الٛغى. ًخىلى املخ٨محن ج٣ُُم مكغٕو .5
ً
٣ا  البدث ٞو

 ًخىلى مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث ببٞاصة الباخثحن بغصوص املخ٨محن.   .6

في خالت ا٢غاع البدث ًدُل مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث مغاؾلت الى و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت  .7

 باإلاىا٣ٞت.

 ؿم الٗلمي إلباٙل الباخثحن بال٣بى٫.ًخىلى و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت مغاؾلت ال٣ .8

 ٦ىٕى مً الخدٟحز في مجلت قغوؽ التي جهضع ًٖ  .9
ً
جيكغ ألاوعا١ الٗلمُت الىاججت ًٖ اإلاكغٕو البدثي مجاها

 حامٗت هالىث وهي مجلت مد٨مت.
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 آلياث الخعامل مع شياوى ؤعضاء هيئت الخدزيع

 

 آليات التعاون وع غهاوى أعطاء ِيئة التدزيظ

 نىاص٤ً في بىيٗها وطل٪ ال٩لُت  في مك٩لت ألي حٗغيه ٖىض بالك٩ىي  الخ٣ضم جضَعـ هُئت ًٖى أي خ٤ مً

 موإٖال  الك٩اوي  في للخد٤ُ٣ آلُاث وي٘ ًخم ختى الخضَعـ  هُئت بؤًٖا  الخانت ال٩لُت في اإلاىحىصة الك٩اوي 

 .مدضصة ٞترة زال٫ اإلا٣ضمت الك٩ىي  ٖلى الغص بىدُجت بالك٩ىي  اإلاخ٣ضم اٖالم٦ما ًخم  .بها اإلاؿههضٞت الٟئاث حمُ٘

غاٝ بال٩لُت ٖضم  بت  ق٪ مىي٘ في الك٩ىي  ناخب وي٘وجغاعى ألٖا  ٖلى الضاٞٗت البِئت وحىص ٖىض وزانت وٍع

ت البث .ق٩ىاه  ٦ما حٗمل ال٩لُت ٖلى ؾٖغ

توجًمً  اإلا٣ضمت. الك٩اوي  في ضم الخامت الؿٍغ  ٖضم يمان م٘ ألاؾباب، ٧اهذ مهما الك٩ىي  م٣ضم ًٖ ؤلاٞهاح ٖو

خه جم اطا ق٩ىاه بؿبب الك٩ىي  بم٣ضم الًغع  الخا١  الهاصٞت اإلا٣ترخاث جُٟٗلحٗمل ال٩لُت ٖلى  أزغي. بُغ١  مٗٞغ

ًا  والصخصخي والاحخماعي الخٗلُمي باإلاؿخىي  الاعج٣ا  ٖلى حؿاٖض التي ج٣ىم لجىت لظل٪  . الخضَعـ هُئت أٖل

 اؾخ٣با٫ الك٩اوي بالخُىاث الخالُت:

ً في أو٫ ًىم ٖمل مً ٧ل  .1 ًٍى ٞخذ نىاص٤ً الك٩اوي ًخم مً ٢بل لجىت ُمك٩لت جًم زالزت أشخام، عتِـ ٖو

 أؾبٕى أو اطا ٧اهذ هىا٥ مىايُ٘ ملخت وق٩اوي اؾخثىاتُت مؿخعجلت.

في خالت  أو مً ًىىب ٖىه للجىت املخخهت بدًىع عتِـ اللجىتٞخذ نىاص٤ً الك٩اوي ال ًخم اال مً ٢بل ا .2

 ؤلاحاػة.

خم اُٖا    .3 ًخم جىُٓم مدًغ زام ب٩ل نىضو١ مً نىاص٤ً الك٩اوي الخام بؤًٖا  هُئت الخضَعـ ٍو

ً مدًغ بٗضم وحىص أي ق٩ىي.  املخًغ ع٢م مٗحن، وفي خالت ٖضم وحىص ق٩اوي ًخم جضٍو

غ٢م بك٩ل حؿلؿلي وجضون في سجل زام.الك٩اوي في همىطج زام ب ًخم جهي٠ُ .4
ُ
  ظل٪ وج

ًخم ٖغى الك٩اوي في احخمإ مجلـ ال٩لُت الكهغي، اطا ٧اهذ جخٗل٤ بمىايُ٘ جدخمل الاهخٓاع، أما اإلاىايُ٘  .5

 .والك٩اوي اإلاؿخعجلت ًخم ٞيها البث م٘ ٖمُض ال٩لُت ولجىت الك٩اوي 

الك٩ىي لالَإل والاحابت ٖلى بىىص الك٩ىي م٘  ًخم اباٙل الجهت اإلاٗىُت بالك٩ىي مً زال٫ اعؾا٫ وسخت مً .6

 جدضًض ٞترة ػمىُت للمثى٫ امام اللجىت وج٣ضًم ٧ل ما ًُٟض.

 مخابٗت الغص م٘ الجهت اإلا٩لٟت بالبث في الك٩ىي لخلها زال٫ اإلاضة الؼمىُت املخضصة بالك٩ىي. .7

ت أن وحضث أو ج٣ضًم الغص ٖلى ٖىض وعوص الغص مً الجهت اإلاٗىُت بالك٩ىي ًخم ج٣ضًم ٧اٞت الىزات٤ أو ألاصل .8

٤ اللجىت.  الك٩ىي إلا٣ضم الك٩ىي مً زال٫ الخىانل مٗه ًٖ ٍَغ
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 آلياث الخعامل مع شياوى ؤعضاء هيئت الخدزيع

٩ل٠ ٖمُض ال٩لُت بك٩ل  .9 في خالت أن الك٩ىي م٣ضمت يض أخض مً أًٖا  لجىت الك٩اوي ًخم اؾدبٗاصه ٍو

 مئ٢ذ أخض ًىىب ٖىه.

خم  .10 الك٩اوي التي ال جدمل أؾم أو جى٢ُ٘ م٣ضمها ًخم اُٖا ها ع٢م زام وحسجل في سجل الك٩اوي ٍو

 مخابٗهها للخد٤٣ منها. 
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 الخدزيع والىوادز اإلاظاهدة بشيل مظخمسآلياث ضمان حلوق ؤعضاء هيئت 

 

 والهوادز املطاٌدة بػهن وطتىسآليات ضىاُ سكوم أعطاء ِيئة التدزيظ 

ـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة، مً زال٫ اؾخُإل   مً حامٗت هالىث بًغوعة يمان خ٣ى١ أًٖا  هُئت الخضَع
ً
اًماها

مضي مؿخىي عياهم ًٖ ٧اٞت الخضماث وؤلاصاعاث واإلا٩اجب املخخلٟت، ٦ظل٪ مً زال٫ ٞخذ ٢ىىاث لخ٤ الخ٣ضم 

اوي بالجامٗت و٧اٞت ال٩لُاث الخابٗت لها، ٦ما ج٨ٟلذ الجامٗت بىي٘ بالك٩ىي في خالت الخٓلم ٖبر نىاص٤ً الك٩

ـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة ًبحن ٧اٞت ؤلاحغا اث التي جًمً الخهى٫ ٖلى مسخل٠  صلُل زام بؤًٖا  هُئت الخضَع

ـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة ٦ٟل هٓام الخٗلُم الٗالي ، الخ٣ى١ وبُان الىاحباث. ولًمان خ٣ى١ أًٖا  هُئت الخضَع

ًا  هُئت الخضَعـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة منها ما ًلي  ٦ثحرة أٖل
ً
 :والجامٗاث ولىاتده الخىُٟظًت خ٣ى٢ا

 .ؤلاحاػاث بؤهىاٖها، ومنها احاػة الخٟٙغ الٗلمي .1

 .بض٫ الخ٩ل٠ُ بٗمل اصاعي الى حاهب ٖمله ألانلي .2

 .خًىع اإلائجمغاث الٗلمُت والىضواث ووعف الٗمل .3

ٟي الضولت اإلاٗاصلحن له في اإلاغجبت مً خُث البضالث ٌٗامل ًٖى هُئت الخضَعـ ومً   .4 في خ٨مه مٗاملت مْى

 .واإلا٩اٞئاث

اعة، والىضب، والٗمل ٦مؿدكاع ٚحر مخٟٙغ ألخضي الجهاث الخ٩ىمُت زاعج الجامٗت .5  .ؤلٖا

ها الىٓامُت. .6  التر٢ُت اطا اؾخ٨مل قغَو

ـ  ًًمً ٣ٖض الخُٗحن اإلاى٢٘ بحن ًٖى هُئت الخضَعـ وعتِـ الجامٗت، التزام الجامٗت بًمان خ٣ى١ أًٖا  هُئت الخضَع

إلاؿاهضة، التي ٦ٟلها لهم ال٣اهىن وال٩ىاصع ا
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 آلياث وإحساءاث ضمان جحليم العدالت وجيافا الفسص بين مىدظبي حامعت هالوث

 

 داوعة ٌالوت بني وٍتطيبآليات وإدساءات ضىاُ حتكيل العدالة وتهافؤ الفسص 

ان الؿعي الى جد٤ُ٣ مبضأ ج٩اٞئ الٟغم وجد٤ُ٣ الٗضالت في الخٗلُم الجامعي له ألاهمُت ال٨بري لًمان 

اؾخمغاع اإلائؾؿت وجد٤ُ٣ اإلاؿاواة ٌٗض الهضٝ اإلايكىص في اإلائؾؿاث الجامُٗت، ؾىا  ٧اهذ اإلاؿاواة في املجا٫ 

بضأ ج٩اٞئ الٟغم إلجاخت أًٞل الٟغم لجمُ٘ مىدؿُبي اإلائؾؿت ألا٧اصًمي أو املجا٫ ؤلاصاعي، ولخد٤ُ٣ م

للنهىى باإلم٩اهاث التي ًخمخٗىن بها، وإْهاع ٢ضعاتهم في اهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت لهم. لظل٪ حؿعى حامٗت هالىث الى 

ت مً آلالُاث ٖلى الىدى الخالي ٤ مجمٖى  :يمان جد٤ُ٣ الٗضالت وج٩اٞئ الٟغم بحن حمُ٘ مىدؿبيها وطل٪ ٞو

حن بك٩ل ؾىىي بىا  ٖلى احغا اث واضخت في هماطج الخ٣ُُم حٗبؤ  .1 ج٣ُُم أصا  أًٖا  هُئت الخضَعـ وؤلاصاٍع

 مً عإؾا  ألا٢ؿام ومضًغي ؤلاصاعاث.

ٗاث الىاٞظة  .2  لل٣ىاهحن والدكَغ
ً
حن َب٣ا جُب٤ُ قغٍو التر٢ُت ٖلى حمُ٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ وؤلاصاٍع

 الخٗلُمُت الجامُٗت.واإلاىٓمت ل٣اهىن الٗمل باإلائؾؿاث 

م٨ً ألي مخٓلم ج٣ضًم ق٩ىي  .3 ض٫ واخترام، ٍو اعؾا  مبضأ الٗضالت والخٗامل م٘ الجمُ٘ بمهضا٢ُت ٖو

 مباقغة أو ٖبر نىضو١ الك٩اوي للخهى٫ ٖلى خ٣ه.

حن ُٞما ًخٗل٤  .4 جُب٤ُ احغا اث الجامٗت أو ال٩لُت بالٗض٫ واإلاؿاواة بحن حمُ٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ وؤلاصاٍع

 قُذ للضوعاث أو الٗمل يمً لجان خؿب الخسهو اإلاُلىب.بالتر 

 لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها  .5
ً
ت ؤلاًٟاص وؤلاحاػاث الٗلمُت ٖلى حمُ٘ اإلاخ٣ضمحن َب٣ا جُب٤ُ الكغٍو اإلاىٓمت ألولٍى

 في الجامٗت وخؿب اللىاتذ اإلاىهىم ٖليها في هظا الكؤن.

الؿىا  خؿب ال٣ىاهحن واللىاتذ والىٓم اإلاٗمى٫ جُب٤ُ هٓام الخٓلم واإلاؿاتلت ٖلى حمُ٘ الٗاملحن ٖلى خض  .6

 بها في الجامٗاث اللُبُت. 
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 آلياث جوفير ؤلامياهياث اإلاادًت الالشمت ألعضاء هيئت الخدزيع والىوادز اإلاظاهدة التي جمىجهم مً اداء واحباتهم

 

التدزيظ والهوادز املطاٌدة اليت ليات توفري اإلوهاٌيات املادية الالشوة ألعطاء ِيئة آ

 متهٍّي وَ إداء وادباتّي

غ ٞيها مً  أن البِئت الخٗلُمُت التي ًخىاحض ٞيها أًٖا  هُئت الخضَعـ بمئؾؿاث الخٗلُم الٗالي، وما ًخٞى

 مً الٗىامل التي حؿاٖض جل٪ اإلائؾؿاث ٖلى جؤصًت عؾالهها 
ً
 مهما

ً
ٖىانغ ٞٗالت وم٣ىماث صاٖمت جمثل ٖامال

أهضاٞها. وفي الى٢ذ هٟؿه ٞبن جىاحض ًٖى هُئت الخضَعـ في بِئت حٗلُمُت ٚحر مالتمت جى٣هها  وجد٤ُ٣

ؤلام٩اهُاث اإلااصًت  وج٨ثر ٞيها اإلاٗى٢اث والٗغا٢ُل ٌٗض مً أؾباب ٢خل ألابضإ وإٖا٢ت جد٤ُ٣ ألاهضاٝ. ٧ل طل٪ 

ت ٧ل ما ٌٗترى ؾحر مهام أًٖا  هُ ئت الخضَعـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة. ًضٖى ال٩لُاث أن ج٩ىن خٍغهت ٖلى مٗٞغ

 ٖلُه ٣ٞض جم اجبإ آلالُاث الخالُت: 

 لُبُٗت  .1
ً
حر ما ًدخاحه أًٖا  هُئت الخضَعـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة جبٗا ال٩لُت والجامٗت ملؼمخان بخٞى

بُٗت اليكاٍ الٗلمي الظي ًماعؾه الُالب.  الخسهو وأٖضاص الُالب َو

ت مضي عياهم ًٖ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت التي  .2 ٣ًضم اؾخبُان ل٩ل أًٖا  هُئت الخضَعـ وال٩ىاصع اإلاؿاهضة إلاٗٞغ

غها الجامٗت وال٩لُت.   جٞى

غ جدا٫ مىه وسخت ل٣ؿم الجىصة بال٩لُت لخ٣ُُمه  .3  وويٗها في ج٣ٍغ
ً
ًخم جدلُل هخاتج الاؾخبُاهاث اخهاتُا

 ي ٢هىع أو ه٣و في الام٩اهُاث.وويٗه في الخُِ الخدؿُيُت أن ٧ان هىا٥ أ

دضص ُٞه ه٣و  .4 في جهاًت ٧ل ؾىت صعاؾُت هىا٥ همىطج ًخم حٗبئخه مً ٢بل ًٖى هُئت الخضَعـ ًىضر ٍو

 الام٩اهُاث التي خالذ صون أصا  بٌٗ اإلاهام والىاحباث.

مل ٣ًضم في بضاًت ٧ل ؾىت صعاؾُت ٢اتمت باخخُاحاث أًٖا  هُئت الخضَعـ مً ججهحزاث ومؿخلؼماث مٗا .5

اؾُت ووؾاتل ٖغى.  و٢َغ

حر اإلاُلىب. .6  ًخم اخالت هظه الاخخُاحاث الى اصاعة الجامٗت لخٞى
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 آلياث جصميم وجلييم البرامج الخعليميت

 

 التعميىيةتكييي الرباور تصىيي وآليات 

ٌٗض جهمُم وج٣ُُم البرامج الٗلمُت مً أ هم الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى ويىح زُِ البرامج الٗلمُت وأصاة  لخدؿحن 

ُت الخضمت التي ج٣ضمها  الخىانل م٘ أصخاب اإلاهلخت والظًً ٌٗخبرون قغ٧ا  في البرهامج والظي ًُمذ الى جدؿحن هٖى

لُه ٞبن جهمُم وج٣ُُم البرامج الٗلمُت ًخم ٖبر آلالُت الخالُت :  ال٩لُت للمجخم٘ املخُِ، ٖو

ُت لخهمُم وج٣ُُم البرهامج خؿب وي٘ اإلاٗاًحر الالػمت لٛغى الخهمُم الخ٣ُُم مً زال٫  جدضًض لجىت ٖلم .1

 زهىنِخه.

حم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث مً الجهاث الخاعحُت مً زال٫ مغاؾلت أصخاب اإلاهلخت والجهاث طاث الٗال٢ت  والخبرا  في  .2

 البرامج الخٗلُمُت وطل٪ بخٗبئت اؾخبُاهاث زانت بخ٣ُُم البرهامج.

ت مً الُغات٤ وألاؾالُ .3  لخٟؿحرها، واؾخسالم الىخاتج جدلُل البُاهاث باؾخسضام مجمٖى
ً
ب ؤلاخهاتُت جمهُضا

ؿخُٟض منها في احغا  زُِ جدؿُيُت في الخُىاث الالخ٣ت وجهمُم البرهامج بك٩ل أًٞل. ٌُ  والضالالث التي 

 حٗغى الىخاتج ٖلى لجىت ٖلمُت مخسههت بخهمُم البرامج لخدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في البرامج الٗلمُت اإلا٣ضمت. .4

ًه.بىا  ٖلى مال  .5 غ اللجىت ًخم اٖخماص البرهامج أو احغا  بٌٗ الخٗضًالث الالػمت أو ٞع  خٓاث وج٣ٍغ
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ً وجحفيز اإلاخفوكين  آلياث الحصس والخعامل مع الطلبت اإلاخعثًر

 

 املتفوقني وحتفيص املتعجسيَ الطمبة التعاون وعاحلصس و آليات

كٝغ وخضة ؤلاعقاص 
ُ
ً وجدٟحز اإلاخٟى٢حن. وحٗخبر هظه ح م الُلبت اإلاخٗثًر ألا٧اصًمي بال٩لُاث ٖلى جىُٟظ آلُت مخابٗت وج٣ٍى

ً وجدٟحز اإلاخٟى٢حن.  آلالُت م٨ملت في ٖملها آللُت اإلاغقض ألا٧اصًمي أو الغاتض الٗلمي، وطل٪ لًمان مخابٗت الُلبت اإلاخٗثًر

8
ً
ًالطالب  ؤوال  8اإلاخعثًر

ٗٝغ الُالب اإلاخٗثر  -1  مً زال٫ ؤلاحغا اث آلاجُت:ٌُ

 :مؿخىي الخدهُل الضعاسخي الٗام للُالب 

اإلاٗض٫ الترا٦مي أ٢ل مً الخض ألاصوى الظي جىو ٖلُه التدت الضعاؾت والامخداهاث )وهظا ٌٗجي خهى٫ الُالب ٖلى اهظاع  -أ

 أو جىبُه أ٧اصًمي(.

ً في  - ب  هٓام الؿىت الضعاؾُت.عؾىب الُالب بؤ٦ثر مً م٣غع في الٟهل الضعاسخي أو أ٦ثر مً م٣غٍع

 

2- 8ً  آلياث جحدًد الطلبت اإلاخعثًر

ً مً ٢بل أؾ  -أ اإلا٣غعاث واإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن، ومخابٗت خًىعهم وجدهُلهم الضعاسخي مىظ  اجظةًخم جدضًض الُلبت اإلاخٗثًر

 بؤو٫.
ً
 بضاًت الٟهل الضعاسخي أو الؿىت الضعاؾُت، ختى ًخم خهغ مكا٧لهم ومخابٗههم والى٢ٝى ٖلى مؿخىاهم أوال

ؾباب والٗىامل التي أصث مً زال٫ مغاؾلت اؾاجظة اإلا٣غعاث الضعاؾُت باأل٢ؿام للمغقضًً ألا٧اصًمُحن للخٗٝغ ٖلى ألا   -ب

 الى الخؤزغ والخٗثر الضعاسخي مثل ألاؾباب الخالُت:

 .ت البضحهت أو ي٠ٗ الضاُٞٗت للخٗلم  ٖضم اصاعة الى٢ذ وي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى الخظ٦غ وي٠ٗ ؾٖغ

 .حر طل٪ مً ألاؾباب  وحىص ْغٝو جمى٘ الُالب مً الضعاؾت أو أؾباب جخٗل٤ بؤؾخاط اإلا٣غع ٚو

ً:جدضًض َغ١ وأؾالُب ا اًت للُالب اإلاخٗثًر  لٖغ

ثلى 
ُ
ً، وجدضًض الُغ١ اإلا ج٣ىم وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي مً زال٫ اإلاغقضون ألا٧اصًمُىن بضعاؾت خالت الُالب اإلاخٗثًر

خم اؾخسضام ؤلاحغا اث آلاجُت في الخٗامل مٗهم:  للخٗامل مٗهم. ٍو

ً لخدٟحزهم - أ  وحصجُٗهم ٖلى الاحههاص. ٣ٖض ل٣ا اث بحن اإلاغقض ألا٧اصًمي والُلبت اإلاخٗثًر
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الج الهٗىباث مً وخضة  - ب ، ُٞخم حصخُو ٖو ً بؿبب بٌٗ الٓغٝو جدضًض الخدضًاث التي جىاحه الُالب اإلاخٗثًر

 ؤلاعقاص ألا٧اصًمي.

ً. - ث  الٗمل ٖلى اًجاص بِئت مصجٗت ومدٟؼة للىجاح باجساط بٌٗ ؤلاحغا اث التي حؿاٖض الُالب اإلاخٗثًر

غ واليكاَاث الٗلمُت. ًخم اقغا٥ الُالب - ر ً في ججهحز وإٖضاص بٌٗ الخ٣اٍع  اإلاخٗثًر

ًًخم جدٟحز الُلبت   - ج  للمكاع٦ت في أوكُت الجامٗت وال٩لُت املخخلٟت، منها: اإلاخٗثًر

  ،٤ اصاعة اليكاٍ الُالبي )الاخخٟا٫ باألًام واإلاىاؾباث الٗاإلاُت ألاوكُت الُالبُت ٖلى مؿخىي الجامٗت ًٖ ٍَغ

 اليكاٍ الث٣افي، اليكاٍ الاحخماعي، اليكاٍ الٟجي واإلانهي، اإلاكاع٦ت املجخمُٗت، ألاهضًت الُالبُت(. 

 مً زال٫ ا٢امت أوكُت ٖلمُت ووعف ٖمل صازل ال٩لُت ٌكاع٥ ٞيها أًٖا  ه ً اإلاكاع٦ت ُئت الخضَعـ والُالب اإلاخٗثًر

 ىضواث ٖلمُت.ال وعف الٗمل و في

 

 8
ً
 اإلاخفوكين8 الطالبثاهيا

 حٍٗغ٠ الُالب اإلاخٟى١: -1

خُث ٣ًىم مسجل ال٩لُت ببصعاج أؾما  الُلبت أو ؾىت صعاؾُت ًخم جدضًض الُالب اإلاخٟى١ في جهاًت ٧ل ٞهل صعاسخي  

ت في هٓام الؿىت الضعاؾُت اإلاخٟى٢حن في ٢اتمت الخمحز  ٤ مٗضالتهم الٟهلُت في هٓام الٟهل الضعاسخي أو الؿىٍى لل٩لُت ٞو

ضص الى٣اٍ أو اإلاٗض٫ الٗام الظي خهلىا ٖلُه في طل٪ الٟهل أو جل٪ الؿىت ٖلى الىدى الخالي:  ٖو

 في هٓام الؿىت الضعاؾُت. ( أو ما ٌٗاصلها مً الضعحاث00 4( الى )75 3مغجبت الخمحز ألاولى: اإلاٗض٫ الٟهلي بحن ) -أ

 أو ما ٌٗاصلها مً الضعحاث في هٓام الؿىت الضعاؾُت. (74 3( الى )5 3مغجبت الخمحز الثاهُت: اإلاٗض٫ الٟهلي بحن )  -ب

أو ما ٌٗاصلها مً الضعحاث في هٓام الؿىت  (3.49( الى )00 3مغجبت الخمحز الثالثت: اإلاٗض٫ الٟهلي بحن )  - ث

 الضعاؾُت.

 آلُاث جدضًض الُلبت اإلاخٟى٢حن:  -2

ًخم خهغ ومخابٗت الُلبت اإلاخٟى٢حن مً َٝغ اإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن باؾخسضام همىطج خهغ الُلبت اإلاخٟى٢حن مً ٢بل 

اإلاغقض ألا٧اصًمي، وحؿلُمها الى وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي بال٩لُت في بضاًت ٧ل ٞهل صعاسخي أو ؾىت صعاؾُت ٞىع اٖالن الىخاتج 

 تُت.النها
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ً وجحفيز اإلاخفوكين  آلياث الحصس والخعامل مع الطلبت اإلاخعثًر

اًت:  جدضًض مجاالث الخٟى١ وجدضًض َغ١ وأؾالُب الٖغ

ثلى 
ُ
ج٣ىم وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي مً زال٫ اإلاغقضون ألا٧اصًمُىن بضعاؾت خالت الُالب اإلاخٟى٢حن، وجدضًض الُغ١ اإلا

خم اؾخسضام ؤلاحغا اث آلاجُت في الخٗامل مٗهم:  للخٗامل مٗهم. ٍو

 ألا٧اصًمي والُلبت اإلاخٟى٢حن لخدٟحزهم وحصجُٗهم ٖلى الخٟى٣ٖ.١ض ل٣ا اث بحن اإلاغقض  - أ

الج الهٗىباث مً وخضة  - ب ، ُٞخم حصخُو ٖو اطا ٧ان هىا٥ نٗىباث وجدضًاث جىاحه اإلاخٟى٢حن بؿبب بٌٗ الٓغٝو

 ؤلاعقاص ألا٧اصًمي.

اصة الخٟى١ الٗمل ٖلى اًجاص بِئت مصجٗت ومدٟؼة للخٟى١ باجساط بٌٗ ؤلاحغا اث التي حؿاٖض الُ - ث الب اإلاخٟى٢حن في ٍػ

 والخمحز.

 ًخم اقغا٥ الُالب اإلاخٟى١ في ججهحز وإٖضاص بٌٗ املخايغاث وإل٣ائها أمام ػمالته. - ر

 ًخم جدٟحز الُلبت اإلاخٟى٢حن للمكاع٦ت في أوكُت الجامٗت وال٩لُت املخخلٟت، منها:  - ج

 ٤ اصاعة اليكا ٍ الُالبي )الاخخٟا٫ باألًام واإلاىاؾباث الٗاإلاُت، ألاوكُت الُالبُت ٖلى مؿخىي الجامٗت ًٖ ٍَغ

 اليكاٍ الث٣افي، اليكاٍ الاحخماعي، اليكاٍ الٟجي واإلانهي، اإلاكاع٦ت املجخمُٗت، ألاهضًت الُالبُت(. 

  ا٢امت وكاٍ ٖلمي صازل ال٩لُت )مئجمغ ٖلمي مهٛغ(  ٌكاع٥ ُٞه أًٖا  هُئت الخضَعـ والُالب اإلاخٟى٢حن مً زال٫

 ر أو هضواث ٖلمُت.ج٣ضًم بدى 

  ت اطا ٘ قهاصاث جٟى١ وهضاًا عمٍؼ م الُلبت اإلاخٟى٢حن ب٩ل بغهامج وجىَػ ٖمل خٟل ؾىىي في بضاًت ٧ل ٖام حامعي لخ٨ٍغ

 أم٨ً ل٩ل َالب مخٟى١.
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 اإلاصىفاث العلميتآلياث جسحمت 

 

 تسمجة املصٍفات العمىية اتآلي

ت، لظل٪ حؿعى حامٗت هالىث الى حصجُ٘ بغهامج الترحمت الٗلمُت  حٗض الترحمت الٗلمُت الغنِىت مً أهم عواٞض ه٣ل اإلاٗٞغ

ت الجامٗت وال٩لُاث الخابٗت لها. وطل٪ بدصجُ٘ مىدؿبي الجامٗت مً أًٖا  هُئت الخضَعـ والباخثحن في  بما ًد٤٣ عٍإ

ت مً اللٛاث  اؾدثماع زبراتهم وإم٩اهاتهم الٗلمُت وألا٧اصًمُت في جغحمت ال٨خب الٗلمُت الغنِىت والؿالؾل ألا٧اصًمُت الثًر

ت الظي وؿعى الُهألا  د٤٣ مجخم٘ اإلاٗٞغ وبىا  ٖلُه، ٣ٞض  .حىبُت الى اللٛت الٗغبُت مما ًثري اإلا٨خبت الٗغبُت مدلُا وإ٢لُمُا ٍو

 :ويٗذ الجامٗت آلالُاث الخالُت لخىُٓم ٖملُت الترحمت

 : أوالً انشزوط انتٍ َُثغٍ أٌ تتىفز يف انعًم املرتجى

 أن ٠ًًُ الٗمل اإلاترحم ٢ُمت ٖلمُت مخمحزة ملجا٫ الخسههاث التي تهم حامٗت هالىث. .1

 أن جدؿم الترحمت باالختراُٞت والض٢ت والخٟاّ ٖلى ؾالمت اإلاٗجى وؾالؾت اللٟٔ. .2

ت لآلزٍغً .3  .أن ًغاعي اإلاترحم ألازال٢ُاث الٗلمُت والخٟاّ ٖلى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ش وكغها، حؿخجي مً طل٪ أن ج٩ىن الترحمت لل٨خب الٗلمُت  .4 الغنِىت، خضًثت اليكغ بما ال ًخٗضي زماهُت ؾىىاث مً جاٍع

اث وال٨خب التي ٌٗثر ٖليها مً زال٫ الا٦دكاٞاث وما في خ٨مها  .املخَُى

 أال ٩ًىن ٢ض ؾب٤ وكغ اليسخت اإلاترحمت أو ج٣ضًمها في الى٢ذ هٟؿه لليكغ في أي حهت أزغي. .5

.أن ٩ًىن اإلاترحم مخم٨ىا مً اللٛخ .6
ً
 حن اإلاترحم ٖنها واإلاترحم اليها جم٨ىا ٧امال

 .أن جداٞٔ الترحمت ٖلى الغؾىم وألاق٩ا٫ البُاهُت، وؤلاقاعاث اإلاغحُٗت الىاعصة في الىو ألانلي لل٨خاب .7

 .لجامٗت هالىث ( Affiliation) أن ٌكحر اإلائل٠ في ال٨خاب اإلاترحم الى اهخماته .8

 :انتُفُذ اتثاًَُا آنُ

٤ الترحمت بُلب لضٖم جغحمت ٦خاب الى ٢ؿمه الٗلمي مً زال٫ حٗبئت الىمىطج الخام بظل٪ ًخ٣ضم اإلاترحم/ ٍٞغ .1

 بيسخت مً ال٨خاب ألاحىبي والؿحرة الظاجُت للمترحم
ً
 .مصخىبا

بٗض الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت الالػمت ٖلى أٖما٫ الترحمت مً ٢بل ال٣ؿم الٗلمي املخخو ومجلـ ال٩لُت ًخم اخالت  .2

 مٗت للكئون الٗلمُت  إلبضا  الغأي مً زال٫ ٖغيه ٖلى لجىت مسخهت. الُلب الى و٦ُل الجا

 ملجا٫ ال٨خاب، وجىصخي بما ًلي .3
ً
 :ًخم ٖغى الُلب ٖلى لجىت ٖلمُت بالجامٗت َب٣ا

 ٢بى٫ مكغٕو جؤل٠ُ ال٨خاب )ًخم اباٙل اإلائل٠ الغتِـ بمغاؾلت عؾمُت بال٣بى٫(. - أ
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 اإلاصىفاث العلميتآلياث جسحمت 

خم  - ب  اباٙل اإلائل٠ الغتِـ ببحغا  الخٗضًالث زال٫ قهغ(٢بى٫ اإلاكغٕو م٘ بٌٗ الخٗضًالث.) ٍو

ٌ( - ث خم اباٙل اإلائل٠ الغتِسخي صون ابضا  اؾباب الٞغ ٌ اإلاكغٕو )ٍو  ٞع

٘ اللجىت الٗلمُت جىنُاتها لى٦ُل الجامٗت للكئون الٗلمُت ُٞما ًسو الخ٣ُُم اإلابضثي لل٨خاب  اإلاترحم. .4  جٞغ

اث واليكغ.جى٢ُ٘ ٣ٖض بحن اإلاترحم وبحن مضًغ اصاعة  .5  اإلا٨خباث واإلاُبٖى

ًخٗهض اإلاترحم  بخ٣ضًم اإلااصة اإلاُلىبت زال٫ مضة ال٣ٗض، وفي خالت ؤلازال٫ بالكغٍو الىاعصة في ال٣ٗض ٌؿ٣ِ خ٤  .6

٤ الترحمت في اإلاُالبت بد٣ى٢ه اإلاالُت اإلاىهىم ٖليها بال٣ٗض.  اإلاترحم/ ٍٞغ

خ٨محن في الخسهو للىٓغ في التزامه بمٗاًحر الترحمت الض٣ُ٢ت بٗض الاههها  مً أٖما٫ الترحمت ًخم ازخُاع أزىحن مً امل .7

 .مً ٖضمه، و٦ظل٪ مضي جم٨ً اإلائل٠ مً جغحمت املخخىي الترحمت الٗلمُت الض٣ُ٢ت

هٝغ للمترحم اإلا٩اٞؤة اإلاالُت اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٗض .8 ًٌ  .ٖىض احاػة املخ٨محن للترحمت 

ض الاههها  مً احغا  حٗضًالث املخ٨محن الى اللجىت الٗلمُت اإلا٩لٟت مً ج٣ضم وسخت وع٢ُت وأزغي ال٨تروهُت مً ال٨خاب بٗ .9

 .و٦ُل الجامٗت للكئون الٗلمُت للكغٕو في َباٖخه

اث واليكغ( خ٣ى١ الُباٖت واليكغ لل٨خاب اإلاترحم. .10  جمخل٪ حامٗت هالىث )اصاعة اإلا٨خباث واإلاُبٖى
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 آلياث جإليف هخاب علمي

 

 تأليف نتاب عمىي اتآلي

 ل٣لت اإلائلٟاث 
ً
ت في املجخم٘، وهٓغا ؼ ٖملُت الخٗلم في اإلاغخلت الجامٗت وإزغا  اإلاٗٞغ مً مىُل٤ أهمُت ال٨خاب وصوعه في حٍٗؼ

ت وأهضاٝ الجامٗت  املخلُت الخسههُت اعجؤث حامٗت هالىث اَال١ بغهامج "صٖم جؤل٠ُ ال٨خاب اإلانهجي" بما ًد٤٣ عٍإ

وال٩لُاث الخابٗت لها. ٌصج٘ هظا البرهامج مىدؿبي الجامٗت مً أًٖا  هُئت الخضَعـ والباخثحن في اؾدثماع زبراتهم 

 وإ٢لُمُا. وبىا  ٖلُه، ٣ٞض باصعث وإم٩اهاتهم الٗلمُت في جؤل٠ُ ال٨خب والؿالؾل الٗلمُت مما ًثري اإلا٨خبت الٗلمُت مدلُ
ً
ا

 الجامٗت بدبجي أٖما٫ الخؤل٠ُ العجباَها الىز٤ُ بالٗملُت الخٗلُمُت وب٣ًاًا املجخم٘.

 أوال شزوط تؤنف انكتاب وفك املعاَري انتانُة:.

 أن ٩ًىن في أخض املجاالث الٗلمُت أو الصخُت أو الاوؿاهُت التي تهم الجامٗت واملجخم٘. .1

 اإلائلٟت مجاالث الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت والخُِ الخىُٟظًت ل٩لُاتها. أن جسضم ال٨خب .2

اث ال٨خاب بالكمىلُت. .3  أن ًدؿم جدلُل الٗىانغ وألا٩ٞاع والٓىاهغ التي جدىاولها مىيٖى

4. .ً ت لآلزٍغ  أن ًغاعي اإلائل٠ ألازال٢ُاث الٗلمُت والخٟاّ ٖلى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت طاث الٗال٢ت بمىيٕى ال٨خاب.أن ًخم الاؾخٗاهت باإلاغاح٘ الٗلمُت  .5  الخضًثت واإلاخىٖى

 أن ج٩ىن لل٨خاب اإلائل٠ اؾهاماث واضخت في مجاله. .6

 أن ًدؿم بض٢ت الهُاٚت وويىح وؾالمت اللٛت. .7

٣ضم ٖلى أهه ٦خاب مئل٠. .8  مً لٛت أزغي ٍو
ً
 أن ال ٩ًىن ال٨خاب مترحما

 أي حهت أزغي. أن ال ٩ًىن ٢ض ؾب٤ وكغ ال٨خاب أو ج٣ضًمه في الى٢ذ هٟؿه لليكغ في .9

 ( لجامٗت هالىث.Affiliationأن ٌكحر اإلائل٠ في ال٨خاب الى اهخماته ) .10

 انتُفُذ اتآنُ

ًخ٣ضم اإلائل٠/ اإلائلٟىن بُلب لضٖم جؤل٠ُ ٦خاب الى ال٣ؿم الٗلمي  مً زال٫ حٗبئت الىمىطج اإلاٗض لظل٪  وجىيُذ  .1

 في ال٣ؿم.
ً
غى مؿىصجه مغتُا  أهمُت ال٨خاب وخاحت ال٣ؿم له ٖو

خم ٖغيه وإطا جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلُه   ًخم .2 ٖغى الُلب في مجلـ ال٣ؿم وإطا جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلُه ًدا٫ ملجلـ ال٩لُت ٍو

 ملجا٫ 
ً
ًخم اخالخه الى لجىت ٖلمُت بالجامٗت ٩ًلٟها أو ًغأؾها و٦ُل الجامٗت للكئون الٗلمُت خُث  حك٩ل له لجىت َب٣ا

 ال٨خاب، وجىصخي اللجىت بما ًلي:

خم الغص باإلاىا٣ٞت بك٩ل ٦خابي(٢بى٫ مكغٕو  - أ   جؤل٠ُ ال٨خاب )ٍو
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خم اباٙل اإلائل٠ الغتِـ ببحغا  الخٗضًالث زال٫ الٟترة التي ج٣غها اللجىت( - ب  ٢بى٫ اإلاكغٕو م٘ بٌٗ الخٗضًالث ) ٍو

ٌ( - ث خم اباٙل اإلائل٠ الغتِـ صون ابضا  أؾباب الٞغ ٌ اإلاكغٕو  )ٍو  ٞع

٘ اللجىت 3 الٗلمُت جىنُاتها لى٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت  والظي بضوعه ًدُل اإلاىا٣ٞت الى اصاعة .  في خالت اإلاىا٣ٞت جٞغ

اث واليكغ.  اإلا٨خباث واإلاُبٖى

اث و اليكغ .4  . ًخم جى٢ُ٘ ٣ٖض م٘ اإلائل٠/اإلائلٟحن و مضًغ اصاعة اإلا٨خباث و اإلاُبٖى

يكغ ال٨خاب في الى٢ذ اإلاخ٤ٟ ٖلُه في قغٍو . ًخٗهض اإلائل٠/اإلائلٟىن بخ٣ضًم اإلااصة اإلاُلىبت زال٫ مضة ال٣ٗض و 5 ًُ أن 

 الخٗا٢ض ، وفي خالت ؤلازال٫ بالكغٍو ٌؿ٣ِ خ٤ اإلائل٠/اإلائلٟىن في اإلاُالبت بالخ٣ى١ اإلاالُت اإلاىهىم ٖليها بال٣ٗض.

 إلاٗاًحر الخد٨ُم بمبلٜ جدضصه الجامٗت.6
ً
غ املخ٨محن جبٗا هٝغ للمئلٟحن م٩اٞؤة مالُت بىاً  ٖلى ج٣اٍع ًٌ  . 

 ج٣ضم وسخت وع٢ُت وأزغي ال٨تروهُت مً ال٨خاب بٗض الاههها  مً جؤلُٟه. .7

. جخىلى اللجىت الٗلمُت اإلا٩لٟت مً و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت  الخؤ٦ض مً مضي مُاب٣ت ال٨خاب اإلائل٠ إلاا جم الاجٟا١ 8

 ٖلُه.

ُحن مً طوي الازخهام )ؾب٤ لهم جؤل٠ُ ٦خب( ( مد٨محن زاعح3. ًخم ج٣ُُم ال٨خاب  بك٩ل جهاثي بٗض اعؾاله الى زالزت )9

غاعى في الازخُاع الضعحت الٗلمُت للمد٨م.  ٍو

غ املخ٨محن.10 خظاع ًٖ اليكغ بىا  ٖلى ج٣اٍع  . جىصخي اللجىت الٗلمُت ببحاػة ال٨خاب أو الٖا

اث و اليكغ لغتِـ الجامٗت بهٝغ اإلا٩اٞؤة اإلا11 ؿخد٣ت للمئل٠ بٗض . جدا٫ مغاؾلت مً مضًغ اصاعة اإلا٨خباث و اإلاُبٖى

 احاػجه مً اللجىت الٗلمُت ٖىض الاههها  مً الخجغبت ألاولى لليكغ .

اث واليكغ12  .)حامٗت هالىث(. حٗىص مل٨ُت خ٣ى١ َباٖت ووكغ ال٨خاب  إلصاعة اإلا٨خباث واإلاُبٖى
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 وؤدلت حعسيفيتآلياث جصويد الطالب بيشساث 

 

 بٍػسات وأدلة تعسيفيةآليات تصويد الطالب 

ض     لُه ٞبن جؼٍو ٌٗخبر ازخُاع الخسهو للُالب الجامعي مً أهم الخُىاث التي ًخسظها في خُاجه ألا٧اصًمُت واإلاهىُت، ٖو

ُٟت و٧اٞت ألاصلت الخانت بؤ٢ؿام ال٩لُت والخسههاث والضعحت الٗلمُت اإلامىىخت ٖىض الخسغج خ٤  الُالب باليكغاث الخٍٗغ

بخه ومُىله وؾماجه الصخهُت و٢ضعاجه  مً خ٣ى١ الُالب، ختى ًخم٨ً مً اجساط ٢غاع بالخسهو الظي ًخماشخى  م٘ ٚع

ُٟت ٖلى الخٍٗغ٠ بال٣ؿم ومخُلباجه  ألا٧اصًمُت والضعحت الٗلمُت التي  ال٣ٗلُت والظهىُت. ًجب أن حكخمل اليكغاث الخٍٗغ

ات٠ ومجاالث الٗمل الت جىن، وألهمُت  اإلاىيٕى ٣ٞض أونذ حامٗت هالىث  جمىدها اإلائؾؿت والْى ي ًم٨ً أن ٌكٛلها الخٍغ

ُٟت ل٩ل ٢ؿم ٖلمي مً  أ٢ؿام ال٩لُاث الخابٗت لها، ولًمان خهى٫ ٧ل َالب ٖلى هظه اليكغاث  بًغوعة وحىص وكغة حٍٗغ

ُٟت ويٗذ آلالُت الخالُت :  الخٍٗغ

ُٟت ًٖ ال٣ؿم جخًم1ً ؿُت واإلاؿاهضة في  .٣ًىم ٧ل ٢ؿم ٖلمي بُباٖت وكغة حٍٗغ الخٍٗغ٠ باإلاىاص واإلاٗامل والهُئت الخضَع

جي ال٣ؿم. ٠ُ لخٍغ  ال٣ؿم. ٦ظل٪ جخًمً أما٦ً الخْى

٤ صٖم الخضماث ؤلال٨تروهُت ليكغها ٖلى مى٢٘ ال٩لُت 2 الهاث بال٣ؿم وجغؾل الى ٍٞغ . حٗل٤ اليكغة ٖلى لىخت ؤلٖا

 والجامٗت.

ها ٖلى َالب 3 اث ًٖ ال٣ؿم وجىٖػ ت للخٍٗغ٠ ببرامج ال٩لُت.. َب٘ مٍُى  الكهاصة الثاهٍى

اث صازل أ٢ؿام ال٩لُت بما في طل٪ صلُل ال٩لُت وصلُل الُالب. -4 ٘ مٍُى  جىَػ

. أل٣ا  هبظة ًٖ ٧ل ٢ؿم مً أ٢ؿام ال٩لُت في ألاؾبٕى اإلاٟخىح لل٩لُت والظي ٣ًام في بضاًت ٧ل ٖام صعاسخي لخٍٗغ٠ الُالب 5

 الجضص بؤ٢ؿام ال٩لُت و٧اٞت اللىاتذ وألاصلت اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت في ال٩لُت وأ٢ؿامها. 
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 آلياث جمىً الطالب مً الاهخلال مً وإلى البرامج الخعليميت باليليت

 

 آليات متهَ الطالب وَ االٌتكاه وَ وإىل الرباور التعميىية بالهمية

في اَاع خغم حامٗت هالىث ٖلى اؾخ٨ما٫ الُالب لضعاؾههم وخهىلهم ٖلى مئهل ٖلمي في الخسههاث 

 لهضع و٢ذ الُالب لٗضم جم٨نهم مً اهج
ً
اػ ٧ل اإلا٣غعاث الضعاؾُت بىجاح وإَالت املخخلٟت واإلاخاخت أمامهم ومىٗا

ُت والظهىُت ٞبن ال٩لُت جدُذ للُالب ٞغنت حُٛحر  ٞترة صعاؾههم في جسهو ٢ض ال ًدىاؾب و٢ضعاتهم اإلاٗٞغ

 مؿاعهم بمؿاٖضة اإلاغقض ألا٧اصًمي في ال٣ؿم الٗلمي الظي ًضعؾىن به، وطل٪ ببجبإ آلالُت آلاجُت: 

 همىطج حٛحر مؿاع مً م٨خب مسجل ال٩لُت.ٌسخب الُالب الغاٚب في الاهخ٣ا٫  .1

ب الاهخ٣ا٫   .2 ٣ًىم الُالب بخٗبئت بُاهاجه الخانت )الاؾم ع٢م ال٣ُض ال٣ؿم الظي ًضعؽ به ال٣ؿم الظي ًٚغ

 الُه(.

إل ٖلى  .3 ًدا٫ الىمىطج الى ال٣ؿم الظي ًضعؽ به الُالب ٣ُٞىم اإلاكٝغ ألا٧اصًمي للُالب باؾخضٖاته والَا

ضص الىخضاث اإلاخب٣ُت  له الؾخ٨ما٫ ملٟه ألا٧اصًمي وحٗخم ض اإلاىا٣ٞت بالى٣ل مً ٖضمها ٖلى أصا  الُالب ٖو

ضص اإلا٣غعاث التي ؾدخم مٗاصلخه له في ال٣ؿم الغاٚب الاهخ٣ا٫ الُه .  صعاؾخه ٖو

4.  ٌ  ؾبب الٞغ
ً
دا٫ الى مسجل ال٩لُت مبِىا في خالت ٖضم مىا٣ٞت ال٣ؿم ًخم الخى٢ُ٘  والخخم ٖلى الىمىطج  ٍو

ب الُالب الاهخ٣ا٫ الُه  وفي خال  ت اإلاىا٣ٞت  ٖلى الى٣ل ًدا٫ الىمىطج الي ال٣ؿم الظي ًٚغ

غؾل ٦ك٠  اإلا٣غعاث  .5 ب الُالب لالهخ٣ا٫ الُه بالخى٢ُ٘ والخخم ٖلى الىمىطج املخا٫ ٍو ٣ًىم ال٣ؿم الظي ًٚغ

 التي صعؾها الُالب في ال٣ؿم اإلاىخ٣ل مىه الى لجىت اإلاٗاصلت بال٩لُت.

خم ج٣ىم لجىت اإلاٗ  .6 اصلت بال٣ؿم ببحغا  اإلاٗاصلت  وجدضًض اإلاىاص اإلاخب٣ُت  للُالب في ال٣ؿم الظي أهخ٣ل له  ٍو

 الخى٢ُ٘ والخخم ٖلى الىمىطج .

 ًدا٫ الىمىطج الى مسجل ال٩لُت  إلجمام احغا اث ٢بى٫ الُالب وحسجُله. .7

٣ًىم مسجل ال٩لُت بمغاؾلت  ال٣ؿم اإلاىخ٣ل مىه وال٣ؿم اإلاىخ٣ل الُه و٦ظل٪ الضعاؾت والامخداهاث  .8

 بسهىم بُاهاث الُالب اإلاىخ٣ل.   



 

 

62 

 2021اللجنة العليا للجودة / 

 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

 آلياث اطخطالع زؤي الطالب في حودة العمليت الخعليميت

 

 الطالب يف دودة العىمية التعميىية زأي اضتطالعآليات 

جُٟٗـل صوع الُالب في الٗملُـت الخٗلُمُـت أو اًجابُـت اإلاخٗلـم حٗىـي أن ٨ًـىن الُـالب هـى مدـىع الٗملُـت  

 ٖلى طاجه في 
ً
 لها مٗخمضا

ً
 في الٗملُت الخٗلُمُت وم٣ُما

ً
الخٗلُمُت صازل ٧لُاث الجامٗت بدُث ٩ًىن مكاع٧ا

ٖلى اإلاٗلىماث، ٦ما حٗخبر مكاع٦ت الُالب في ج٣ُُم حىصة الٗملُت الخٗلُمُت مً ألامىع اإلاهمت التي لها  الخهى٫ 

مغصوص اًجابي مهم، باٖخباع مكاع٦ت الُالب هي أخض ألاهضاٝ التي جضٞ٘ بالٗملُت الخٗلُمُت الى الغقي باإلائؾؿت، 

الضعاؾُت ومضي ٦ٟا ة أًٖا  هُئت الخضَعـ  ولهظا ٞبن اؾخُإل عأي الُالب في حىصة الخٗلُم واإلا٣غعاث

ٗخبر مً اإلائقغاث  وال٩اصع ؤلاصاعي ومضي حٗاوجهم ومؿاهضتهم للُالب في جد٤ُ٣ أهضاٝ الٗملُت الخٗلُمُت َو

خباع ٖىض ال٣ُام بٗملُت الخ٣ُُم الظاحي للٗملُت الخٗلُمُت باإلائؾؿت. ٖلُه  الهامت، والتي ًجب أن جئزظ بٗحن الٖا

 لُت الخالُت والتي جىو ٖلى:٣ٞض جم وي٘ آلا

٘ اؾخبُاهاث ال٨تروهُت ووع٢ُت ٖلى الُالب جهاًت ٧ل ٞهل صاعسخي أو ؾىت صعاؾُت لخ٣ُُم حىصة الٗملُت. 1  . جىَػ

غ١ الخضَعـ وجدلُل الىخاتج. . 2 ٤ ج٣ُُم اإلا٣غعاث َو  ًخم ج٣ُُم الٗملُت الخٗلُمُت ًٖ ٍَغ

غ النهاثي ل٣ؿم يمان الجىصة بال٩لُت إلخالخه الى 3 . يغوعة مغاحٗت هخاتج الاؾخبُان وجدلُلها وج٣ضًمها م٘ الخ٣ٍغ

 ٖمُض ال٩لُت والظي ًدُله الى اصاعة الجامٗت . 

ت بضاًت ٧ل ٞهل صاعسخي أو ؾىت صعاؾُت إلاىا٢كت هخاتج الاؾخبُاهاث ووي٘ 4 . ًخم ٣ٖض وعقت ٖمل صوٍع

غ الٗملُت الخٗلُمُت.الخىنُاث الالػم  ت لخدؿحن وجٍُى
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 آلياث مساحعت وجلييم البرامج الخعليميت وجحدًثها والاطخفادة مً هخائجها في عملياث الخحظين والخطويس

 

واالضتفادة وَ ٌتائذّا يف عىميات  التعميىية وحتديجّا الرباور وسادعة وتكيييآليات 

 التشطني و التطويس

الخٗلُمُت حىهغ الٗملُت الخٗلُمُت، خُث اجها اإلاؿئولت ًٖ ج٣ضًم اإلاٗاٝع اإلاخسههت واإلاهاعاث  حٗض البرامج

 إلاٗاًحر أ٧اصًمُت مدلُت 
ً
٣ًا الظهىُت واإلاهىُت طاث الٗال٢ت بالخسهو لخد٤ُ٣ مسغحاث الخٗلم اإلاؿههضٞت ٞو

خمُت الؿعي الجاص واملخُِ وصولُت مٗخمضة. ٦ما ان الخدضًاث الخاعحُت ٞغيذ ٖلى البرامج ألا٧اصًمُت خ

اصة ٢ضعتها ٖلى الخيبئ باخخُاحاث ؾى١ الٗمل املخلُت وؤلا٢لُمُت  لخدؿحن حىصة ٞاٖلُهها بما ًئصي الى ٍػ

ت طاث اإلاهاعاث اإلاخمحزة  حر الخسههاث املخخلٟت مً اإلاىاعص البكٍغ ت، والخسُُِ لخٞى والضولُت مً اإلاىاعص البكٍغ

إلائقغاث التي ج٣ِـ مىزى٢ُت البرهامج الخٗلُمي ُٞما اطا ٧ان ًلبي الخض ألاصوى حؿخسضم الٗضًض مً ا واإلاؿههضٞت.

  :مً اإلاٗاًحر املخضصة. ًخم طل٪ يمً آلالُاث التي بِىهها الجامٗت وهي ٧الخالي

ت ل٩اٞت بغامجها. .1  ج٣ىم ألا٢ؿام الٗلمُت وؤلاصاعاث في ال٩لُت بمغاحٗت ؾىٍى

 ص مً الخبرا  لُخم ج٣ُُمه وإبضا  اإلاالخٓاث.ًخم اعؾا٫ البرهامج الخٗلُمي لل٣ؿم لٗض .2

غيها ٖلى مجلـ ال٣ؿم إلاىا٢كهها. .3 نها ٖو  في خالت وعوص مالخٓاث ًخم جضٍو

٘ اؾخبُاهاث خى٫ عيا أعباب الٗمل ًٖ البرامج الخٗلُمُت. .4  ٣ًىم ميؿ٤ الجىصة بال٣ؿم بخىَػ

غى البُاهاث  .5 غ ٧امل بالخهىم ًخم حم٘ الاؾخبُاهاث واؾخسالم الىخاتج وجدلُل ٖو ٗض ج٣ٍغ  َو
ً
اخهاتُا

ٗغى في احخمإ مجلـ ال٩لُت ألبضأ الغأي.  َو

غ  .6 غ البرهامج الخٗلُمي حك٩ل لجىت ٖلمُت مخسههت لٗمل زُت جٍُى ت لخٍُى في خالت وحىص أؾباب حىهٍغ

 ًخم ٖغيها في مجلـ ال٩لُت.

غ جدضص اإلاضة بدُث ال جخجاوػ  .7  ؾىىاث. 3اطا جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى الخٍُى

 ٪ مً احمالي اإلا٣غعاث.15ًخجاوػ الخدضًث في البرهامج وؿبت  ال  .8

غ  .9 غًخم ٖغى هخاتج الخدلُل ؤلاخهاثي في ج٣ٍغ .مٟهل لٛغى اصعاحه في ٖملُاث الخدؿحن والخٍُى
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 آلياث مساحعت طياطت اللبول بشيل دوزي

 

 آليات وسادعة ضياضة الكبوه بػهن دوزي

غ ؾُاؾت ال٣بى٫ في الجامٗاث لخد٤ُ٣ ال٣ضعة  حكهض  في َبُٗت مماعؾاتها اػا  جٍُى
ً
ُا  هٖى

ً
الجامٗاث جدىال

ت بمسخل٠ الخىاٞؿُت في يى  الخجاعب الٗاإلاُت، وحكحر الضعاؾاث أن الجامٗاث حٗض أهم مغا٦ؼ ا إلاٗلىماث واإلاٗٞغ

لى هظا ألاؾاؽ ٞبن الخىٕى في مئؾؿاث الخٗلُم الجامعي   ٢مت الهغم في اإلائؾؿاث الخٗلُمُت ٖو
ً
أهىاٖها. وهي أًًا

ض مً صًم٣غاَُت الخٗلُم وقمىلُخه وبالخالي ٞبن   في جىؾُ٘ ٞغم ال٣بى٫ وجد٤ُ٣ اإلاٍؼ
ً
 أؾاؾُا

ً
٢ض أنبذ مُلبا

خماص ٖلى هٓم ٢بى٫ أ٦ثر   في مؿخىي الجىصة اإلايكىص وهظا ما حؿعى حامٗت الٖا
ً
مغوهت وأ٢ل ح٣ُٗض ؾٝى ًئزغ اًجابا

 هالىث لخد٣ُ٣ه ٖبر جُب٤ُ آلالُت الخالُت. 

 في احخمإ ال٣ؿم الٗلمي، لىي٘ أي م٣ترخاث بسهىم  .1
ً
ا ًخىلى ٧ل ٢ؿم ٖلمي ٖغى ؾُاؾت ال٣بى٫ صوٍع

 ؾُاؾت ال٣بى٫.

ًخم مىا٢كت م٣ترح حٗضًل ؾُاؾت ال٣بى٫ في احخمإ مجلـ ال٩لُت وجدا٫ اإلا٣ترخاث مً مسجل ال٩لُت الى  .2

 مسجل الجامٗت لٗغيها في مجلـ الجامٗت. 

ًخىلى أًٖا  مجلـ الجامٗت مىا٢كت الؿُاؾت اإلاٗغويت وا٢تراح ما ًغوهه مً حٗضًل أو اياٞت الي الؿُاؾت  .3

 إلاخُلباث ألا٢ؿام والجام
ً
٣ا  ٗت.ٞو

ًخىلى مجلـ الجامٗت اصزا٫ اإلا٣ترخاث وؤلاياٞاث التي ٣ًغها املجلـ ٖلى ؾُاؾت ال٣بى٫ وإبإل اإلاسجل الٗام  .4

 بظل٪.

إل أصخاب اإلاهلخت مً َلبت وأولُا   .5 ٌٗغى اإلاسجل الٗام للجامٗت م٣ترح الؿُاؾت في مى٢٘ الجامٗت اَل

 أمىع وأعباب الٗمل ألزظ أعاهم  ومالخٓاتهم. 

الجامٗت اٖاصة ٖغى الؿُاؾت م٘ اإلاالخٓاث وآلاعا  ٖلى املجلـ الٗلمي للجامٗت إلاىا٢كهها  ًخىلى مسجل .6

 واجساط ما ًلؼم بكؤجها. 

 جدا٫ ؾُاؾت ال٣بى٫ في نىعتها النهاتُت الى عتِـ الجامٗت لالٖخماص. .7

 حٗمم ؾُاؾت ال٣بى٫ الجضًضة ٖلى مى٢٘ ال٩لُت ومى٢٘ الجامٗت. .8

 .ة في ٧اٞت انضاعاث ألاصلت واإلايكىعاث الخانت بال٩لُتًخم وي٘ ؾُاؾت ال٣بى٫ الجضًض .9
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 آلياث  وشس الىخائج لخلييم البرامج الخعليميت والاطخفادة مً عملياث الخحظين والخطويس

 

 آليات ٌػس الٍتائر لتكييي الرباور التعميىية واالضتفادة وَ عىميات التشطني والتطويس

م املخغحاث  الخٗلُمُت في ألا٢ؿام أو البرامج الخٗلُمُت لِؿذ ٚاًت بدض طاتها، وإهما هي وؾُلت لخد٤ُ٣ ٖملُت ج٣ٍى

م جل٪ ًخُلب مً ألا٢ؿام الٗلمُت اٖضاص آلُت  اًاث أزغي، بىاً  ٖلى طل٪ ٞبن هجاح ٖملُت الخ٣ٍى ىاتض ٚو أهضاٝ ٞو

م والاؾخٟاصة منها نها مً اؾخٗما٫ هخاتج ٖملُت الخ٣ٍى
ّ
م مدضصة ومىاؾبت جم٨ ، وإطا لم ًدضر اؾخٗما٫ لىخاتج الخ٣ٍى

الُت أصا  البرهامج الٗلمي، والٗاملحن ُٞه، ٞبجها ج٩ىن  ّٗ ٞ ٘ م الُالب، وٞع
ّ
٠ جل٪ الٗملُت في جدؿحن حٗل ولم جْى

م املخغحاث الخٗلُمُت أجها  . مً هىا، ٞبن مً الًغوعي أن ٌعّي حمُ٘ مً ٌكاع٥ في ٖملُت ج٣ٍى
ً
بضون ٢ُمت اَال٢ا

غاٝ اإلاٗىُت ٖلى تهُئت ٧ل الٓغٝو التي ججٗل اؾخٛال٫ هخاتج ٖملُت هاصٞ ت طاث ٞىاتض ٦بحرة، وأن حٗمل حمُ٘ ألَا

ؿغة ِّ م والاؾخٟاصة منها مم٨ىت وم  ولخىُٟظ طل٪ ًخم اجبإ آلالُاث الخالُت: .ٖملُت الخ٣ٍى

٫ ج٣ُُم البرامج الٗلمُت ججخم٘ اللجىت الٗلمُت اإلا٩لٟت بخهمُم وج٣ُُم البرامج الٗلمُت وحؿخٗغى م٣ترخاتها خى  .1

 بال٩لُت. 

 ًٖ هخاتج الخدلُل ؤلاخهاثي ل٩اٞت  .2
ً
 مٟهال

ً
غا جً٘ اللجىت الٗلمُت اإلا٩لٟت بخهمُم وج٣ُُم البرامج الٗلمُت ج٣ٍغ

 الاؾخبُاهاث اإلاخٗل٣ت بخ٣ُُم البرامج الٗلمُت مخًمىت عصوص الخبرا  وأصخاب اإلاهلخت في حىصة البرامج الٗلمُت.

 غ في احخمإ مجلـ ال٩لُت إلاىا٢كخه وجدضًض الىخاتج التي جم اٖخماصها.ًخم ٖغى الخ٣ٍغ .3

غها الى و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت والظي بضوعه ًدُل مغاؾلت  .4 ج٣ىم اللجىت الٗلمُت اإلا٩لٟت ببخالت ج٣ٍغ

خماص. غ الى و٦ُل الجامٗت للكئون الٗلمُت ألبضا  الغأي والٖا  بالخهىم مخًمىت الخ٣ٍغ

غ اإلاٗخمض للجىت بٗض اٖخماص ا .5 غ جدا٫ وسخت مىه لى٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت الظي بضوعه ًدُل الخ٣ٍغ لخ٣ٍغ

 الٗلمُت اإلا٩لٟت ووسخت أزغي جدا٫ ل٣ؿم الجىصة لىي٘ الىخاتج في الخُِ الخدؿُيُت للبرامج الٗلمُت.

لى مى٢٘ ال .6 الن بال٩لُت ٖو  ٩لُت.ًخم وكغ الىخاتج في ٧اٞت ألا٢ؿام الٗلمُت ووؾاتل ؤلٖا
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 آلياث  الاشساف الاوادًمي

 

 آليات األغساف األنادميي

وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي بال٩لُت هي وخضة مؿخدضزت حٗمل ٖلى الخىانل م٘ اإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن في خا٫ وحىص 

٣ٖباث في ؾحر ج٣ضم الُالب خُث حٗمل هظه الىخضة ٖلى جظلُل ٧اٞت الهٗاب ألا٧اصًمُت والاحخماُٖت 

ى أهمُت ٢ُام اإلاكٝغ ألا٧اصًمي بؤصواعه والىٟؿُت التي جئزغ في مؿحرة ج٣ضم الُالب. ٌكحر ؤلاقغاٝ ألا٧اصًمي ال

ؿمى اإلاكٝغ ألا٧اصًمي في بٌٗ الجامٗاث الٛغبُت واإلاغقض ألا٧اصًمي في حامٗاث أزغي. ان اإلاكٝغ  ومهامه، َو

ألا٧اصًمي لِـ مسخًها باإلعقاص الىٟسخي، ول٨ىه بىٟـ جسهو الُالب وهى ًٖى هُئت جضَعـ بىٟـ ال٩لُت 

 ٤ُ ألاهضاٝ الؿاب٣ت لئلقغاٝ ألا٧اصًمي ٖلى اإلاكٝغ ال٣ُام باألصواع الخالُت: التي ًضعؽ بها الُالب، ولخد٣

ت  .1 يهم بغؾالت ال٩لُت وأهضاٞها وأهٓمهها، ومٗٞغ اصة ٖو ج٣ضًم اإلاٗلىماث ألا٧اصًمُت وؤلاعقاصًت للُالب وٍػ

حن بها ُٞما ًخٗل٤ بمسخل٠ اإلاخُلباث التي ًدخاج اليها  غ١ الخٗامل م٘ ؤلاصاٍع  الُالب.٢ىاهُنها َو

الخٗٝغ ٖلى اإلاك٨الث وال٣ٗباث التي جدى٫ صون ٢ضعة الُالب ٖلى الخدهُل الٗلمي والٗمل ٖلى حُٛحر  .2

 ألا٩ٞاع والاججاهاث الؿلبُت هدى الخٗلُم وجبجي أ٩ٞاع أ٦ثر اًجابُت.

ض الُلبت باإلاهاعاث ألا٧اصًمُت والصخهُت التي جم٨نهم مً ٞهم طاتهم و٢ضعاتهم ومُىلهم ومماعؾت .3 صوع  جؼٍو

 اًجابي في الٗملُت الخٗلُمُت.

الاهخمام بداالث الخٗثر الضعاسخي، والٗمل ٖلى صعاؾت أؾباب هظا الخؤزغ وج٣ضًم الٗىن الٗالجي والى٢اثي،  .4

٠ُ طل٪ الخمحز في ؤلابضإ والابخ٩اع.  ٦ظل٪ الاهخمام بالخمحز لضي بٌٗ الُالب وجىحيههم الى ٦ُُٟت جْى

ؾلى٥ الُالب الجامعي ججاه ٢ُم مجخمٗه الث٣اُٞت والاحخماُٖت واإلاهىُت،  اخضار حُٛحراث اًجابُت في أهماٍ .5

 ومؿاٖضجه ٖلى ا٦دكاٝ طاجه واجساط ٢غاعاجه بىٟؿه.
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 آلياث  اطخطالع آزاء مىدظبي اليليت حول حودة العمليت الخعليميت

 

 وٍتطيب الهمية سوه دودة العىمية التعميىية آزاءآليات اضتطالع  

ت مً  حؿعى حامٗت هالىث للخغم ٖلى مكاع٦ت حمُ٘ مىدؿُبها  في نىاٖت ال٣غاع مً زال٫ ج٣ضًم مجمٖى

٘ وجدؿحن  الاؾخبُاهاث الؾخُإل الغأي و٢ُاؽ مؿخىي الغيا خى٫ بٌٗ اإلائقغاث واإلاٗاًحر للمؿاهمت في ٞع

 ٌُ م،حىصة الٗملُت الخٗلُمُت والتي  إلحغا  ٖملُاث الخدؿحن  ٗخمض ٖليها ٧ؤؾاؽ لٗملُاث الخ٣ُُم والخ٣ٍى

خم اؾخُإل  آعا  مىدؿبي ال٩لُاث خى٫ حىصة الٗملُت الخٗلُمُت باؾخسضام آلالُاث الخالُت غ ٍو   :والخٍُى

 جدضًض الٟئاث اإلاغاص اؾخُإل آعائها و٢ُاؽ مؿخىي الغيا لضحها خى٫ حىصة الٗملُت الخٗلُمُت.  .1

جي لًمان الجىصة  .2 اٖضاص وججهحز الاؾخبُاهاث الالػمت الؾخُإل  آلاعا  التي جم اٖضاصها مً ٢بل اإلاغ٦ؼ الَى

دت اإلاؿههضٞت  وج٣ُُم ألاصا ، أو التي جم جهمُمها مً م٨خب يمان الجىصة بالجامٗت، وطل٪ خؿب الكٍغ

 ل٣ُاؽ حىصة الٗملُت الخٗلُمُت.  

٘ الاؾخبُاهاث مً ٢ؿم الجىصة ب .3 ٗها ٖلى الٟئاث جىَػ ال٩لُت ل٩اٞت ميؿ٣ي الجىصة باأل٢ؿام الٗلمُت لخىَػ

ت أو ال٨تروهُت. ٣ت ًضٍو ت بها ؾىا  ٧ان بٍُغ  اإلاؿههضٞت في ٧اٞت أ٢ؿام ال٩لُت واإلا٩اجب ؤلاصاٍع

4. .
ً
 وجدلُلها اخهاتُا

ً
 ججمُ٘ الاؾخبُاهاث وعنض الىخاتج وجمثُلها بُاهُا

غ ٌٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت.ٖغى الىخاتج اإلاخدهل ٖليها وويٗها في ج .5  ٣ٍغ

 جىُٟظ ما ًهضع مً مجلـ ال٩لُت مً ٢غاعاث بالخهىم. .6

غ مٟهل ًٖ ج٣ُُم حىصة الٗملُت الخٗلُمُت الى و٦ُل ال .7 .اخالت ج٣ٍغ جامٗت للكئون الٗلمُت لالَإل
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 معيار الشؤون الطالبية 
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 وي الاحخياحاث الخاصتذآلياث وطياطاث الخعامل مع الطالب 

 

 آليات وضياضات التعاون وع الطالب ذوي االستيادات اخلاصة

الجامُٗحن مً طوي الاخخُاحاث  الُالبٖملُت اصماج وجُٟٗل صوع  ها الىاتوؾُاؾ حؿعى حامٗت هالىث مً زال٫ بغامجها

مبضأ حكحر الُه الضعاؾاث الخضًثت في التربُت الخانت، وهى أن مك٩لت  اؾدىاصا الى، املجخم٘صازل ٦م٩ىن له صوعه الخانت 

ا٢ت ج٨مً في الٓغٝو والؿُا٢اث الاحخماُٖت املخخلٟت  ٣باث ٚحر مبرعة وال حؿدىض الى عإي  التياإلاٗا١ وؤلٖا جً٘ ٢ُىص ٖو

في مك٨الث جىا٣ُٞت ال  مفي ٞٗالُاث الخُاة الاحخماُٖت، وبالخالي جدؿبب له طوي الاخخُاحاث الخانتأمام مكاع٦ت  تٖلمُ

ا٢ت في طاتها، بل حٗىص باألؾاؽ ال ٣ت التي ًىٓغ بها املجخم٘ اليه ىجغح٘ الى ؤلانابت أو ؤلٖا حامٗت هالىث  هضٝتلظل٪ . مالٍُغ

 هسغاٍ في الضعاؾت الجامُٗت الا  ازاللهمً  الاخخُاحاث الخانت ي طو ٌؿخُُ٘  ؾُاؾاث وآلُاثجبجي  وال٩لُاث الخابٗت لها

ٖلى هدى َبُعي وإُٖائهم الٟغم  الُالبالٗاصًحن. وهظا ًخُلب الخٗامل م٘ هئال   الُالبب أؾىةوازباث الظاث 

  . مشخهُهه ُٞهاملخ٪ الظي جخ٩ىن  هيالجامُٗت  ٞاإلاغخلتومؿاواتهم في الخ٣ى١، وحٗل الٓغٝو املخُُت بهم ٖاصًت، 

 االحتُاجات اخلاصةنذوٌ واندعى املُاسة اإلجزاءات اخلاصة تانرتتُثات األكادميُة 

حر الترجِباث ألا٧اصًمُت الخانت بالُلبت مً طوي الاخخُاحاث الخانت بىا  ٖلى  ال٩لُتج٣ىم  بخدضًض أًٞل الؿبل لخٞى

ٟى ُٞه والتي ٣ًىم  ٢ؿم الدسجُل وال٣بى٫ الىزات٤ التي ٣ًضمها الُالب الى  املخخهىن بمغاحٗهها، وطل٪ مً  ال٣ؿممْى

 :آلالُاث الخالُتزال٫ اجبإ 

للخهى٫ ٖلى زضماث  هملخدضًض مضي اؾخد٣ا٢ ً الُالب طوي الاخخُاحاث الخانتالىزات٤ اإلا٣ضمت مالىٓغ في  .1

ا٢ت اإلاثبخت في الىزات٤ الخانت بضعاؾههم الجامُٗتالترجِباث  والتي ال جخٗاعى م٘ التدت ال٣بى٫ الخانت  بىا  ٖلى هٕى ؤلٖا

 .اثبال٩لُ

خؿب هٕى  أوؿب الخضماث والترجِباثجدضًض  ًخم ،زانت للخهى٫ ٖلى زضماث عأث ال٩لُت اؾخد٣ا١ الُالباطا  .2

ا٢ت  .ؤلٖا

طوي الاخخُاحاث الخانت بخٗبئت همىطج بُاهاث والخى٢ُ٘ ٖلى اطن ٌؿمذ ل٣ؿم الدسجُل وال٣بى٫ مً ٣ًىم الُلبت  .3

ا٢ت خؿب  ٟي ال٩لُت، مثل اإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن وأًٖا  ما ج٣ًُه الًغوعةبمكاع٦ت مٗلىماث خى٫ هٕى ؤلٖا ، م٘ مْى

حر زضماث الترجِباث ألا٧اصًمُت لهم. هُئت الخضَعـ  الظًً ؾُٗملىن ٖلى جٞى

حر الضٖم الالػم لظوي مغاؾلت وػاعة الخٗلُم مؿئىلُت ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الجامٗت  .4 الٗالي والبدث الٗلمي بكؤن جٞى

ً.الاخخُاحاث الخانت لًم  ان خهىلهم ٖلى ٞغم حٗلُم م٩اٞئت للُالب آلازٍغ
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 وي الاحخياحاث الخاصتذآلياث وطياطاث الخعامل مع الطالب 

 لىن ًىضر َبُٗت الخضماث أو الترجِباث التي ؾُدهمً ال٩لُت زُابا  الخانتطوي الاخخُاحاث مً الُلبت ُٗى ٌُ  .5

ا٢ت.  ٖليها بؿبب ؤلٖا

 أو ؾىت صعاؾُت الالخ٣ا  م٘ ألاؾاجظة في بضاًت ٧ل ٞهل صعاسخي الُلبت مً طوي الاخخُاحاث الخانتًجب ٖلى  .6

منها والترجِباث  ٌٗاهىن ٖا٢ت التي ؤلا هٕى الظي ًثبذ  الدسجُل وال٣بى٫ ٖلُه مً ٢ؿم  ىاوحؿلُمهم الخُاب الظي خهل

 اإلا٣ترخت.

مً خ٤ الُالب طوي الاخخُاحاث الخانت ج٣ضًم جٓلم يض ٢غاعاث أًٖا  هُئت الخضَعـ منها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٖضم  .7

 بدسجُل املخايغاث أو ٖضم مىذ و٢ذ ايافي إلحغا  الامخداهاث.لهم الؿماح 

حر م٩ان مسهو في اإلاى٠٢  .8  الخام بالؿُاعاث لظوي الاخخُاحاث الخانت.جلتزم ال٩لُت بخٞى

غها لظوي الاخخُاحاث الخانت. .9  جلتزم ال٩لُت بىي٘ ٖالماث اعقاصًت ومله٣اث جبحن الخضماث التي جٞى
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 وؤلاحساءاث ألاطاطيتدليل آلالياث 

 آلياث الطعً والخظلم والشياوى الطالبيت

 

  َ والتعمي والػهاوى الطالبيةآليات الطع

 
لُه مً واحباث، لظل٪  ٌٗخبر الُالب هى مدىع الٗملُت الخٗلُمُت، لظل٪ وحب جىيُذ ٧اٞت ما له مً خ٣ى١ ٖو

 للُالب جبهغه بالُغ١ الىٓامُت وال٣اهىهُت خؿب اللىاتذ وال٣ىاهحن 
ً
 ومغقضا

ً
ويٗذ هظه آلالُت لخ٩ىن ٖىها

غاٝ الجامُٗت الؿاتضة التي  ٘ الٓلم ٖىه. وألٖا ًخٗحن ٖلى الُالب أن ٌؿل٨ها لًُمً الخهى٫ ٖلى خ٣ى٢ه وٞع

 لظل٪ جم اجبإ آلالُت الخالُت لخد٤ُ٣ طل٪:

الن ًٖ ٞخذ باب الُٗىن في ٧اٞت ٢ىىاث اليكغ بال٩لُت والجامٗت  .1 بٗض اٖالن الىدُجت النهاتُت ًخم جدضًض ؤلٖا

 للُالب الغاٚبحن في ج٣ضًم َلب إلاغاحٗت هخاتجهم.

ض ًٖ ماصجحن ٣ِٞ.ًخ٣ .2  ضم الُالب الغاؾب بُلب لٛغى مغاحٗت  هدُجخه بما ال ًٍؼ

٣ىم بضٞ٘ مبلٜ  .3 ٤ اًها٫ مالي  50ًمؤل الُالب همىطج زام بمغاحٗت الىدُجت ٍو صًىاع ل٩ل ماصة ًٖ ٍَغ

 مىز٤، ٖلى أن ًخم جغحُ٘ هظه ال٣ُمت اطا زبذ هجاح الُالب في اإلااصة التي جمذ مغاحٗت هدُجخه ٞيها.

 حك٨ُل لجىت اإلاغاحٗت الٗلمُت )لجىت الُٗىن( بال٩لُت ب٣غاع مً ٖمُض ال٩لُت. ًخم .4

 جخ٩ىن اللجىت مً زالزت أًٖا  مً هُئت الخضَعـ بال٩لُت مسخهحن في مجا٫ اإلا٣غع مىيٕى َلب اإلاغاحٗت. .5

ش جسخو اللجىت اإلاكاع اليها في ال٣ٟغة الغابٗت بضعاؾت َلب اإلاغاحٗت والبث ُٞه زال٫ أؾبٕى مً جا .6 ٍع

 ج٣ضًمه.

لى أؾخاط اإلااصة  .7 غ في مل٠ الُالب ٖو خم اًضإ وسخت مً الخ٣ٍغ اطا زبذ اصٖا  الُالب ًخم جصخُذ الىدُجت ٍو

.
ً
غ مؿل٨ه ٦خابُا  ج٣ضًم جبًر

اطا لم جثبذ صخت اصٖا  الُالب ٞٗلى عتِـ ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث ازُاع الُالب بال٣غاع الظي  .8

ُت ، والظي ٣ًطخي بب٣ا  الىدُجت اإلاُٗىن ٞيها ٖلى خالها وجىي٘ نىعة مً جىنلذ الُِه لجىت اإلاغاحٗت اإلاى  يٖى

 ٢غاع اللجىت في اإلال٠ ألا٧اصًمي للُالب.

٤ وي٘ الك٩ىي  .9 في خالت الك٩اوي ألازغي التي ال جخٗل٤ بالىدُجت، للُالب الخ٤ في ج٣ضًم أي ق٩ىي ًٖ ٍَغ

 في نىضو١ الك٩اوي اإلاىحىص بال٩لُت.

غيها في مجلـ ال٩لُت إلاىا٢كهها وحك٨ُل لجىت للخد٤٣ هىا٥ لجىت مسخهت بٟ .10 خذ نىاص٤ً الك٩اوي ٖو

 مً صخهها وإًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت لها.

ً الخلى٫ اإلا٣ترخت في مدًغ مجلـ ال٩لُت وإباٙل الُالب ب٩اٞت الخىنُاث أو ؤلاحغا اث التي جم  .11 ًخم جضٍو

ه.   اجساطها خُا٫ الك٩ىي اإلا٣ضمت مً َٞغ
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 ًترآلياث اللبول جيسجم مع زطالت وؤهداف اليليت وخططها الخىفي

 

 آليات الكبوه تٍطذي وع زضالة وأِداف الهمية وخططّا التٍفيرية

غ ؾُاؾت ال٣بى٫ في ال٩لُاث الخابٗت لها بدُث جيسجم م٘ عؾالت  في َبُٗت مماعؾاتها اػا  جٍُى
ً
ُا  هٖى

ً
 حكهض الجامٗاث جدىال

 لىحىص ؾماث الخٟاٖل واإلاكاع٦ت في َبُٗت ٖمل الخُِ الخىُٟظًت ٞبن وز٣ُت الخُت الخىُٟظًت 
ً
وأهضاٝ ال٩لُاث، وهٓغا

جسً٘ بك٩ل مؿخمغ للخدضًث واإلاغاحٗت مً ٢بل لجىت مخابٗت الخُت الخىُٟظًت، ٦ما أجها حٗض مهضعا لؤل٢ؿام الٗلمُت 

ت بال٩لُت خُث ٌ ؿدىض اليها الجمُ٘ في وي٘ أو جدضًث الغؾالت وألاهضاٝ وجدضًض ؾُاؾت والىخضاث ألا٧اصًمُت وؤلاصاٍع

ُت وطل٪ ًخُلب اجبإ ما  ت ال٩لُت وعؾالهها وأهضاٞها ومباصعاتها الىٖى ال٣بى٫ بدُث جخ٩امل وجخىا٤ٞ مٗها مما ًضٖم جد٤ُ٣ عٍإ

 ًلي:

وطل٪ ب٣ُاؽ مضي عيا مىدؿُبي ال٩لُت  أن ج٩ىن زُِ البرامج الٗلمُت بال٩لُت مدؿ٣ت م٘ عؾالت وأهضاٝ ال٩لُت و٢ُمها .1

 ٖىض حٗبئههم لالؾخبُاهاث الخانت بظل٪.

غ الغؾالت وألاهضاٝ بؤؾلىب اإلاكاع٦ت والخٗاون مً ٢بل حمُ٘ اإلاؿخُٟضًً م٘ مغاٖاة الىٓغ الى  .2 أن ًخم جٍُى

 ؾُاؾت الدسجُل وال٣بى٫.

ت والغؾالت وألاهضاٝ ٖىض اوكا  بغامج ٖلمُت حضًضة بال٩لُت ًخم وي٘ ؾُاؾت للدسجُل  .3  للغٍإ
ً
٣ا وال٣بى٫ بهظه ألا٢ؿام ٞو

 بخل٪ ألا٢ؿام.

أن ٣ًىم عإؾا  ألا٢ؿام الٗلمُت بمساَبت و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت في خا٫ حٗضًل الغؾالت أو ألاهضاٝ بىا  ٖلى  .4

 زُِ جدؿُيُت، ختى ًخم حٗضًل ؾُاؾت ال٣بى٫ بما ًخماشخى م٘ عؾالت وأهضاٝ جل٪ ألا٢ؿام.

خم طل٪ مً زال٫ ٢ُاؽ مٗض٫ ألاصا  للخُت الخىُٟظًت .أن  .5  ح٨ٗـ ؾُاؾت ال٣بى٫ والغؾالت وألاهضاٝ َمىخاث ال٩لُت ٍو

ت وا٢ُٗت و٢ابلت للخىُٟظ. .6  أن ج٩ىن ألاهضاٝ اإلاىيٖى

 أن جبجى الخُت الخىُٟظًت ٖلى أهضاٝ واؾتراجُجُاث ٢ابلت لل٣ُاؽ وحكخمل ٖلى مئقغاث مالتمت لؤلصا . .7

م إلاضي اوسجام ؾُاؾت ال٣بى٫ والدسجُل م٘ الغؾالت و ألاهضاٝ.أن حكخمل الخُ .8  ت الخىُٟظًت ٖلى اإلاخابٗت والخ٣ٍى
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 آلياث اطالع الطالب على سجالتهم

 

 آليات اطالع الطالب عمى ضذالتّي

ت  اإلاٗلىماث، اإلاٟهىم بك٩ل ٖام ٖلى أهه الخ٤ بالخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث التي جدخٟٔ بها ان خ٤ خٍغ

تراٝ به آلان بك٩ل واؾ٘ الىُا١ ٖلى أهه خ٤ اوؿاوي أؾاسخي. ٦ما أن هىا٥ جىحه ٖالمي  اإلائؾؿاث، ًخم الٖا

تراٝ ال٣اهىوي بهظا الخ٤، ٞاإلائؾؿاث الخٗلُمت التي حٗخمض ٖلى ؾُاؾت حٍٗؼ ت ٦بحر هدى الٖا ؼ خ٤ خٍغ

ت اإلاٗلىماث الخانت ب٩ل َالب  ت جل٪ اإلاٗلىماث للٛحر. ولًمان ؾٍغ اإلاٗلىماث إلصخابها م٘ الاخخٟاّ بؿٍغ

إل ٤ آلالُاث الخالُت:  ٞبهه ال ٌؿمذ بااَل ٤ ولي ألامغ ٞو  ٖلى مل٠ الُالب اال بمىا٣ٞخه الصخهُت أو ًٖ ٍَغ

إل ٖلى مل٠ َالب( ًخم ج٣ضًمه إلصاعة مسجل ٣ًىم الُالب بخٗبئت همىطج زام ٌؿمى )همىطج َلب  .1 الَا

 .ال٩لُت م٘ ابغاػ بُا٢ت الخٍٗغ٠

٤ وخضة ألاعقٟت  .2 إل ٖلى ملٟه ؤلاصاعي ًٖ ٍَغ بٗض مىا٣ٞت مسجل ال٩لُت ٌؿمذ للُالب باإلاغاحٗت والَا

ٟحن املخخهحن. إل أمام اإلاْى خم الَا   ب٣ؿم الدسجُل وال٣بى٫ الخابٗت إلصاعة مسجل ال٩لُت، ٍو

ما ُٞما ًسو اإلال٠ ألا٧اصًمي للُالب ٞبهه ًخم مغاحٗت ال٣ؿم الٗلمي املخخو بدًىع اإلاغقض ألا٧اصًمي أ .3

إل ٖلى اإلال٠ ألا٧اصًمي والخى٢ُ٘ ٖلُه مً الُالب و اإلاكٝغ  للُالب بٗض حٗبئت الُالب لىمىطج زام بااَل

 ألا٧اصًمي والاخخٟاّ بهظا الىمىطج بال٣ؿم الٗلمي.
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 آلياث جيظيب الطالب للخخصصاث املخخلفت باليليت وهظام ؤلازشاد ألاوادًمي

 

 

 آليات تٍطيب الطالب لمتخصصات املختمفة بالهمية وٌعاً اإلزغاد األنادميي

ت ل٩ل صٞٗت حضًضة اإلا٣غعاث والخُاعاث اإلاُلىبت ل٩ل صعحت حامُٗت، خؿب هٓام  جدضص الخُت الضعاؾُت الؿىٍى

٣ىم الُالب بب٦ما٫ هظه اإلا٣غعاث بىٓام الضعاؾت  بال٩لُاث )هٓام الؿىت الضعاؾُت، هٓام الٟهل الضعاسخي( ٍو

ت والجضاو٫ الضعاؾُت. جىي٘ م٣غعاث ٧ل ٞهل صعاسخي  الخخاب٘، الظي جد٨مه اإلا٣غعاث أو اإلاخُلباث الؿاب٣ت أو اإلاىاٍػ

٤ الخُىاث الُبُُٗت في أو ؾىت صعاؾُت في حضاو٫ ٖلى أؾاؽ البرهامج الضعاسخي اإلا٣ترح للُ الب، بدُث ٌؿحر ٞو

 ًٖ مؿاٖضة الُالب ٖلى 
ً
صعاؾخه. بٗض ٢بى٫ الُالب في ال٩لُت، ٌٗحن ل٩ل َالب مكٝغ أ٧اصًمي، ٩ًىن مؿئوال

ا٦دكاٝ َا٢اجه و٢ضعاجه. وإعقاص الُالب بازخُاع اإلا٣غعاث اإلاىاؾبت في هٓام الٟهل الضعاسخي، خؿب الخُت التي 

ب وخهىله ٖلى قهاصة الخسغج. ٦ما ٌكمل ألاقغاٝ ألا٧اصًمي ج٣ضًم الىصر للُالب خى٫ جئصي الى هجاح الُال

جىػ  ألامىع ألازغي التي جئزغ ٖلى صعاؾخه. ٦ما ًخٗحن مىا٣ٞت اإلاكٝغ ألا٧اصًمي ٖلى حسجُل الُالب للم٣غعاث، ٍو

خم حُٗحن مكٝغ حضًض للُالب بٗض ا٦ما٫ اإلا٣غعاث ألاؾاؾُت للٗلىم الٗامت وازخُاع الخ سهو أو حُٛحره. ٍو

 الخيؿِب لؤل٢ؿام الٗلمُت خؿب آلالُت الخالُت:

ًخٗحن ٖلى الُالب حٗبئت الىماطج الخانت للدسجُل باأل٢ؿام الٗلمُت الخسههُت اإلاىحىصة بال٩لُت  بنهاًت  .1

 الٟهل الضعاسخي الثاوي في هٓام الٟهل أو الؿىت الضعاؾُت ألاولى في هٓام الؿىت الضعاؾُت.

ب  ٌكتٍر .2  التي ًدضصها ال٣ؿم الٗلمي الظي ًٚغ
ً
هجاح الُالب ب٩اٞت اإلا٣غعاث اإلاىهىم ٖليها في الالتدت وأًًا

 الُالب الالخدا١ به.

٤ ال٣ضعة  .3 باتهم في الىمىطج اإلاٗض و٦ظل٪ ٞو ٤ حؿلؿل ٚع ًخم جيؿِب الُالب الى أخض البرامج الٗلمُت ٞو

 الاؾدُٗابُت للبرامج الٗلمُت بال٩لُت.

 للًىابِ التي ًًٗها مجلـ ال٩لُت مغاٖاة إلاخُلباث ًخم ج .4
ً
٣ا  في ْغٝو زانت ٞو

ً
يؿِب الُالب أًًا

 واخخُاحاث ؾى١ الٗمل.

في خالت ٧ان ؤلا٢با٫ ٖلى أخض البرامج الٗلمُت ًٟى١ الُا٢ت الاؾدُٗابُت للبرهامج الٗلمي ًم٨ً وي٘ يىابِ  .5

ُت ألاؾئلت خؿب جىحه ال٣ؿم.ومٗاًحر للُالب اإلاخ٣ضمحن و/ أو احغا  امخدان مٟايل  ت ج٩ىن ُٞه هٖى
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 آلياث للبول الطالب واضحت ومىاطبت لللدزة الاطديعابيت لليليت

 

  آليات لكبوه الطالب واضشة ووٍاضبة لمكدزة االضتيعابية لمهمية

أن ؾُاؾت ال٣بى٫ اإلاٗخمضة واإلاخبٗت في مئؾؿاث الخٗلُم الٗالي في لُبُا ج٩اص ج٩ىن ٢اتمت ٖلى مُٗاع وخُض وهى 

 لظل٪ اإلاٗض٫ ًخم 
ً
٣ا ت أو الؿىت ألاو٫ الٗامت مً الضعاؾت الجامُٗت، وٞو مٗض٫ الُالب في الكهاصة الثاهٍى

اث وألا٢ؿام الخابٗت لها. لظل٪ ؾٗذ جىحُه الُالب بك٩ل ٖكىاثي صون الىٓغ الى زهىنُت بٌٗ ال٩لُ

حامٗت هالىث بؤن ج٣ىم ال٩لُت بضعاؾت أٖضاص الُالب اإلاغاص ٢بىلهم بىا  ٖلى الُا٢ت الاؾدُٗابُت للمضعحاث 

واإلاٗامل و٢اٖاث الخضَعـ واإلاغا٦ؼ الخابٗت وأٖضاص أًٖا  هُئت الخضَعـ والٟىُحن بال٩لُت، و٦ظل٪ بىا  ٖلى 

 ٖلى مٗضالتهم في بٌٗ صعاؾت خاحت ؾى١ الٗمل لب
ً
باث الُالب اٖخماصا ٌٗ الخسههاث، و٦ظل٪ ٚع

بىن الدسجُل به  للخالي: .اإلا٣غعاث التي  جدىاؾب م٘ ال٣ؿم الٗلمي الظي ًٚغ
ً
٣ا خم طل٪ ٞو  ٍو

اث بالجامٗت بٗمل مسُِ جٟهُلي ل٩ل مباوي ووخضاث ال٩لُاث الخابٗت لجامٗت  .1 ًخم ج٩ل٠ُ اصاعة اإلاكغٖو

 هالىث.

 املخُِ ل٩ل ٧لُت وجدضًض ال٣اٖاث الضعاؾُت واإلاضعحاث واإلاٗامل و٧اٞت اإلاغا٤ٞ بال٩لُت.ًخم اٖخماص  .2

ًخم مً زال٫ هظا املخُِ جدضًض الُا٢ت الاؾدُٗابُت للُالب الجضص و٦ظل٪ الُالب باأل٢ؿام الٗلمُت،  .3

خم وي٘ حضو٫ لخدضًض مضي اؾخٛال٫ ال٣اٖاث لخدضًض الُا٢ت الاؾدُٗابُت ال٣هىي.  ٍو

خم ًخم اٖخ .4 ماص حسجُل الُالب مً ٢بل مسجل ال٩لُت بىا  ٖلى ال٣ضعة الاؾدُٗابُت التي جم جدضًضها ٍو

اٖخماص الٗضص اإلا٣ترح  بٗض ٖغيه ٖلى مجلـ ال٩لُت واإلاىا٣ٞت ٖلُه، أما ُٞما ًسو الخىحُه لؤل٢ؿام ٞحراعى 

 في طل٪ خاحت ؾى١ الٗمل لبٌٗ الخسههاث صون ألازغي. 

ضاص اإلا٣ترخت م .5 خماصها أو أبضا  اإلاالخٓاث.جغؾل ألٖا  ً ٢بل مسجل ال٩لُت الى اإلاسجل الٗام بالجامٗت اٖل

اث بما ًدىاؾب م٘ ال٣ضعة  .6 الاؾدُٗابُت لل٣اٖاث واإلاضعحاث ًم٨ً ج٣ؿُم الُالب بال٩لُت الى مجمٖى

 الؾدُٗاب الُالب والخىاؾب م٘ ٖضص أًٖا  هُئت الخضَعـ
ً
اث حؿهُال  .واإلاٗامل، بدُث ًخم جباص٫ املجمٖى
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 آلياث اليليت في ضمان طسيت معلوماث الطالب

 

 آليات الهمية يف ضىاُ ضسية وعمووات الطالب

ً الىعقي وألاعقٟت لىخضها ٧اُٞت ول خٟٔ جُىعث وؾاتل خٟٔ اإلاٗلىماث بخُىع الخ٣ىُت، ٞلم ٌٗض الخدٍؼ

ً ؤلال٨ترووي  CDاإلالٟاث أهما ْهغث وؾاتل ال٨تروهُت أزغي ٧ؤ٢غام  حرها مً وؾاتل الخسٍؼ والٟالقاث ٚو

ً السخابي ً البُاهاث ٖلى   Cloud storageالخسٍؼ ً ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ خُث ًخم جسٍؼ هى همىطج للخسٍؼ

 مً اؾخًاٞهها ٖلى زاصم مدضص، وج  Serversزىاصم
ً
ت مخٗضصة ، بضال ٩ىن ٖاصة م٣ضمت مً ٢بل َٝغ ْاهٍغ

اث قغ٧اث الاؾخًاٞت بخؤححر مؿاخاث زؼن سخابُت لٗمالئها بما ًخال م م٘  زالث، خُث ج٣ىم ٦بًر

ت مٗلىماث الُالب اجبٗذ ال٩لُت ؤلاحغا اث الخالُت: .اخخُاحاتهم  ولًمان ؾٍغ

 ًىحض ل٩ل َالب ملٟحن مل٠ اصاعي ومل٠ أ٧اصًمي. .1

خم الضزى٫ لهظه  .2 ًىحض مىٓىمت بمسجل ال٩لُت جدخىي ٖلى البُاهاث ؤلال٨تروهُت إلالٟاث الُالب، ٍو

 اإلاىٓىمت ٖبر ع٢م ؾغي ًىحض ٖىض اإلاسجل وو٦ُل ال٩لُت للكئون الٗلمُت. 

٤ حؿلؿل مدضص مىيٕى في  .3 ًخم خٟٔ ملٟاث الُالب الىع٢ُت بىخضة ألاعقٟت ب٣ؿم الدسجُل وال٣بى٫ ٞو

ت خ إل ٖلى هظه اإلالٟاث اال مً مسجل ال٩لُت أو اإلاكٝغ أصعاج مىٖػ ؿب ألا٢ؿام الٗلمُت وال ًخم الَا

 ألا٧اصًمي للُالب.

 خٟٔ وسخ أعق٠ُ الُالب بم٩ان مىٟهل خؿب مىانٟاث ألامً والؿالمت. .4

ً في أ٢غام  .5 ً السخابي  CDخٟٔ ملٟاث الُالب ال٨تروهُا بالخسٍؼ الظي  Cloud storageأو ٖبر الخسٍؼ

غه ٢ حره في زُُها ى٢ل لخٟٔ البُاهاث في زاصم واؾترصاصها ٖىض الخاحت وهظا ما حؿعى حامٗت هاًٞى لىث لخٞى

 .اإلاؿخ٣بلُت
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 آلياث ضمان جلبيت البرامج الخعليميت الحخياحاث ومخطلباث طوق العمل

 

 ضوم العىنووتطمبات ستيادات ال الرباور التعميىيةآليات ضىاُ تمبية 

اهُال٢ا مً أهضاٝ وعؾالت ال٩لُاث في اٖضاص ال٩ىاصع ال٣اصعة ٖلى زضمت املجخم٘ وجلبُت اخخُاحاث ؾى١ 

 مً مالتمت بغامجها الخٗلُمُت ألصا  
ً
الٗمل. لظا ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ هظه اإلائؾؿاث الخٗلُمُت يغوعة الخد٤٣ صاتما

م٨ً مهامها اإلاىاَت بها في اَاع زضمت املجخم٘ وا لبِئت وجلبُت اخخُاحاث ؾى١ الٗمل املخلي وؤلا٢لُمي  ٍو

٤ جدب٘ آلالُت الخالُت:  الخد٤٣ مً  طل٪ ًٖ ٍَغ

٤ اعؾا٫  .1 ت مخُلباث ؾى١ الٗمل ًٖ ٍَغ جحن إلاٗٞغ الخىانل اإلاؿخمغ م٘ أصخاب اإلاهلخت والخٍغ

 اؾخبُاهاث ل٣ُاؽ مضي عيا أصخاب اإلاهلخت ًٖ مسغحاث البرامج الٗلمُت. 

٣ت م٘ م٣ترح ًخم جًمح .2 ن هخاتج الاؾخبُاهاث ٖلى ق٩ل صعاؾت مُضاهُت مبضتُت ًٖ اخخُاحاث املجخم٘ مٞغ

 ال٣ؿم اإلاؼم٘ اؾخدضازه أن صٖذ الًغوعة.

خم مىا٢كهها والخغوج بسالنت خى٫ الاجٟا١ ٖلى بىىصها. .3  حٗغى هظه الضعاؾت في احخمإ ال٣ؿم الٗلمي ٍو

 لمي في مجلـ ال٩لُت للمىا٣ٞت ٖليها.ًخم ٖغى اإلاظ٦غة اإلاخ٤ٟ ٖليها مً ال٣ؿم الٗ .4

جدا٫ مغاؾلت مً و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت الى و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت للمىا٣ٞت ٖلى أي  .5

 م٣ترخاث بالخدضًث أو أوكا  بغامج ٖلمُت حضًضة ًخُلبها ؾى١ الٗمل.

جامٗت للمىا٢كت ًخم ٖغى اؾخدضار بغهامج ٖلمي إلاىا٦بت اخخُاحاث ؾى١ الٗمل ٖلى مجلـ ال .6

 والخهى٫ ٖلى ؤلاطن باإلوكا  ونضوع ٢غاع مً عتِـ الجامٗت.
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ً وجحفيز اإلاخفوكينآلياث مخابعت وجلو   يم الطلبت اإلاخعثًر

 

 املتفوقني وحتفيص املتعجسيَ الطمبة وتكويي وتابعة آليات

كٝغ 
ُ
ً وجدٟحز اإلاخٟى٢حن. وحٗخبر هظه ح م الُلبت اإلاخٗثًر وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي بال٩لُاث ٖلى جىُٟظ آلُت مخابٗت وج٣ٍى

ً وجدٟحز اإلاخٟى٢حن.  آلالُت م٨ملت في ٖملها آللُت اإلاغقض ألا٧اصًمي أو الغاتض الٗلمي، وطل٪ لًمان مخابٗت الُلبت اإلاخٗثًر

 8ثزٍَأوالً: يتاتعة وتمىَى انطهثة املتع

 تعزَف انطانة املتعثز: .1

ٗٝغ الُالب اإلاخٗثر مً زال٫ ؤلاحغا اث آلاجُت:  ٌُ 

 :مؿخىي الخدهُل الضعاسخي الٗام للُالب 

اإلاٗض٫ الترا٦مي أ٢ل مً الخض ألاصوى الظي جىو ٖلُه التدت الضعاؾت والامخداهاث )وهظا ٌٗجي خهى٫ الُالب ٖلى اهظاع  -أ

 أو جىبُه أ٧اصًمي(.

ً في هٓام الؿىت الضعاؾُت.عؾىب   -ب  الُالب بؤ٦ثر مً م٣غع في الٟهل الضعاسخي أو أ٦ثر مً م٣غٍع

2- :ً  آلُاث جدضًض الُلبت اإلاخٗثًر

ً مً ٢بل أؾ  -أ ظة اإلا٣غعاث واإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن، ومخابٗت خًىعهم وجدهُلهم الضعاسخي اجًخم جدضًض الُلبت اإلاخٗثًر

 بؤو٫.مىظ بضاًت الٟهل الضعاسخي أو الؿىت ا
ً
 لضعاؾُت، ختى ًخم خهغ مكا٧لهم ومخابٗههم والى٢ٝى ٖلى مؿخىاهم أوال

مً زال٫ مغاؾلت اؾاجظة اإلا٣غعاث الضعاؾُت باأل٢ؿام للمغقضًً ألا٧اصًمُحن للخٗٝغ ٖلى ألاؾباب والٗىامل التي أصث   -ب

 الى الخؤزغ والخٗثر الضعاسخي مثل ألاؾباب الخالُت:

  ت البضحهت أو ي٠ٗ الضاُٞٗت للخٗلم.ٖضم اصاعة الى٢ذ وي٠ٗ ال٣ضع  ة ٖلى الخظ٦غ وي٠ٗ ؾٖغ

 .حر طل٪ مً ألاؾباب  وحىص ْغٝو جمى٘ الُالب مً الضعاؾت أو أؾباب جخٗل٤ بؤؾخاط اإلا٣غع ٚو

ت اإلاك٨الث التي ٌٗاوي منها الُالب اإلاخٗثرون: -3  جدضًض ومٗٞغ

  ت اإلاك٨الث التي ٌٗاوي منها الُالب اإلاخٗثرون مً زال٫ اإلاغقض ألا٧اصًمي، وطل٪ مً زال٫ ؤلاعقاص ًخم جدضًض ومٗٞغ

 الٟغصي والجماعي باؾخسضام هماطج واؾخبُاهاث زانت بىخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي بال٩لُت.
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  الى وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي والتي ج٣ىم بدصخُو ً ل بٌٗ الُالب طوي الخاالث الخانت مً الُالب اإلاخٗثًر ًخم جدٍى

 إلاىاؾبت لهم.مك٨التهم وإًجاص الخلى٫ ا

  ٟٔضم ال٣ضعة ٖلى الخ يغوعة الخٗٝغ ٖلى ألاؾباب والٗىامل التي أصث الى الخؤزغ الضعاسخي مثل ٖضم جىُٓم الى٢ذ، ٖو

غ والبدىر أو ٦غاهُت الُالب  ضم خل الىاحباث أو اٖضاص الخ٣اٍع ت البضحهت لضي الُالب، ٖو والاؾترحإ، وي٠ٗ ؾٖغ

حر طل٪ مً  للم٣غع أو وحىص ْغٝو جمىٗه مً الضعاؾت أو ألؾباب جخٗل٤ بًٗى هُئت الخضَعـ أو اإلاىهج الضعاسخي ٚو

 ألاؾباب.

م: -4  جدضًض مجاالث الخٗثر وجدضًض َغ١ وأؾالُب الخ٣ٍى

غ ومغاؾالث اإلاغقضون ألا٧اصًمُىن بضعاؾت خالت الُالب اإلاخٗثرون، وجدضًض  ج٣ىم وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي مً زال٫ ج٣اٍع

ثلى للخٗامل
ُ
خم اؾخسضام ؤلاحغا اث آلاجُت في الخٗامل مٗهم: الُغ١ اإلا  مٗهم، ٍو

  ٣ٖض ل٣ا اث بحن اإلاغقض ألا٧اصًمي والُالب لخدضًض ؾبب الخٗثر الضعاسخي، والٗمل ٖلى خل هظه ألاؾباب ؾىا  أ٧اهذ

 أ٧اصًمُت أو احخماُٖت أو هٟؿُت.

 ُالب والى٢ٝى ٖلى أؾبابه.الاجها٫ بىلي أمغ الُالب في بٌٗ الخاالث، وإزباعه بالخٗثر الضعاسخي لل 

  ٘٤ اإلاغقض ألا٧اصًمي، و٦ظل٪ لجىت الخٗامل م اطا ٧ان الخٗثر بؿبب الٓغٝو الىٟؿُت والصخُت، ُٞخم الخل ًٖ ٍَغ

 الٓغٝو الىٟؿُت والاحخماُٖت.

  ٘الُالب، اطا ٧ان ؾبب الخٗثر ًغح٘ الى ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب أو الخدهُل الضعاسخي، ُٞخم صعاؾت أؾباب طل٪ م

الج جل٪ ألاؾباب باجساط ؤلاحغا اث الخصخُدُت اإلاىاؾبت.  ٖو

  ًخم جدضًض اإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلاخٗثر بها الُالب وجىحُه الُالب لٗمل بدىر أو ج٩لُٟه بالخدًحر ملخايغة في أخض

 مىايُ٘ اإلا٣غع الضعاسخي.

 الرتاح ويتاتعة حم املشكالت انتٍ َعاٍَ يُها انطالب املتعثزوٌ: -5

٣ض ل٣ا اث م٘ اؾاجظة اإلا٣غعاث الظًً جؤزغوا ٞيها إلاىا٢كت أؾباب  - أ ، ٖو
ً
جىُٓم احخمإ م٘ الُالب اإلاخٗثرون صعاؾُا

ثلى لخدؿحن مؿخىاهم الضعاسخي وطل٪ بٗض هخاتج الامخداهاث الىهُٟت أو/ و النهاتُت.
ُ
 الخؤزغ، وإعقاصهم الى الُغ١ اإلا

غ قهغي ًخًمً ٢اتمت بهئال  الُلبت ٣ًىم اإلاغقض ألا٧اصًمي بالخىانل م٘ و   - ب ٤ اخالت ج٣ٍغ خضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي ًٖ ٍَغ

.
ً
ً صعاؾُا  باؾخسضام همىطج جدضًض ومخابٗت الُلبت اإلاخٗثًر

٤:   - ث ً في خا٫ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب أو الخدهُل ًٖ ٍَغ  -ؤلاحغا اث الخصخُدُت اإلاخبٗت للُلبت اإلاخٗثًر
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 في جدٟحزهم ٖلى اإلاكاع٦ت وؤلال٣ا  أزىا  املخايغة وجدٟحز مهاعاتهم  جغ٦حز ًٖى هُئت الخضَعـ ً ٖلى الُلبت اإلاخٗثًر

 الضعاؾُت.

   اعة أؾخاط اإلا٣غع في الؿاٖاث اإلا٨خبُت لالؾخٟؿاع ًٖ أي مؿالت لم جىضر لهم أزىا ً ٖلى ٍػ حصجُ٘ الُلبت اإلاخٗثًر

ض ؤلال٨ترووي أو  ٤ البًر  اإلاىهت الخٗلُمُت للجامٗت.املخايغة أو الخىانل مٗهم ًٖ ٍَغ

  ٤ ج٣ضًم اإلاغقض ألا٧اصًمي الىهُدت ب٨ُُٟت جىُٓم و٢ذ الُالب زاعج الجامٗت وإعقاصه الى َغ١ الاؾخظ٧اع الجُض ٞو

 حضو٫ مىٓم.

  ٗض اإلاكاع٦ت مٟخاح
ُ
اتها خُث ح ٌصج٘ اإلاغقض ألا٧اصًمي الُلبت ٖلى اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الُالبُت في مسخل٠ مؿخٍى

٘ مؿخىاهم ألا٧اصًمي.لخؤ٢لم الُ  لبت م٘ الخُاة الجامُٗت وٞع

  جىحُه الُلبت مً ٢بل اإلاغقض ألا٧اصًمي وأؾخاط اإلا٣غع ل٨ُُٟت اؾخسضام البىابت ؤلال٨تروهُت للجامٗت واإلا٨خبت

 ؤلال٨تروهُت وهٓام الخٗلُم ؤلال٨ترووي.

 تصًُى أدوات انكشف املثكز عٍ انطالب املتعثزٍَ وتمُُى أدائهى: -6

حر آلُت ال٨تروهُت ٖلى مى٢٘ مسجل ال٩لُت جبحن ل٩ل مغقض ًخم ج ً مً زال٫ جٞى غ آلُت ال٨ك٠ ًٖ الُالب اإلاخٗثًر ٍُى

أ٧اصًمي اإلاٗضالث الضعاؾُت، والضعحاث الٟهلُت ل٩ل َالب ُٞخم مً زال٫ طل٪ ج٣ُُم ومخابٗت ألاصا  ألا٧اصًمي للُلبت 

.ً  اإلاخٗثًر

 يدي حتمُك أهداف اِنُات: تمُُى أداء انطالب املتعثزٍَ نتحدَد -7

ً لخدضًض مضي جد٤ُ٣ أهضاٝ آلالُاث مً زال٫ ؤلاحغا اث آلاجُت:   ًخم ج٣ُُم أصا  الُالب اإلاخٗثًر

 ٢ُاؽ مضي الخدؿً في اإلاٗض٫ الترا٦مي واإلاٗض٫ الٟهلي وطل٪ ببحغا  م٣اعهه بحن اإلاٗض٫ الترا٦مي ال٣بلي والبٗضي . - أ

.مخابٗت الخدؿً في الخدهُل  - ب
ً
 الضعاسخي في اإلاىاص التي عؾب ٞيها الُالب جدضًضا
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 : حتفُز انطهثة املتفىلني:ثاَُاً 

 تعزَف انطانة املتفىق: -1

ًخم جدضًض الُالب اإلاخٟى١ في جهاًت ٧ل ٞهل صعاسخي خُث ٣ًىم مسجل ال٩لُت ببصعاج أؾما  الُلبت اإلاخٟى٢حن في ٢اتمت  

ضص الى٣اٍ أو  ت في هٓام الؿىت الضعاؾُت ٖو ٤ مٗضالتهم الٟهلُت في هٓام الٟهل الضعاسخي أو الؿىٍى الخمحز لل٩لُت ٞو

 أو جل٪ الؿىت ٖلى الىدى الخالي:اإلاٗض٫ الٗام الظي خهلىا ٖلُه في طل٪ الٟهل 

 ( أو ما ٌٗاصلها مً الضعحاث في هٓام الؿىت الضعاؾُت.00 4( الى )75 3مغجبت الخمحز ألاولى: اإلاٗض٫ الٟهلي بحن ) -أ

 أو ما ٌٗاصلها مً الضعحاث في هٓام الؿىت الضعاؾُت. (74 3( الى )5 3مغجبت الخمحز الثاهُت: اإلاٗض٫ الٟهلي بحن ) -ب

 أو ما ٌٗاصلها مً الضعحاث في هٓام الؿىت الضعاؾُت. (3.49( الى )00 3مغجبت الخمحز الثالثت: اإلاٗض٫ الٟهلي بحن ) -ث

 حتدَد انطهثة املتفىلني: اتآنُ -2

ًخم خهغ ومخابٗت الُلبت اإلاخٟى٢حن مً َٝغ اإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن باؾخسضام همىطج خهغ الُلبت اإلاخٟى٢حن مً ٢بل 

صًمي، وحؿلُمها الى وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي بال٩لُت في بضاًت ٧ل ٞهل صعاسخي أو ؾىت صعاؾُت ٞىع اٖالن الىخاتج اإلاغقض ألا٧ا

 النهاتُت.

 حتدَد جماالت انتفىق وحتدَد طزق وأسانُة انزعاَة: - 3

ثلى ج٣ىم وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي مً زال٫ اإلاغقضون ألا٧اصًمُىن بضعاؾت خالت الُالب اإلاخٟى٢حن، وجد
ُ
ضًض الُغ١ اإلا

خم اؾخسضام ؤلاحغا اث آلاجُت في الخٗامل مٗهم:  للخٗامل مٗهم. ٍو

 ٣ٖض ل٣ا اث بحن اإلاغقض ألا٧اصًمي والُلبت اإلاخٟى٢حن لخدٟحزهم وحصجُٗهم ٖلى الخٟى١. - أ

الج الهٗىباث  - ب ، ُٞخم حصخُو ٖو وخضة  فياطا ٧ان هىا٥ نٗىباث وجدضًاث جىاحه اإلاخٟى٢حن بؿبب بٌٗ الٓغٝو

 ؤلاعقاص ألا٧اصًمي.
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ً وجحفيز اإلاخفوكينآلياث مخابعت وجلو   يم الطلبت اإلاخعثًر

اصة الخٟى١  - ث الٗمل ٖلى اًجاص بِئت مصجٗت ومدٟؼة للخٟى١ باجساط بٌٗ ؤلاحغا اث التي حؿاٖض الُالب اإلاخٟى٢حن في ٍػ

 والخمحز.

 ًخم اقغا٥ الُالب اإلاخٟى١ في ججهحز وإٖضاص بٌٗ املخايغاث وإل٣ائها أمام ػمالته. - ر

 اإلاخٟى٢حن للمكاع٦ت في أوكُت الجامٗت وال٩لُت املخخلٟت، منها:ًخم جدٟحز الُلبت   - ج

  ،٤ اصاعة اليكاٍ الُالبي )الاخخٟا٫ باألًام واإلاىاؾباث الٗاإلاُت ألاوكُت الُالبُت ٖلى مؿخىي الجامٗت ًٖ ٍَغ

 . اليكاٍ الث٣افي، اليكاٍ الاحخماعي، اليكاٍ الٟجي واإلانهي، اإلاكاع٦ت املجخمُٗت، ألاهضًت الُالبُت(

  ا٢امت وكاٍ ٖلمي صازل ال٩لُت )مئجمغ ٖلمي مهٛغ(  ٌكاع٥ ُٞه أًٖا  هُئت الخضَعـ والُالب اإلاخٟى٢حن مً زال٫

 ج٣ضًم بدىر أو هضواث ٖلمُت.

  ت اطا ٘ قهاصاث جٟى١ وهضاًا عمٍؼ م الُلبت اإلاخٟى٢حن ب٩ل بغهامج وجىَػ ٖمل خٟل ؾىىي في بضاًت ٧ل ٖام حامعي لخ٨ٍغ

 ١.أم٨ً ل٩ل َالب مخٟى 

 الرتاح وحتدَد طزق حم املشكالت انتٍ َعاٍَ يُها انطالب املتفىلني: -4

خم طل٪ مً زال٫: م الُلبت اإلاخٟى٢حن، ٍو  ًجب الٗمل ٖلى صٖم الُالب اإلاخٟى١ مً زال٫ ج٨ٍغ

ت في جمثُل ال٩لُت في املخاٞل الٗامت، واإلاكاع٦ت في ألاوكُت املخخل  -أ ت ٩ًىن للُالب اإلاخٟى٢حن ألاواتل أولٍى ٟت لل٩لُت وأولٍى

 في حُُٗنهم ٦مُٗضًً بٗض جسغحهم.

 .اٖالن أؾما  الُلبت اإلاخٟى٢حن ل٩ل بغهامج صعاسخي في ٢اتمت الخمحز ٖلى مى٢٘ ال٩لُت والجامٗت  -ب

 يتاتعة حم املشكالت انتٍ َعاٍَ يُها انطالب املتفىلني: -5

٣ض ل٣ا اث   - أ  ٖو
ً
م٘ أؾاجظة اإلا٣غعاث الظًً ًضعؾىا الُالب اإلاخٟى٢حن إلاىا٢كت جىُٓم احخمإ م٘ الُالب اإلاخٟى٢حن صعاؾُا

غ ٢ضعاتهم وحصجُٗهم إلاىانلت جدؿحن مؿخىاهم الضعاسخي للىنى٫ الى  ثلى لخٍُى
ُ
آلُت الخٗامل مٗهم وإعقاصهم الى الُغ١ اإلا

 الخمحز.

غ  - ب ٤ اخالت ج٣ٍغ بٗض جهاًت الٟهل الضعاسخي ألاو٫ أو ٣ًىم اإلاغقض ألا٧اصًمي بالخىانل م٘ وخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي ًٖ ٍَغ

٤ ٢اتمت جًم الُلبت باؾخسضام همىطج زام ٌٗبؤ مً ٢بل اإلاغقض  بنهاًت الؿىت الضعاؾُت لىخضة ؤلاعقاص ألا٧اصًمي ًٖ ٍَغ

 ألا٧اصًمي.
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ً وجحفيز اإلاخفوكينآلياث مخابعت وجلو   يم الطلبت اإلاخعثًر

 - اإلجزاءات انتصحُحُة املتثعة نهطهثة املتفىلني عٍ طزَك: - 6

  اإلاخٟى٢حن في جدٟحزهم ٖلى اإلاكاع٦ت وؤلال٣ا  أزىا  املخايغة وجدٟحز مهاعاتهم ٦حز ًٖى هُئت الخضَعـ ٖلى الُلبت جغ

 الضعاؾُت.

   اعة أؾخاط اإلا٣غع في الؿاٖاث اإلا٨خبُت لالؾخٟؿاع ًٖ أي مؿؤلت لم جىضر للُالب أزىا حصجُ٘ الُالب اإلاخٟى٢حن ٖلى ٍػ

 خاط اإلا٣غع.املخايغة أو ٖغى بٌٗ اإلا٣ترخاث التي ًغاها الُالب اإلاخٟى٢حن م٘ اؾ

  جىحُه الُلبت مً ٢بل اإلاغقض ألا٧اصًمي واؾخاط اإلا٣غع ل٨ُُٟت اؾخسضام البىابت ؤلال٨تروهُت للجامٗت واإلا٨خبت

 ؤلال٨تروهُت وهٓام الخٗلُم ؤلال٨ترووي لالَإل ٖلى مهاصع اإلاٗلىماث الخضًثت لخىؾُ٘ آٞا٢هم.
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 آلياث اخخياز اإلاسشد ألاوادًمي ؤو السائد العلمي

 

 اختياز املسغد األنادميي أو السائد العمىي اتآلي

ؤلاعقاص ألا٧اصًمي زضمت مهىُت تهضٝ للخٗٝغ ٖلى اإلاك٨الث التي حٗى١ ٢ضعة الُالب في اإلاغخلت الجامُٗت ٖلى 

 ٤ خم ج٣ضیم اإلاؿاٖضة والضٖم للُالب ًٖ ٍَغ الخدهُل الٗلمي والخٟاٖل م٘ مخُلباث الخُاة الجامُٗت ٍو

ض  اصة وعي الُلبت بمؿئىلُاتهم ألا٧اصًمُت وحصجٗهم ٖلى بظ٫ اإلاٍؼ مً الجهض في خل اإلاك٨الث ألا٧اصًمُت ٍػ

ض الُلبت باإلاهاعاث  ٤ جؼٍو خم طل٪ ًٖ ٍَغ والصخهُت التي جدى٫ صون جد٣ُ٣هم ألهضاٞهم الخٗلُمُت ٍو

٘ مً جدهُلهم الضعاسخي ومىا٢كت َمىخاتهم الٗلمُت. و٢ض جم اهههاج آلالُت الخالُت: ت التي جٞغ  ألا٧اصًمُت اإلاخىٖى

 أوالً اجزاءات االختُار

اع مجلـ ال٣ؿم الٗلمي اإلاغقض ألا٧اصًمي في هٓام الٟهل الضعاسخي والغاتض الٗلمي في هٓام الؿىت یسخ .1

 املخضصة لالزخُاع. ًد٤٣ اإلاٗاًحرالضعاؾُت بما 

 اال في ْغٝو اؾخثىاتُت ٖىضما ٩ًىن  .2
ً
كغون َالبا الخض ألا٢صخى لخدمُل اإلاغقض ألا٧اصًمي ھى زمؿت ٖو

 ً  بال٣ؿم ال ٌُٛي ٖضص الُالب باليؿبت اإلاظ٧ىعة .ٖضص أًٖا  هُئت الخضَعـ ال٣اٍع

با   .3  أٖل
ً
٣ا كغون َالبا یجىػ ملجلـ ال٣ؿم ٞو اطا ما ػاص ٖضص الُالب في أي مغخلت صعاؾُت ًٖ زمؿت ٖو

 أًٖا  ھیئت الخضَعـ أن ی٩ىن ھىا٥ أ٦ثر مً مغقض واخض.

٘ الُالب ٖلى اإلاغقضًً. .4  جغاعى الٗضالت الخامت والكٟاُٞت في ؾُاؾت جىَػ

الن ٖىھا بىيىح في لىخت اٖالهاث ال٣ؿم ی .5 غاعى وي٘ ؾاٖاث ؤلاعقاص ألا٧اصًمي في الجضاو٫ الضعاؾُت وؤلٖا

 وحضاو٫ اإلاغقضًً.

 ثاًَُا يعاَري االختُار

1. .ً  أن ی٩ىن طو ؾمٗت َیبت ویخه٠ بالخ٨مت والُٗا  واإلاغوهت وال٣ضعة ٖلى الخىانل م٘ آلازٍغ

أن ج٩ىن له ال٣ضعة ٖلى الُٗا  )الىهُدت، الٗلم، الى٢ذ، واملجهىص،....الخ...( وؤلاإلاام باللىاتذ وال٣ىاهحن  .2

 وؤلاعقاص ألا٧اصًمي.

 أن ٩ًىن مئھل ومضعب ٖلى ٖملُاث ؤلاعقاص ومخُلباجه وزهاتهه. .3

. وإحغا  ٖملُاث الخدلُل  .4
ً
ا اإلاؿخمغة للىخاتج وهخاتج اج٣ان الٗمل ٖلى الخاؾب آلالي وبغامجه اإلاؿخسضمت صوٍع

 الاؾخبُاهاث وجُٟٗل صوعھا.
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 آلياث اخخياز اإلاسشد ألاوادًمي ؤو السائد العلمي

بیٗخھا واعجباَها بالبدث الٗلمي وؾى١ الٗمل  .5 اث الٗلمُت لخل٪ اإلا٣غعاث َو ؤلاإلاام حیضا باإلا٣غعاث واملخخٍى

غ اإلا٣غعاث ومدخىاها.  وله عإبت في ٖملُاث جٍُى

 بؿاٖض ٖلى وكغ ز٣اٞت ؤلاعقاص ألا٧اصًمي ویضٖم مٟاھیمه. .6

 ویخ٣بل الغأي آلازغ ویؿخٟیض مً ٖملُت الخٛظًت الغاحٗت. أن ی٩ىن  .7
ً
 ایجابیا

 ٢اصعا ٖلى الخىانل ؤلاًجابي والٟٗا٫ م٘ اصاعة ال٩لیت. ٩ًىن أن  .8

حن. .9  ًخمخ٘ بٗال٢اث َُبت م٘ الؼمال  والُالب وؤلاصاٍع

 لصخهُت.أن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى الخىانل ؤلاوؿاوي وألا٧اصًمي م٘ الُالب وأن ٩ًىن بٗیضا ًٖ ألاھىا  ا .11

غ اإلاؿخمغ وؤلاعقاص ألا٧اصًمي. .11 ت لٗملُت الخٍُى  له عٍإ

بُت ووعف الٗمل. .12 غ اإلاؿخمغ لؤلصا  مً زال٫ الاقترا٥ بالبرامج الخضٍع  أن ٩ًىن له ال٣ضعة ٖلى الخٍُى

یؿخُی٘ اإلاغقض ألا٧اصًمي مض یض الٗىن للُالب في مىاحهت الهٗىباث التي جخٗل٤ بخسههاتهم وطل٪ مً   .13

 ؾباب اإلاك٩لت وا٢تراح الخلى٫ اإلاىاؾبت لھا.زال٫ جدضًض أ
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 آليت جمىين الطالب مً اإلاشازهت في صىاعت اللسازاث وحل اإلاشىالث

 

 آلية متهني الطالب وَ املػازنة يف صٍاعة الكسازات وسن املػهالت 
أن نىاٖت واجساط ال٣غاعاث هى مهاعة أؾاؾُت جدخاحها اإلائؾؿاث في حمُ٘ مغاخلها الخٗلُمُت واإلاهىُت، لظل٪ 

جدخاج اإلائؾؿاث الى اجساط أًٞل زُاع مم٨ً في أ٢هغ و٢ذ مم٨ً، باإلياٞت الى ال٣ضعة ٖلى اْهاع ألاؾباب التي 

مت التي جخُلب اقغا٥ الُالب في نىاٖت ال٣غاع، لظل٪ جضٖم جل٪ ال٣غاعاث. حٗض ٖملُت نى٘ ال٣غاع مً اإلاهاعاث اإلاه

غ للمكاع٦ت في ج٣ُُم ٧ل ما  ت مً الاؾخبُاهاث والخ٣اٍع اهخهجذ حامٗت هالىث هظا الىهج مً زال٫ أٖضاص مجمٖى

ًغجبِ بالٗملُت الخٗلُمت مً ج٣ُُم أًٖا  هُئت الخضَعـ، اإلا٣غعاث الضعاؾُت، ؤلاصاعاث، واإلاكاع٦ت في وي٘ حضاو٫ 

خذ املجا٫ أمام الُالب لئلصال  باإلا٣ترخاث والخلى٫ والتي مً قؤجها أن حؿاهم في اًجاص الخلى٫ لبٌٗ الا  مخداهاث ٞو

 اإلاكا٧ل التي جىاحهها ال٩لُاث. وإلقغا٥ الُلبت في نىاٖت ال٣غاع أٖضث الجامٗت آلالُاث الخالُت :

ىهُٟت الامخداهاث النهاتُت لل٩لُت وطل٪ ًٖ اإلاكاع٦ت في اٖضاص الجضاو٫ الضعاؾُت وجيؿ٤ُ حضو٫ الامخداهاث ال .1

٤ احخمإ َلبت ال٣ؿم م٘ ميؿ٤ الضاعؾت والامخداهاث.    ٍَغ

مكاع٦ت الُلبت في ازخُاع ألاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى بدىر جسغحهم. خُث ٣ًضم  الُالب َلب الى ميؿ٤ الضاعؾت  .2

 مل
ً
٣ا بخه ببحغا  البدث م٘  أؾخاط مٗحن ٞو  جا٫ البدث.والامخداهاث، ٌكحر ُٞه الى ٚع

٣ًُم الُلبت أصا  أًٖا  هُئت الخضَعـ ومضعا  اإلا٩اجب و ؤلاصاعاث وختى اإلا٣غعاث الضعاؾُت مً زال٫   .3

 الاؾخبُاهاث اإلاٗضة لهظا الٛغى.

احخمإ  الُلبت الزخُاع عتِـ اجداص الُلبت، وازخُاع ه٣ُب لالجداص الٗام للجامٗت. ٦ما ًم٨نهم الاحخمإ  وجبلُٜ  .4

 ي وحهت هٓغ ًم٨ً أن حٗغى بمجلـ عتاؾت ال٣ؿم للمكاوعة.عتِـ ال٣ؿم بؤ

ٌكاع٥ عتِـ اجداص الُلبت في بٌٗ احخماٖاث مجلـ ال٩لُت بضٖىي مً املجلـ في خا٫ اؾخٗغاى بٌٗ  .5

 اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بالُلبت.

ٌؿخُُ٘ الُالب اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاعاث بىي٘ م٣ترخاتهم في نىضو١ اإلا٣ترخاث لُخم ٖغى جل٪  .6

٤ اللجىت الخانت باإلقغاٝ ٖلى نىاص٤ً الك٩اوي واإلا٣ترخاث.اإلا  ٣ترخاث في مجلـ ال٩لُت ًٖ ٍَغ
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 آلياث واضحت حول مخطلباث حضوز الطالب والالتزام باإلاواعيد

 

 باملواعيدآليات واضشة سوه وتطمبات سطوز الطالب وااللتصاً 

 

جدغم حامٗت هالىث ٖلى اًجاص بِئت حٗلُمُت وأ٧اصًمُت مخمحزة ج٣ىم ٖلى أؾاؽ الاخترام والخٗاون بحن 

مىدؿُبها مً زال٫ جغؾُش مباصة اخترام الى٢ذ والاهًباٍ والالتزام والكٗىع باإلاؿئولُت، مً زال٫ ال٣ُام 

لُه ًخىحب ٖلى الُالب الالت زام بما لهم مً خ٣ى١ وما ٖليهم مً واحباث بالىاحباث اإلاىاَت بالُالب. ٖو

ومؿئولُاث، لظل٪ ٌٗض أي زغ١ لل٣ىاهحن، اللىاتذ، ألاهٓمت، والخٗلُماث اإلاٗمى٫ بها بسهىم الخًىع 

والالتزام ب٩اٞت اإلاىاُٖض صازل ال٩لُت  ٌٗض مسالٟت ج٣خطخي الخؤصًب، بٗض اَإل الُالب ٖلى حمُ٘ اللىاتذ 

 اجبإ آلالُت الخالُت: والىٓم اإلاٗمى٫ بها. لظل٪ جم

ًلتزم الُالب الجضص بدًىع بغهامج الترخُب بالُالب الظي جىٓمه ال٩لُت بالخٗاون م٘ أجداص الُلبت في  .1

 بضاًت ٧ل ؾىت حامُٗت.

ًلخ٣ي الُالب زال٫ هظا البرهامج بغإؾا  ألا٢ؿام الٗلمُت ومسجل ال٩لُت والضعاؾت والامخداهاث و٢ؿم  .2

ُا  هبظة ًٖ  ألا٢ؿام الٗلمُت وآلُاث هٓام الدسجُل وال٣بى٫ واللىاتذ الخانت بىاحباث وخ٣ى١ الجىصة إٖل

  الُالب ليكغ هظه آلالُاث.

الاهخٓام بالضعاؾت وال٣ُام ب٩اٞت اإلاخُلباث الضعاؾُت للم٣غعاث والخغم ٖلى خًىع املخايغاث مً زال٫  .3

اث الخًىع والُٛاب.  ٦كٞى

ُٟت أزىا .4   وحىصه صازل ال٩لُت وج٣ضًمها للمسخهحن ٖىض الُلب و ًلتزم الُالب بدمل بُا٢خه الخٍٗغ

 املخاٞٓت ٖلى الىٓاٞت الٗامت والالتزام بالؼي اإلاىاؾب الظي ٨ًٟل الاخترام.

ألتزم الُالب بالخؤ٦ض مً وحىص أؾمه في ٦ك٠ خًىع اإلا٣غعاث الضعاؾُت وال ٌؿمذ للُالب الب٣ا  في ٢ؿم لم  .5

  ٌسجل به.

حضوله الضعاسخي مثل الخٗاعى في أو٢اث املخايغاث أو الدسجُل في م٣غع  الخؤ٦ض مً ٖضم وحىص أزُا  في .6

ت مغاحٗت مسجل ال٩لُت مىظ  لى الُالب في خالت وحىص أزُا  في الجضو٫ ؾٖغ ؾب٤ وأن هجر ُٞه الُالب ٖو

 بضاًت الضعاؾت.

 كغ بال٩لُت.ًخم وكغ حمُ٘ اللىاتذ وآلالُاث الخانت بالُالب في مى٢٘ ال٩لُت والجامٗت و٧اٞت وؾاتل الي .7

ًخم التزام الُالب بخٗبئت ؤلا٢غاع بؤهه ٢ض ٢ام بمغاحٗت حمُ٘ ال٣ىاهحن واللىاتذ الٗامت لُالب اإلاغخلت  .8

.
ً
 ٧امال

ً
 الجامُٗت في حامٗت هالىث والالتزام بها التزاما
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 اءاث ألاطاطيتدليل آلالياث وؤلاحس 

 آلياث واضحت حول مخطلباث حضوز الطالب والالتزام باإلاواعيد

 ٖلى الُالب الخؤ٦ض مً ٞترة وم٩ان ازخباعه والخًىع ٢بل بضاًخه بىه٠ ؾاٖت. .9
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 وتـــــــة نالــــجامع

 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت
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اكبت اإلالاهي واإلاطاعم والعاملين بها وفم الشسوط الصحيت  ؤلياث مس

 

 والعاومني بّا وفل الػسوط الصشيةآليات وساقبة املكاِي واملطاعي 

حك٩ل ؾالمت الُالب بالخغم الجامعي و/أو اإلابِذ الجامعي صٖامت عتِؿت في املجخم٘ الُالبي، والبض مً ويٗها ٖلى 

ٗض مخابٗت اإلا٣اهي واإلاُاٖم  اث، وهي ٖلى جماؽ مباقغ م٘ الصخت والبِئت املخُُت بالُالب.  َو ؾلم ألاولٍى

حر مىار نحي مً  والٗاملحن بها في الخغم الجامعي مً ألامىع التي أولهها حامٗت هالىث أهمُت ٦بحرة، وطل٪ ألن جٞى

اقت  زال٫ ما ٣ًضم مً مؤ٧ىالث ومكغوباث أمغ ملر ويغوعي. لظل٪ جم ج٩ل٠ُ م٨خب ألاؾ٩ان الُالبي وؤلٖا

لٟذ لجىت مسخهت ببحغا  خم
ُ
ت ل٩اٞت اإلاغا٤ٞ باإلابِذ الجامعي و٦ظل٪ ٧ الث جٟخِكُت بك٩ل صوعي باإلاخابٗت الضوٍع

بالخغم الجامعي. و٢ض جم اجبإ آلالُت  لئلقغاٝ ٖلى الكئون الصخُت ومغا٢بت قغٍو الصخت والؿالمت الٗامت

 الخالُت لخد٤ُ٣ طل٪.

اقت باألقغاٝ ٖلى الٗاملحن في البُىث الُالبُت ومالخٓههم مً خُث التزامهم  .1 ًخىلى م٨خب ألاؾ٩ان الُالب وؤلٖا

اقت.بخؤصًت واحبهم  ت ٖلى ؤلٖا  وج٣ُضهم بالكغٍو والًىابِ اإلا٣غعة في ال٣ٗض اإلابرم بحن الجامٗت والجهت اإلاكٞغ

ها  .2 ًخىلى م٨خب ألاؾ٩ان الُالبي بخ٣ضًم اإلا٣ترخاث اإلاُٟضة لخدؿحن مؿخىي زضماث حٛظًت الُالب وقغَو

 للمىانٟاث الٗلمُت والصخُت اإلاخٗاٝع ٖليها واإلاضوهت ف
ً
 ي ال٣ٗض اإلابرم.وأنىاٞها و٦مُاتها َب٣ا

ج٣ىم لجىت م٩لٟت مً الجامٗت مً طوي الازخهام ب٣ؿم الصخت الٗامت ب٩لُت الخ٣ىُت الُبُت مً احغا   .3

ظًت بمبِذ الُالب والخٟخِل ٖليها وجضبحر  خمالث جٟخِكُت بك٩ل صوعي ٖلى م٣اهي ال٩لُاث واإلاُاٖم ومساػن ألٚا

 ٧ل ما ًلؼم لًمان جىاٞغ الكغٍو الصخُت ٞيها. ججهحزاتها وألاقغاٝ ٖلى اٖضاص الىحباث بها، واجساط

غ الى عتِـ  .4 ا٢ه بىمىطج زام لخ٣ُُم الكغٍو الصخُت وإعؾا٫ الخ٣ٍغ غ وإٞع ج٣ىم هظه اللجىت ببٖضاص ج٣ٍغ

غ وجىُٟظ أي ٢غاعاث أو جىنُاث  الجامٗت الظي بضوعه ٣ًىم بمغاؾلت م٨خب ألاؾ٩ان الُالبي لالَإل ٖلى الخ٣ٍغ

 بالخهىم.

ى وحىص قهاصاث صخُت للٗاملحن ووحىص بغامج للى٢اًت يض آلاٞاث مً قغ٦ت مٗخمضة في اإلا٩اٞدت الدكضًض ٖل .5

 يض ال٣ىاعى وآلاٞاث.
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 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

 آلياث العىاًت بالظىً الجامعي

 

 اجلاوعيآليات العٍاية بالطهَ 

ان اوكا  الؿ٨ً الجامعي ٌٗخبر يغوعة خخمُت ٞغيهها الخاحت اإلااؾت ليكغ الخٗلُم الجامعي بهىعة واؾٗت 

ومؿهلت للُالب طوي الٓغٝو الهٗبت والخانت ؾىا  مً أبىا  اإلاضن ألازغي ممً ال ٌؿخُُٗىن جدمل أٖبا  

 لٓغٞو
ً
 بالظهاب واإلاجي  بك٩ل ًىمي لل٩لُت هٓغا

ً
هم الهٗبت و٦ظل٪ الُالب الظًً ال جىحض في الضعاؾت مالُا

بىن في الاهسغاٍ في الضعاؾت بها وجضاع بما ٌٗٝغ ببصاعة اإلابِذ الجامعي للبىحن و/أو  مضجهم الخسههاث التي ًٚغ

للبىاث، خُث ًخم اًىا  الُالب والُالباث في أ٢ؿام صازلُت لِـ باإلم٩ان هجاخها اطا لم ًخم الٗىاًت بها مً 

ت ووي٘ الًىابِ وألاؾـ للؿ٨ً ٞيها، وجدب٘ حامٗت هالىث خُث الخضماث  حر اإلاخُلباث والهُاهت الضوٍع وجٞى

 : آلالُت الخالُت

٣ًىم م٨خب ألاؾ٩ان الُالبي بالجامٗت بخجهحز وتهُئت أما٦ً ا٢امت الُالب في اإلابِذ الجامعي بالخيؿ٤ُ م٘  .1

  ىن للمبِذ الجامعي.ال٩لُاث، وطل٪ مً زال٫ اعؾا٫ ٢ىاتم بٗضص الُالب الظًً ًدخاح

في خالت وحىص زلل أو هىا٢و في تهُئت اإلابِذ الجامعي ٣ًىم م٨خب ألاؾ٩ان الُالبي بمغاؾلت اصاعة  .2

غ بظل٪. اث بالجامٗت إلاٗاًىت اإلاباوي أو الخجهحزاث و٦خابت ج٣ٍغ  اإلاكغٖو

غ ٖلى الجهاث املخخهت ببصاعة الجامٗت ألزظ ألاطن  .3 اث بٗغى الخ٣ٍغ بمٗالجت الخلل أو ج٣ىم اصاعة اإلاكغٖو

حر الىىا٢و في اإلابِذ الجامعي بخ٩ل٠ُ مً عتِـ الجامٗت والخيؿ٤ُ م٘ ال٩اجب الٗام بالجامٗت.  جٞى

حر الىىا٢و في اإلابِذ  .4 ٤ يىابِ لخٞى ج٣ىم ؤلاصاعة املخخهت في الجامٗت بالخٗا٢ض م٘ حهاث مدضصة ٞو

 الجامعي خؿب ؤلام٩اهُاث اإلااصًت للجامٗت.

 ٩ان الُالبي باؾخالم والخى٢ُ٘ ٖلى ٧اٞت الخجهحزاث اإلاىحىصة في اإلابِذ الجامعي.٣ًىم مضًغ م٨خب ألاؾ .5

اث  .6 ٣ًضم مضًغ م٨خب ألاؾ٩ان الجامعي همىطج زام للُالب لخٗبئت البُاهاث والامًا  ٖلى ٧اٞت مدخٍى

ت باإلابِذ الجامعي.  الٛٞغ

اٞاصة اال بٗض جى٢ُ٘ همىطج زام ال ًخم ازال  َٝغ أي َالب مسجل باإلابِذ الجامعي وال ًخم اُٖا  أي  .7

 مً اإلاكٝغ باإلابِذ الجامعي ًًمً ٖضم وحىص أي التزام ٖلى الُالب ُٞما ًسو اإلابِذ الجامعي.
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 آلياث جحظين وجطويس خدماث اإلاىخبيت

 

 آليات حتطني وتطويس خدوات املهتبة

 مً ٦ُان ال٩لُت، وهي جخ٣اؾم مٗها أهم ألاهضاٝ ان لم ه٣ل ٧لها، وتهخم بخٛظًت ان اإلا٨خبت حٗبر 
ً
 مهما

ً
حؼ ا

مجخم٘ ال٩لُت باإلاٗلىماث واإلاٗاٝع بازخالٝ أهىاٖها وأق٩الها، وأي هجاح إلا٨خبت ال٩لُت ال ًئحي آ٧له اال بىحىص 

ت والبِئت املخُُت، اط أن اإلاٗلىمت الىٓام آلالي للمٗلىماث والظي ًى٨ٗـ اًجابا بالًغوعة ٖلى عؾالت ال٩لُ

ٝى اإلا٨خباث جدخىي زمغة الجهض  الٗلمُت والخ٣ىُت هي اللبىت ألاولى في الخٗلُم الٗالي وفي البدث الٗلمي، وأن ٞع

حر الخضماث  ؤلاوؿاوي ال٣ضًم والخضًث، وخؿً حؿُحر الغنُض، والاؾدثماع والا٢خهاص في اإلاىاعص، وجٞى

ٞحر اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت الجساط ال٣غاعاث، ٧لها ٖىاتض هابٗت مً الاؾخسضام ألامثل اإلاىاؾبت، والاجهاالث، وجى 

 للىٓم آلالُت للمٗلىماث في مجا٫ اإلا٨خباث الجامُٗت. حؿعى ال٩لُت لخُب٤ُ آلالُت الخالُت:

مها ان ٞٗالُت اإلا٨خبت جؤحى يمً الخيؿ٤ُ م٘ الاخخُاحاث الٟٗلُت للم٨خباث ومضي اؾخٗضاصها وج٣بلها وإإلاا .1

 بخ٨ىىلىحُا الىٓم آلالُت.

الىٓم آلالُت جخمثل في حىصة البرمجُاث، ل٨ً جُب٤ُ الُبٗاث الجضًضة للىٓام ٚحر واعص بد٨م ي٠ٗ  .2

م جىحه بٌٗ اإلا٨خباث للبدث في بغمجُاث مٟخىخت  ب الٟٗا٫ ٖلى اؾخسضام الىٓام ٚع البيُت الخدخُت والخضٍع

 اإلاهضع.

 ر اؾهام الىٓام في جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلا٨خبت وجىمُت اإلاىاعص.الغبِ م٘ مئقغاث ٞٗالُت ألاصا  ًدض  .3

ىهغ   .4  ٚحر مد٣٣ت، ٖو
ً
 لٗضم عؾم اإلا٨خباث ألهضاٝ زابخت و٢هحرة اإلاضي، ٧ل ٢ضعاث الىٓام جب٣ى وؿبُا

ً
هٓغا

 الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص ًخجلى أ٦ثر باإلاكاع٦ت في البُاهاث وفي الٗال٢ت بحن اإلا٨خباث واملخُِ الخاعجي.

الاؾخسضام للىٓام آلالي بىحىص وخضة مٗلىماث في ٦ُان مؿخ٣ل ًٖ أي وخضة جىُٓمُت أزغي خُث ٞٗالُت  .5

 وأصاة جىاٞؿُت.
ً
 اؾتراجُجُا

ً
 حٗخبر اإلاٗلىمت مىعصا

حكٝغ هظه الىخضة الخىُٓمُت ٖلى حٗضًل اإلاهام واله٩ُل الخىُٓمي وإًجاص مؿاعاث إلاغوع اإلاٗلىماث   .6

ت الىٓم" وزٍُى اجها٫ جؼامىا م٘ اخال٫ الىٓ  ًٖ الخاحت المخال٥ مىدؿبي ال٩لُت لـ"مٗٞغ
ً
ام آلالي، ًٞال

 .
ً
ت الخىُٓمُت" مٗا  و"اإلاٗٞغ
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 آلياث جلييم خدماث الدعم الطالبي بشيل دوزي

 

 بػهن دوزي آليات تكييي خدوات الدعي الطالبي

ت واإلاهاعاث الٗلمُت ٞدؿب،  وإهما ًمخض  صوعها الى  جئمً حامٗت هالىث بؤن صوعها ال ٣ًخهغ ٖلى ا٦ؿاب الُالب اإلاٗٞغ

حر بٌٗ اإلاؿخلؼماث واإلاغا٤ٞ . لظل٪ ويٗذ  حر زضماث الضٖم الُالبي لخِؿحر اخخُاحاث الُالب مً زال٫ جٞى جٞى

٘ مً الجامٗت زُِ لخ٣ضًم الضٖم وؤلاعقاص للُالب في مسخل٠ املجاالث التي ح ٘ مً جدهُل الُالب  وٞع ؿاهم في الٞغ

اصة مؿخىي الخدهُل الٗلمي  حر اإلاىار اإلاىاؾب الظي ٌؿاٖض ٖلى ٍػ مؿخىي عياهم ًٖ الخضماث اإلا٣ضمت باإلياٞت الى جٞى

ت مضي مالتمت هظه الخضماث وأوحه ال٣هىع ٞيها، ٣ٞض جم اٖخماص آلالُت الخالُت لخ٣ُُم زضماث الضٖم الُالبي:  وإلاٗٞغ

 . ٣ًضم ٢ؿم يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت اؾخبُاهاث ل٣ُاؽ عيا الُالب ًٖ زضماث الضٖم الُالبي. 1

ٗمم ٖلى ٧اٞت ألا٢ؿام الٗلمُت مً زال٫ ميؿ٣ي الجىصة.2  . ًخم وكغ الاؾخبُاهاث ٖلى مى٢٘ ال٩لُت َو

٤ ميؿ٣ي الجىصة باأل٢ؿام ًخم جدلُل . ٣ًىم ٢ؿم يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت بجم٘ الاؾخبُاهاث ًٖ 3 ٍَغ

غ بالخهىم لٗغيه في  مجلـ ال٩لُت.    البُاهاث اخهاتُا  وإخالت ج٣ٍغ

غ الى مضًغ م٨خب 4 دا٫ وسخت مً الخ٣ٍغ . ٣ًىم مجلـ ال٩لُت باجساط ؤلاحغا اث الالػمت بىا  ٖلى الىخاتج اإلاخدهل ٖليها ٍو

غ الهاصعة ًٖ اإلا٨خب . ًخم اصعاج بٌٗ الخضماث التي بها ٢هىع في الخُِ   الجىصة بالجامٗت ألصعاحه في الخ٣اٍع

 الخدؿُيُت. 
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 آلياث جحدًث البياهاث على اإلاوكع ؤلالىترووي لليليت والجامعت بشيل مىخظم

 

 واجلاوعة بػهن وٍتعي املوقع اإللهرتوٌي لمهمية عمىآليات حتديح البياٌات 

ٌٗخبر اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لل٩لُت و /أو الجامٗت أصاة جىانل ٞٗالت بحن ٧اٞت اصاعاث ال٩لُت وميؿُيها، وأصاة حٍٗغ٠ بال٩لُت    

الهاث والغؾاتل وجدضًث اإلاى٢٘ ب٩ل ما هى حضًض. ٨ٌٗـ   ل٩اٞت الجهاث طاث الٗال٢ت،  خُث ًخم مً زاللها حٗمُم ؤلٖا

ت  و  أهضاٝ  ال٩لُت، ٦ما ًم٨ً اؾخسضامه ٦مؿخىصٕ  ال٨ترووي لخٟٔ ٧اٞت ألاوكُت اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي عؾالت وعٍإ

  ببوكا  وجدضًث مؿخمغ 
ً
والٟٗالُاث الُالبُت وألا٧اصًمُت،  ولهظا الؿبب أولذ حامٗت هالىث وال٩لُاث الخابٗت لها  اهخماما

حخماعي ولخد٤ُ٣ طل٪ ًخم اجبإ آلالُاث إلاىا٢ٗها ؤلال٨تروهُت  ؾىا  ٧ان ٖلى اإلاى٢٘ الغؾمي أو ٖلى مىهاث الخىانل الا 

 الخالُت: 

٤ بخٛظًت مى٢٘ ال٩لُت و الجامٗت ب٩اٞت 1 ٤ صٖم الخضماث ؤلال٨تروهُت ًسخو هظا الٍٟغ . ًخم انضاع ٢غاع بدك٨ُل ٍٞغ

 اإلاٗلىماث واليكاَاث التي ج٣ىم بها ال٩لُت و ٧اٞت البرامج الخابٗت لها.   

٤ صٖم الخضماث  ؤلال٨تروهُت ليكغها ٖلى 2 غها ومغاؾلت ٍٞغ . ًخم الخٗمُم ٖلى اجداص الُلبت لخىز٤ُ ٧ل وكاَاتهم وجهٍى

 اإلاى٢٘.  

ضه 3 الهاث بٗض نُاٚت الخبر امالتُا وجؼٍو . ًخىلى عتِـ ٧ل ٢ؿم ٖلمي ومضًغ اصاعة ٖغى  ٧اٞت اليكاَاث واإلاٗلىماث  والٖا

٤ الخضماث ؤلال٨تروهُت لخٛظًت مى٢٘ ال٩لُت و الجامٗت .بهىع اطا أم٨ً ومً جم مغاؾ  لت ٍٞغ

٘ اؾخبُان لخ٣ُُم آلالُت اإلاخبٗت لخدضًث اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ٖلى مىدؿبي ال٩لُت والجامٗت و أصخاب اإلاهلخت. 4  . ًخم جىَػ

 ومغاؾلت 5
ً
مضًغ م٨خب الجىصة بالجامٗت . ٣ًىم ٢ؿم الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت بجم٘ الاؾخبُاهاث وجدلُلها اخهاتُا

غ وما ًترجب ٖلُه مً جدؿِىاث أن وحض أي ج٣هحر في  غ ًخًمً هخاتج بُاهاث الخ٣ُُم لُخم اؾخٗغاى هخاتج الخ٣ٍغ بخ٣ٍغ

 بٌٗ الجىاهب. 
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افم باإلااطظت حظب مخطلباث اإلاسهص الوطني لضمان  آلياث ضمان الالتزام اإلاظخمس بمخطلباث اإلاباوي واإلاس
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سطب وتطمبات املسنص  آليات ضىاُ االلتصاً املطتىس مبتطمبات املباٌي واملسافل باملؤضطة

 الوطين لطىاُ دودة املؤضطات التعميىية

ت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة،   مً الخدضًاث والخدىالث الجظٍع
ً
ٌكهض الٗالم اإلاٗانغ في مجا٫ الخٗلُم الجامعي ٦ثحرا

بُت بمىؤي ًٖ طل٪. ومً جل٪ الخدضًاث والخدىالث ما ًخٗل٤ بؿعي ال٨ثحر  ولِؿذ اإلائؾؿاث الخٗلُمُت والخضٍع

مً مئؾؿاث الخٗلُم الٗالي يمان الالتزام اإلاؿخمغ بمخُلباث اإلاباوي واإلاغا٤ٞ ختى جخىا٤ٞ م٘ مخُلباث 

حر طل٪، البض مً وحىص الٗملُت الخٗلُمُت مً خُث البيُت الخدخُت للمباوي واإلاغا٤ٞ باإلائؾؿت، وختى ًخم ج ٞى

ًجب أن جٓهغ ال٩لُت التزامها اإلاؿخمغ بمخُلباث اللىاتذ  آلُاث جًمً الالتزام اإلاؿخمغ وجٟي بخل٪ اإلاخُلباث.

جي لًمان الجىصة واإلاخًمىت في مخُلباث وقغٍو الترزُو.  ال٨مُت للمباوي واإلاغا٤ٞ الهاصعة ًٖ اإلاغ٦ؼ الَى

لُه ًخم اجبإ الخُىاث الخالُت:   ٖو

٤ نُاههها بك٩ل صوعي، أو اوكا  مغا٤ٞ حضًضة  .1 ًجب أن حٗمل ال٩لُت ٖلى اؾخضامت اإلاباوي واإلاغا٤ٞ ًٖ ٍَغ

اث بالجامٗت. خم طل٪ مً زال٫ مساَبت اصاعة اإلاكغٖو  اطا جُلب ألامغ، ٍو

ت للهُاهت  .2 ما٫ ووي٘ محزاهُت ج٣ضًٍغ ٤ مخسهو لخ٣ُُم ألٖا اث بالجامٗت ببعؾا٫ ٍٞغ ج٣ىم اصاعة اإلاكغٖو

 و/أو ألاوكا .

غ مٟهل ًٖ حجم الهُاهت اإلاُلىبت أو ألاوكا  الجضًض مخًمً  .3 ٤ اإلاخسهو بخ٣ضًم ج٣ٍغ ٣ًىم الٍٟغ

ت.  الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

غ. .4 ٣ت بخ٣ٍغ اث بمساَبت ال٩اجب الٗام للجامٗت بكؤن الهُاهت أو ألاوكا  مٞغ  ج٣ىم اصاعة اإلاكغٖو

غ في احخمإ مجلـ الجامٗت ألبضا  الغ  .5 أي واإلاىا٣ٞت ٖلى عنض اإلابلٜ في خا٫ محزاهُت الجامٗت ًخم ٖغى الخ٣ٍغ

٘ الهُاهت التي جدخاج إلابالٜ ٦بحرة ًخم مساَبت الجامٗت للىػاعة لضعاؾهها  حُٛي اإلاُلىب، وفي خالت مكاَع

 وإصعاحها يمً محزاهُت الجامٗت اإلاؿخ٣بلُت.

حر مخُلباث ججهحزاث ال٣اٖاث واإلاٗامل جخم ٢بل بضاًت الٗام الضعاسخي .6 مً زال٫ لجان م٩لٟت مً عإؾا   جٞى

 ألا٢ؿام ج٣ىم بخدضًض الاخخُاحاث وإخالت ال٣ىاتم لٗمُض ال٩لُت.
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افم باإلااطظت حظب مخطلباث اإلاسهص الوطني لضمان  آلياث ضمان الالتزام اإلاظخمس بمخطلباث اإلاباوي واإلاس

 حودة اإلااطظاث الخعليميت

 

٣ًىم ٖمُض ال٩لُت بمغاؾلت ؤلاصاعاث املخخهت في الجامٗت لضعاؾت حُُٛت الاخخُاحاث وجدا٫ اإلاغاؾلت  .7

٤ ٦غاؾت مىانٟاث جدضص لل٩اجب الٗام بالجامٗت ألبضا  الغأي وفي خالت اإلاىا٣ٞت ًخم ج٣ضًم ُٖا  للك غ٧اث ٞو

ُت.  ٞيها ال٨مُت والىٖى

ض  .8 في خالت اعؾا  الُٗا  ٖلى قغ٦ت مُٗىت ًخم ابغام ٣ٖض بُنها وبحن الجامٗت جدضص ُٞه اإلاضة الؼمىُت لخىٍع

حر ٧اٞت الاخخُاحاث اإلاضوهت في بىىص ال٣ٗض.   اإلاُلىب وجٞى

غ في أبيُت ومٗامل  .9 ت ال٩لُتمً يمً الاقتراَاث التي ًجب أن جخٞى   .الخ٠ُُ٨ والخضٞئت والههٍى
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 آلياث مخابعت ألاوضاع الصحيت إلاىدظبي اإلااطظت

 

 ملٍتطيب املؤضطةآليات وتابعة األوضاع الصشية 

اإلاؿخضامت ٖلى الالتزام بخد٤ُ٣ الخُُٛت الصخُت مً زال٫ مخابٗت ألاويإ الصخُت  جئ٦ض أهضاٝ الخىمُت   

إلاىدؿبي ال٩لُت، وهظا ٌٗجي يغوعة خهى٫ ٧اٞت ألاشخام ٖلى الخضماث الصخُت اإلاىاؾبت التي ًدخاحىن اليها  

ت أو الى٢اتُت أو الٗالحُت أو الخ ٍؼ لظل٪  ؤهُلُت أو املخٟٟت لآلالم صون مىاحهت أي يات٣ت مالُت.ؾىا  الخٍٗؼ

ت حر ْغٝو وأخىا٫ صخُت ل٩اٞت مىدؿبي ال٩لُت والخؤ٦ض مً زلى ال٩لُت مً ألامغاى الؿاٍع واإلاٗضًت  وحب جٞى

اث ال٩لُت "ٞال٣ٗل  الؿلُم في الجؿم   ٖلى ؾالمت مىدؿبي ال٩لُت واملجخم٘ املخلي ٌٗخبر مً أولٍى
ً
خٟاْا

  : ". ولظا ٣ٞض جبيذ ال٩لُت آلالُاث الخالُت إلاخابٗت ألاويإ الصخُت إلاىدؿبيهاالؿلُم

ٖىض ج٣ضمه َلب الاهدؿاب لل٩لُت وجضعج هدُجت الٟدو في مل٠   َبي )قهاصة صخُت(٢ُام الُالب بٟدو  .1

ت واإلاٗضًت.    الخ٣ضًم، وبظل٪ هًمً زلى الُلبت مً ألامغاى الؿاٍع

غ ٣ًىم ٖمُض ال٩لُت  .2 الٗاملحن في ال٩لُت ، زهىنا  مً ًٖ الخالت الصخُت )قهاصة صخُت(بُلب ج٣ٍغ

 مؿئىلي  اإلا٣هى وألا٢ؿام الضازلُت .

اقت الجامُٗت  جخىلي اللجىت اإلا٩لٟت مً ٖمُض ال٩لُت .3 مخابٗت ٧اٞت الجىاهب مؿئولُت بمخابٗت اإلا٣اهي وؤلٖا

 .الصخُت اإلاخٗل٣ت بالٗاملحن بها

غ لٗمُض ال٩لُتجدا٫  .4  بل بضاًت ٧ل ؾىت صاعؾُه. مباقغة ٢ ج٣ٍغ
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 معيار البحث العلمي 
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 آلياث جلييم وجطويس طياطت البحث العلمي

 

 تكييي وتطويس ضياضة البشح العمىيآليات 

ت،  ٘ مؿخىي أصاته مً زال٫ مىا٦بت الخُىع الٗلمي في قتى مجاالث اإلاٗٞغ جدغم حامٗت هالىث ٖلى صٖم البدث الٗلمي وٞع

غ ؾُاؾت البدث الٗلمي آلالُت الخالُت:  لظل٪ جدب٘ الجامٗت في ج٣ُُم وجٍُى

ت ٖلمُت بالجامٗت مً طوي ال .1 ت  ل٣اتمت ًخم اوكا  لجىت اؾدكاٍع خبرة وال٨ٟا ة الٗلمُت مً زال٫ اإلاغاحٗت الضوٍع

اث البدث الٗلمي  .  أولٍى

 ًخىلى مجلـ الجامٗت عؾم الؿُاؾاث الٗامت للجامٗت ومنها ؾُاؾت البدث الٗلمي لل٩لُاث. .2

 حٗغى الؿُاؾت ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للجامٗت الؾخُإل عأي أصخاب اإلاهلخت وأعباب الٗمل. .3

 ًخم وكغه في املجخم٘ الٗلمي.الاؾتراجُجُت للبدث الٗلمي للجامٗت والخُِ الخىُٟظًت لل٩لُاث م٘  م٣اعهت الخُت .4

ألا٢ؿام بالؿُاؾت اإلاٗضة للٗغى ٖلى اللجان والاؾدكاعاث مغ٦ؼ البدىر مضًغ ًساَب و٦ُل الكئون الٗلمُت و  .5

 ووي٘ ما ًلؼم في زُُها الخىُٟظًت. لالَإلالٗلمُت بال٩لُاث 

٘ في زُُها الخىُٟظًت جُلبهان ج٣ُُم الؿُاؾت التي ؤام م٣ترخاث بكجدُل ألا٢ؿ .6  مغاخل جىُٟظها للبدىر أو اإلاكاَع

 .وطل٪ مً زال٫ ٣ٖض احخماٖاث لخدضًض اججاهاث البدث الٗلمي

حٗغى م٣ترخاث ألا٢ؿام والخٛظًت الغاحٗت مً زال٫ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ٖلى املجلـ الٗلمي للجامٗت للىٓغ ٞيها  .7

 ص ما ًلؼم منها.واٖخما

غ ؾُاؾت البدث الٗلمي مً وا٢٘  بكؤنًخىلى عتِـ الجامٗت اٖخماص مدًغ احخمإ املجلـ الٗلمي وما جًمىه  .8 جٍُى

 ج٣ُُم ألا٢ؿام والخٛظًت الغاحٗت. 

و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت و الظي بضوعه مساَبت الؿُض ب والاؾدكاعاث الٗلمُتًخىلى مضًغ مغ٦ؼ البدىر  .9

غ ؾُاؾت البدث الٗلمي ل لهعتِـ الجامٗت لٗغى ما جىنًساَب     .املجلـ الٗلمي إل٢غاع وجٍُى
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 الاولوياث والدظهيالث لدعم البحث العلميجحدد اث آلي

  

 آليات حتدد األولويات والتطّيالت لدعي البشح العمىي

 
ً
 في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، وًلٗب البدث الٗلمي صوعا

ً
ُٟه  في اَاع الخغم ٖلى صٖم البدث الٗلمي بالجامٗتهاما وجْى

ت، في زضمت املجخم٘ والبِئت لخد٤ُ٣ أ٦بر ٢ضع مً الخىمُت  خماص ٖلى .الا٢خهاصًت والاحخماُٖتالبكٍغ مسههاث  وبااٖل

 الجامٗت آلالُت الخالُت: اجبٗذالجامٗت لبىض البدث الٗلمي 

اث البدثُت بما ًخ٤ٟ وؾُاؾت الجامٗت في البدث الٗلمي.ج٣ىم  .1  اللجىت الٗلمُت ل٩ل بغهامج بخدضًض ألاولٍى

اث ال .2 ُت )مكغٕو  بدىر  صعاؾاث ىجدا٫ ألاولٍى ( ، هضواث، مئجمغاثو٦ُل الكئون الٗلمُت لخهيُٟها مً خُث الىٖى

غاعي مخُلباث املجخم٘. لل٩لُت و ىاؾباًغاه منها م املجلـ الٗلمي للجامٗت للمىا٢كت وإ٢غاع ما ىلٗغيها ٖل  للجامٗت ٍو

ت للبدث الٗلمي.ًخم اخالت اإلا٣ترخاث إلاغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث إل  .3  صعاحها في الخُت الؿىٍى

خىلى جسهو اإلابالٜ اإلاالُت الالػمت مً بىض البدث للجامٗت ٌٗخمض عتِـ الجامٗت مدًغ احخمإ املجلـ الٗلمي  .4 ٍو

ت واإلاالُت  مٗت بالخيؿ٤ُ م٘ الكئونالٗلمي في محزاهُت الجا  .)ال٩اجب الٗام( ؤلاصاٍع

 ًخم مغاؾلت ٖمُض ال٩لُت باإلا٣ترخاث البدثُت التي جم ٢بىلها واإلاحزاهُت املخههت لها.  .5

اث البدث الٗلمي واإلاحزاهُاث املخههت لظل٪ألا٢ ال٩لُت ٣ًىم بمغاؾلتٖمُض  .6 .ؿام الٗلمُت باإلا٣ترخاث وأولٍى
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 الاهفاق الىلي على البحث العلمي في اإلاواشهت العامتوظبت جحدد اث آلي

  

 يف املواشٌة العاوة البشح العمىيحتدد ٌطبة اإلٌفام الهمي عمى ات آلي

 

 جسهُو وؿبت 
ً
ا لؤلهٟا١  مً في اَاع خغم الجامٗت ٖلى حصجُ٘ وصٖم البدث الٗلمي بال٩لُاث الخابٗت لها، ًخم ؾىٍى

 مىاػهت الجامٗت ٖلى البدث الٗلمي ٖلى الىدى الخالي:

٘ وبدىر ٖلمُت. .1  ج٣ىم ألا٢ؿام الٗلمُت بؤٖضاص م٣ترح باملخههاث اإلاالُت التي جدخاحها لٛغى جىُٟظ مكاَع

ى عتاؾت جدا٫ اإلا٣ترخاث الى مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث لخجمُٗها وإخالهها الي املجلـ الٗلمي  للجامٗت زم ال .2

٣ت في ٦ك٠ ٖام   جسهُو  وؿبت مً ألاهٟا١ ال٨لي ٖلى البدث الٗلمي بك٩ل مدضص خؿب الاخخُاحاث اإلاٞغ
ً
الجامٗت َالبا

 بالخٟهُل.

ت واإلاالُت )ال٩اجب الٗام ( اؾخالم حمُ٘ مخُلباث ألا٢ؿام الٗلمُت بال٩لُاث. .3  ًخىلى م٨خب الكئون ؤلاصاٍع

مكغٕو اإلاىاػهت اإلاالُت للجامٗت مخًمىت مسههاث لبىض البدث الٗلمي أزظا في ٣ًىم ال٣ؿم اإلاالي بالجامٗت ببٖضاص   .4

ه مً اإلاىاػهت الؿاب٣ت. خباع ما جم نٞغ  الٖا

 وؿبت ؤلاهٟا١ ال٨لي ٖلى البدث الٗلمي. .5
ً
 ٌٗغى مكغٕو اإلاىاػهت ٖلى مجلـ الجامٗت لالٖخماص مدضصا
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 آلياث اإلاشازهت في املحافل واإلااجمساث العلميت

  

 آليات املػازنة يف احملافن واملؤمتسات العمىية

غ البِئت الضازلُت للمجخمٗاث مً زال٫ صٖم وكاٍ خغ٦ت البدث الٗلمي و  تهضٝ اإلائجمغاث الٗلمُت الى جٍُى

٤ ٣ٖض هظه الل٣ا اث بحن الباخثحن وكغ ألابدار الٗلمُت و ما ًيخج ٖىه مً ع  ٞ٘ إلاؿخىي الٗلم ًٖ ٍَغ

واملخخهحن في هٟـ املجا٫ و ما الى طل٪ مً جباص٫ ألا٩ٞاع والى٣اقاث والتي جئصي الى حٗاون ٖلمي ًيخج ٖىه 

ُٟت با٦دكاٝ ما أو ْاهغة حضًضة و  أ٩ٞاع وأبدار حضًضة  ٦ما ج٣ضم املخاٞل واإلائجمغاث الٗلمُت ٞغنت حٍٗغ

ُت بمساَغهاج٣ضم ا لظل٪ ًيبغي ٖلى ٧ل باخث أو َالب أو م٨ٟغ أن   .لٟىاتض منها أو جيكغ الخلى٫ لها و الخٖى

الم  ضزل الؿاخت الٗلمُت ٖو كاع٥ في هظه املخاٞل واإلائجمغاث الٗلمُت لُىمي مهاعاث الخىانل ٍو ًدًغ َو

الازخهام مً أوؾ٘ أبىابه  بكٍغ مالتمت هظا الل٣ا  الخخُاحاجه الٗلمُت أو مهاعاجه ألا٧اصًمُت . و٢ض ٢امذ 

 لُت الخالُت.حامٗت هالىث بىي٘ آلا

ًخ٣ضم ًٖى هُئت الخضَعـ بال٩لُت بُلب ٦خابي لل٣ؿم الٗلمي بال٩لُت الظي ًدبٗه  للمىا٣ٞت ٖلى خًىع  .1

٤ مٗه وسخت مً البدث الظي ؾِكاع٥ به باؾم  مئجمغ ٖلمي أو هضوة أو ملخ٣ى )بالضازل أو الخاعج(  مٞغ

  .الجامٗت ومىا٣ٞت اللجىت الٗلمُت باإلائجمغ ب٣بى٫ البدث لئلل٣ا

 ًدُل عتِـ ال٣ؿم ؤلاحغا  الى و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت. .2

 ًدُل م٨خب الكئون الٗلمُت بال٩لُت ؤلاحغا  الى مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بالجامٗت. .3

ًبضة مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث عأًه وفي خالت مىا٣ٞخه ًدُل ؤلاحغا  الى و٦ُل الكئون الٗلمُت  .4

 له بضوعه لغتِـ الجامٗت.بالجامٗت و الظي ًدُ

 ًبضة عتِـ الجامٗت عأًه وفي خالت اإلاىا٣ٞت ًهضع ٢غاعا بالخهىم. .5

 -جخ٨ٟل حامٗت هالىث ب٩اٞت الى٣ٟاث اإلاالُت اإلاترجبت ًٖ خًىع اإلائجمغ بالضازل أو الخاعج )جظ٦غة الؿٟغ .6

 عؾىم اإلاكاع٦ت باإلائجمغ ان وحضث...(. -ؤلا٢امت

ٌ ما ٞاجه مً  ٌٟٗى ًٖى هُئت الخضَعـ اإلاكاع٥ .7 في اإلائجمغ مً الخضَعـ ٞترة او٣ٗاص اإلائجمغ  بكٍغ حٍٗى

 مدايغاث بٗض الخيؿ٤ُ م٘ ال٣ؿم الٗلمي الخاب٘ له.

 ًٖ أٖما٫ اإلائجمغ وأهم الىخاتج  .8
ً
غ ًٖ مكاع٦خه ًخًمً ملخها ًلتزم ًٖى هُئت الخضَعـ بخ٣ضًم ج٣ٍغ

 والخىنُاث ان وحضث.

اث أزغي وجىصٕ في م٨خبت اخًاع وسخت مً ٦خِب اإلالخهاث والبدى  .9 ر التي أل٣ُذ في اإلائجمغ وأي مُبٖى

 ال٩لُت.  
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 العلميت اإلاشترهت الاجفاكياث اثآلي

 

 العمىية املػرتنة االتفاقيات اتآلي

أهمُت للبدث الٗلمي وجدغم ٖلى أن ٩ًىن هىا٥ اؾخٟاصة مً ٣ٖض اجٟا٢ُاث حٗاون ٖلى  جىلي حامٗت هالىث

اإلاؿخىي املخلي و/ أو ؤلا٢لُمي لل٣ُام ببدىر مكتر٦ت م٘ مئؾؿاث مىايغة أو مغا٦ؼ بدثُه هظه الكغا٦ت مً 

وفي هـظا قؤجها أن ج٣ضم بدىر طاث مؿخىي ًم٨ً الاؾخٟاصة مً هخاتجها بك٩ل أًٞل في زضمت املجخم٘، 

والظي  " "University Proactiveالـؿُا١ أَل٣ذ مىٓمت الُىوؿ٩ى في جـهىعها اإلاؿخ٣بلي للجامٗـت مـهُلر

ٌٗمل ٖلى جىحُه الجامٗت لالعجبـاٍ بٗال٢اث حٗاون م٘ اإلائؾؿاث الهىاُٖت والخضمُت اإلاىاْغة في مجخمٗها، 

ت وجَى  مً حامٗت هالىث بؤهمُت ه٣ل وجباص٫ اإلاٗٞغ
ً
غ الٗملُت الخٗلُمُت وإًماها ُنها بما ٌؿاهم في جٍُى

٘ بدىر مكتر٦ت جضٞ٘ بالٗملُت البدثُت في لُبُا. إلجمام هظه  ومسغحاتها إلا٣ابلت مخُلباث املجخم٘ وزل٤ مكاَع

 الاجٟا٢ُاث جُم اجبإ آلالُت الخالُت:

ٞت بغامج البدىر جخىلى ألا٢ؿام البدث مً زال٫ اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت للجامٗاث ومغا٦ؼ ألابدار إلاٗغ  .1

 والخسههاث الٗلمُت بهظه الجهاث ومضي احؿا٢ها م٘ ما حؿعى للخٗاون ُٞه.

جدا٫ اإلا٣ترخاث اإلاخٗل٣ت ببرامج الخٗاون الي مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث  وجدا٫ الى املجلـ الٗلمي   .2

 بالجامٗت للمغاحٗت والظي بضوعه ًخىلى أخالهها م٨خب الخٗاون الضولي زم الى عتِـ الجامٗت .

٤ م٨ .3 خب الخٗاون الضولي ٣ًىم عتِـ الجامٗت بازخُاع الجامٗت أو اإلاغ٦ؼ البدثي ومغاؾالتهم ًٖ ٍَغ

بهها في ٞخذ أٞا١ للخٗاون.  بالجامٗت للخٍٗغ٠ بجامٗت هالىث وٚع

في خالت مىا٣ٞت الجامٗت أو اإلاغ٦ؼ  ج٣ىم حامٗت هالىث بخ٩ل٠ُ الكئون الٗلمُت ومغ٦ؼ البدىر  .4

اعة الجامٗت أو اإلائؾؿت ألا٧اصًمُت أو اإلاغ٦ ؼ والاؾدكاعاث الزخُاع شخهُاث ٖلمُت مً حامٗت هالىث لٍؼ

 البدثي للخباخث خى٫ البرامج التي ًم٨ً الخٗاون ٞيها.

حن لخباص٫ مالخٓاتهم وما ًغوهه جمهُضا للخى٢ُ٘ ٖليها مً  .5 ًخم أٖضاص مكغٕو اجٟا٢ُت للخٗاون حٗغى ٖلى الُٞغ

حن.  الُٞغ

حن ٖلى مكغٕو الاجٟا٢ُت ًخم ويٗها في نىعتها النهاتُت والخى٢ُ٘ ٖليها مً الُغ  .6  ٞحن.في خالت مىا٣ٞت الُٞغ

ت بالجامٗت لىيٗها مىي٘ الخىُٟظ. .7  حٗمم الاجٟا٢ُت ٖلى ألا٢ؿام الٗلمُت بال٩لُاث واإلا٩اجب ؤلاصاٍع

غ ًىضر مضي الاؾخٟاصة منها مخًمىا الىخاتج التي جم الخىنل  .8 ج٣ىم ألا٢ؿام بخ٣ُُم أوحه الخٗاون وحٗض ج٣ٍغ

 أليها واإلا٣ترخاث والخىنُاث بالخهىم .

 لخدضًض البرامج التي ًم٨ً اؾخمغاع الخٗاون ٞيها أو َغح مىايُ٘ حضًضة ًخم جخم مغاحٗت الاجٟا٢ُت صوع  .9
ً
ٍا

حن وججضًض الاجٟا٢ُت.  الخباخث بكؤجها بحن الُٞغ
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  الخخسج اإلاخميزة للطالبث ومشازيع الاطخفادة مً هخائج بحو  اثآلي

  

  التخسز املتىيصة لمطالبخ ووػازيع االضتفادة وَ ٌتائر حبو اتآلي

 

٘ الخسغج التي ًجغحها الُالب لها ٞىاتض مخٗضصة ؾىا  للُالب أو ألاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى اإلاكغٕو  ان بدىر ومكاَع

٘ الخسغج والبدىر اإلاخمحزة ججؿض الخبراث اإلاخ٩املت للُالب بمٗجى  أو لل٩لُت أو الجامٗت بك٩ل ٖام.  أن مكاَع

ت في ال٨خابت وؤلاهخاج أن الُالب ًضعؽ زال٫ ؾىىاث ال دهل ٖلى مهاعاث مخىٖى  مً اإلا٣غعاث ٍو
ً
 هاتال

ً
ضعاؾت ٦ما

هها ووكاَاتها وإصاعة ألاػماث، ٦ما حؿاهم  والخدلُل واإلاهاعاث اإلاخمثلت في اؾدُٗاب أوكُت اإلائؾؿاث وبلىعة هٍى

٘ الخسغج والبدىر اإلاخمحزة في ٞخذ هىاٞظ وآٞا١ حضًضة للُالب العجُاصها في مج ا٫ ؾى١ الٗمل ومؿخ٣بل مكاَع

٘ الخسغج والبدىر اإلاخمحزة صعحت مً اإلاخٗت البدثُت في ا٦ؿاب مهاعاث  الخُاة الٗملُت، و٦ظل٪ جد٤٣ مكاَع

اإلاالخٓت وحم٘ اإلاٗلىماث وجدلُلها العج٣ا  بؿلم البدث الٗلمي. في اَاع الخغم ٖلى الاؾخٟاصة مً هخاتج بدىر 

 :الخالُت الُالب اإلاخمحزة جدب٘ الجامٗت ؤلالُت 

٘ الخسغج.  .1  ٌٗض ٧ل ٢ؿم ٖلمي يىابِ للمٟايلت بحن مكاَع

٘ الخسغج اإلاىجؼة في الٟهل الضعاسخي أو الؿىت الضعاؾُت  .2 ج٣ىم اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم باؾخٗغاى مكاَع

 للًىابِ واإلاٗاًحر اإلاٗضة مً ال٣ؿم في هظا الخهىم.
ً
٣ا  واإلاٟايلت بُنهما ٞو

الى و٦ُل الكئون الٗلمُت بال٩لُت والظي ًدُله بضوعه الى مضًغ مغ٦ؼ  جدا٫ هخاتج اإلاٟايلت مً ألا٢ؿام .3

٘ املخخاعة خؿب هٕى الاؾخٟاصة )اؾخٟاصة  خماص وجهى٠ اإلاكاَع البدىر والاؾدكاعاث بالجامٗت  للغأي والٖا

 الجامٗت أو ٢ُإ مً ٢ُاٖاث الضولت(.

٘ التي حؿخُٟ .4 ض منها الجامٗت الى عتاؾت الجامٗت وباقي ًخىلى مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث اخالت اإلاكاَع

غ جل٪ اإلائؾؿاث بما  ٘ ًخم اعؾالها الى ال٣ُاٖاث طاث اإلاهلخت لضعاؾت ام٩اهُت الاؾخٟاصة منها في جٍُى اإلاكاَع

 ًهب في زضمت املجخم٘. 

٘ التي جم ازخُاعها لالؾخٟاصة منها الى .5 و٦ُل  ًدُل مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث ٢اتمت بالبدىر واإلاكاَع

 ٘ خماصها ونٝغ م٩اٞؤة حصجُُٗت ألصخاب اإلاكاَع الكئون الٗلمُت بالجامٗت إلخالهها لغتِـ الجامٗت اٖل

 اإلاخمحزة.

٘ املخخاعة في وؾاتل اليكغ بمى٢٘ الجامٗت ومى٢٘ ال٩لُت.   .6  حٗمم اإلاكاَع
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 مع ماطظاث خازحيت لبحوث العلميت اإلاشترهتا اثآلي

  

 وع وؤضطات خازدية لبشوخ العمىية املػرتنةا اتآلي

 

ت، م٘ ْهىع  ٘ في الخُىع وج٣ىُاث اإلاٗلىماث وأؾالُب الخىانل وجباص٫ اإلاٗٞغ ًخمحز الٗهغ الخالي بالتزاًض الؿَغ

َغ١ مخجضصة للخٗاون والخ٩امل في ؤلاهخاج اإلاٗغفي، مما هخج ٖىه ٌُٞ مً اإلاٗاٝع ًدخاج الى مض حؿىع للخٗاون 

ماتهم البدثُت، مما ًٓهغ يغوعة الٗمل الجماعي بحن مىخجي اإلاٗاٝع ومُب٣يها ٖلى مسخل٠ جسههاتهم واهخما

ً له، وال ق٪ أن ٖملُت  في مجخم٘ البدث الٗلمي، للخؤ٦ُض ٖلى الترابِ اإلاٗغفي الظي أنبذ ال خضوص وال َو

البدث الٗلمي ج٣خطخي الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ الجامٗاث واإلاغا٦ؼ البدثُت والجهاث طاث الهلت ٖبر آلُاث 

 ٗت هالىث آلالُت الخالُت: مدضصة. لظل٪ اهخهجذ حام

٘ البدىر الخٗاوهُت اإلاكتر٦ت اإلا٣ترخت لؤل٢ؿام الٗلمُت املخخهت لضعاؾهها وابضأ الغأي خىلها  .1 جدا٫ مكاَع

.ٌ  باإلاىا٣ٞت أو الخٗضًل أو الٞغ

٘ حٗاوهُت مكتر٦ت لخىُٟظها م٘ مئؾؿاث مىاْغة ٧الجامٗاث أو  .2 لؤل٢ؿام الٗلمُت خ٤ اإلاباصعة بُغح مكاَع

٤ الخالي: اإلاغا٦ؼ  البدثُت ٞو

ً الجهاث التي ًم٨ً الخٗاون مٗها إلحغا  البدىر و  - ب ٌٗض ال٣ؿم الٗلمي مظ٦غة جىيُدُت ًٖ اإلاكغٕو ٖو

ًدا٫ اإلاكغٕو إلاغ٦ؼ البدىر و الاؾدكاعاث بالجامٗت   حٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت إلبضا  الغأي واإلاىا٣ٞت و

 للضعاؾت وأبضأ الغأي. 

، جدا٫ نىعة مً اإلاىا٣ٞت الى و٦ُل ال٩لُت للكئون الٗلمُت والظي بضوعه ًغاؾل في خالت اإلاىا٣ٞت بالخٗاون  - ث

 ال٣ؿم الٗلمي املخخو بالخهىم .

ت الٗمل  - ر ًخم الخىانل بحن ال٣ؿم الٗلمي والجهاث اإلا٣ترح جىُٟظ البدث الٗلمي باإلاكاع٦ت مٗها لىي٘ زاَع

 والخىُٟظ وجدضًض اإلاهام.

ٗاوهُت اإلاكتر٦ت لخدضًض مؿئولُاث الخىُٟظ وحجم الضٖم اإلااصي والخ٣جي ح٣ٗض الاجٟا٢ُاث إلحغا  البدىر الخ .3

 الىاحب ج٣ضًمه مً ٧ل َٝغ مً أَغاٝ الاجٟا١.

ًخاب٘ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث جىُٟظ البدىر الٗلمُت الخٗاوهُت اإلاكتر٦ت م٘ ال٣ؿم الٗلمي املخخو   .4

ت بظل٪ جخًمً  ٧اٞت مغاخل البدث. غ صوٍع  وإٖضاص ج٣اٍع

حن، و  ج٣ضم .5 ٤ البدثي مً الُٞغ ٞغ١ الٗمل البدثُت هخاتج أٖمالها الى لجىت ٖلمُت مسخهت ًدضصها الٍٟغ

 .  ججغي اإلاغاحٗت النهاتُت وجدُل للجهاث اإلاكاع٦ت لالؾخٟاصة مً هخاتج البدث أو اإلاكغٕو
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 مع اإلااطظاث اإلاىاظسةالعلميت آلياث وشس هخائج الخجازب 

   

 وع املؤضطات املٍاظسةالعمىية آليات ٌػس ٌتائر التذازب 

 

 للخ٨ٟحر والبدث والاحههاص والابخ٩اع، لههُئت 
ً
ت ًخُلب زل٤ ٢اٖضة أ٦ثر احؿاٖا ان ا٦خما٫ م٣ىماث مجخم٘ اإلاٗٞغ

 للبدث الٗلمي اإلاىار اإلاالتم للكغا٦ت في املجا٫ البدثي م٘ مئؾؿاث مىاْغة وطل٪ بىي٘ 
ً
ؾُاؾاث أ٦ثر جُىعا

والخ٨ىىلىجي، جضٖمها مىٓىمت خضًثت مً الكغا٦ت البدثُت، وبغامج حضًضة للخمحز، م٘ الدصجُ٘ الؾخسضام 

الاخخ٩ا٥ املخلي والضولي لخد٤ُ٣ أ٢صخى ٞاتضة لٗلماتىا وباخثِىا، ولالؾخٟاصة مً زبرة الٗلما  والباخثحن 

ؿخجُب بالضازل والخاعج في اَاع مخ٩امل،  ىُت، َو د٤٣ مهالخىا الَى ت، ٍو ًدمي خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

٘ وججاعب م٘ اإلائؾؿاث اإلاىاْغة لها والتي حكاع٦ها في هٟـ  .لخُلٗاجىا للخىمُت الكاملت ٞل٩ل حامٗت مكاَع

إل ٖليها مً   الخسههاث ول٩ي جخم الاؾخٟاصة مً هظه الخجاعب ٖلى أ٦مل وحه البض مً وكغ هخاتجها لُخم الَا

 بل اإلاهخمحن وطوي الازخهام وأصخاب اإلاهلخت، لظل٪ ؾٗذ الجامٗت لىي٘ آلالُت الخالُت:٢

ًخم أزظ ألاطن مً اإلائؾؿت اإلاكاع٦ت في البدث بيكغ هخاتج الخجاعب ٖلى مى٢٘ الجامٗت ومى٢٘ ال٩لُت  .1

٣ت بملخهاث الضعاؾت وأهم الىخاتج التي جم الخىنل أليها لٛغى الخهى٫ ٖلى الخٛظًت الغا  حٗت. مٞغ

ت م٘ الجهت اإلاىاْغة. .2  في خالت جد٤ُ٣ ازتراٖاث مً جل٪ الابدار ًخم جىز٤ُ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ًخم الخىانل اإلاباقغ أو ؤلال٨ترووي م٘ أعباب الٗمل وأصخاب اإلاهلخت اإلاهخمحن بمثل هظه الابدار إلم٩اهُت  .3

 جُب٣ُها ٖلى أعى الىا٢٘ والاؾخٟاصة مً هخاتجها.

خم الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا١ للخٗاون اإلاكتر٥ لخىُٟظ جل٪ الابدار  في خالت اإلاىا٣ٞت ًخم   .4 حك٨ُل لجان مكتر٦ت ٍو

 والاؾخٟاصة مً هخاتجها.

غ ٌكخمل ٖلى ٧اٞت أوحه اليكاٍ البدثي ونىعة مً اجٟا١  .5 ًخم مغاؾلت مغ٦ؼ الاؾدكاعاث والبدىر بخ٣ٍغ

 الخٗاون.   
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 اث وؤلاحساءاث ألاطاطيتدليل آلالي

 آلياث احظاق البحث العلمي بالعمليت الخعليميت

  

 آليات اتطام البشح العمىي بالعىمية التعميىية

 

ًئ٦ض ال٣اتمىن ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت ٖلى أن البدث الٗلمي ًم٨ً أن ٌؿهم اؾهاماث ٦بري في ٖملُت انالح 

خ٣اص الى جُىع البدث الٗلمي مً خُث أق٩اله وأؾالُبه ووؾاتله وإحغا اجه الىٓام الخٗلُمي، و٢ض أصي هظا  الٖا

ومئؾؿاجه ٖلى مؿخىي الٗالم، ٣ٞض قهض البدث الٗلمي الٗضًض مً الخُىعاث في احؿا٢ه م٘ الٗملُت 

 مً وكاٍ منهي أوؾ٘ ًخًمً 
ً
الخٗلُمُت، خُث أهخ٣ل البدث الٗلمي مً الٗالم ألا٧اصًمي لُهبذ حؼ ا

 لٟهم اليكاَ
ً
اث الخٗاوهُت اإلادكاع٦ت اإلاخمغ٦ؼة في الٗملُت الخٗلُمُت. أْهغ البدث الٗلمي اإلاهمم زهُها

اإلاىا٠٢ اإلاضعوؾت بدض طاتها وحىص جباًىاث واضخت، ألامغ الظي صٞ٘ بالبدث ًٖ اًجاص ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت بحن 

 :البدث الٗلمي والٗملُت الخٗلُمُت. وجخم هظه آلالُت ٖلى الىمِ الخالي

ت للبدىر  .1 ج٣ىم اللجىت الٗلمُت ل٩ل ٢ؿم ٖلمي في بضاًت ٧ل ٞهل صعاسخي أو ؾىت صعاؾُت بىي٘ زاَع

لى مى٢٘ ال٩لُت. الهاث ٖو ٘ الخسغج ٖلى لىخت ؤلٖا  الٗلمُت ومكاَع

٘ الخسغج بما ًدؿ٤ م٘ البرامج الخٗلُمُت لها. .2  ج٣ىم ألا٢ؿام الٗلمُت بال٩لُت بخىحُه البدىر الٗلمُت ومكاَع

٨غؽ للغقي في مجا٫ الٗلىم والابخ٩اعاث ج٣ىم  .3 ًُ ألا٢ؿام الٗلمُت بضوع اًجابي في مُضان البدث الٗلمي الظي 

٘ مً ٦ٟا ة الٗملُت الخٗلُمُت.  للٞغ

 م٘ زضمت  .4
ً
ًخم ج٣ضًم الضٖم وحسخحر الام٩اهُاث للبدىر التي جدؿ٤ م٘ الٗملُت الخٗلُمت والتي جخىا٤ٞ أًًا

 املجخم٘ والبِئت.

ت.ًُخم جىحُه البدىر وجدضًثها بك٩ل صوعي بما ًخىا٤ٞ م٘ الخُىعاث التي جهاخب الٗملُت الخٗلُم .5
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 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

آلياث مىخظمت للخواصل مع ؤزباب العمل والخسيجين للحصول على الخغرًت الساحعت في جطويس اإلاىاهج وحعصيص 

 البحوث العلميت الخعاوهيت

 

يف آليات وٍتعىة لمتواصن وع أزباب العىن واخلسجيني لمشصوه عمى التػرية السادعة 

 تطويس املٍاِر وتعصيص البشوخ العمىية التعاوٌية

 

غ  أولذ حامٗت هالىث اهخمام متزاًض لًمان أن ٩ًىن ألصخاب اإلاهلخت الضازلُحن والخاعحًُُـ مضزالث لخٍُى

اإلاىاهج الضعاؾُت وج٣ضًمها. لظل٪ ًيبٛــي أال ج٩ىن مكاع٦ت أصخاب اإلاهلخت مجـغص مكـاع٦ت للخباهـي أو مـً أحـل 

 اؾـدُ
ً
 ألن هـظا ٌٗخبـغ اٖتراٞـا

ً
خماص، بـل ًجـب أن جدـضر ٞٗلُا جي للجىصة والٖا ٟا  الىمـاطج الخانـت باإلاغ٦ؼ الَى

جي ال٩لُت، وأعباب الٗمل الظًـً ًجـب ٖليهـم  بالٟىاتـض الجمـت للمكـاع٦ت الٟٗالـت ألصخـاب اإلاهلخـت منهم زٍغ

 له مهالخه ٞـي البرهامـج، لظل٪ ج
ً
 م اجبإ آلالُاث الخالُت:اإلاكـاع٦ت و٦ال

 أوالً خزجيٍ انكهُات

ضهم ؤلال٨ترووي أو مً زال٫ نٟدت ال٩لُت للمؿاهمت في الخالي: جحن مً زال٫ بٍغ  ًخم الخىانل م٘ الخٍغ

ـت مـً ألاوكــُت إلاغاحٗــت اإلاىاهــج التي ًخم  .1 جي ال٩لُت بيكــاٍ وبكـ٩ل اؾـدباقي ٞـي مجمٖى ًجــب أن ٌكــاع٥ زٍغ

ؿها،  ٤ حسجُل مالخٓاتهم في الاؾخبُان اإلاىحه جضَع الؾــُما ٞــي الخ٨ــغاع الــظي ٌكــىب بٗـٌ اإلا٣ـغعاث ًٖ ٍَغ

جحن  . للخٍغ

جي اإلائؾؿت   .2 جًمُـً اإلاضزـالث والخٛظًـت الغاحٗـت مــً زال٫ ٖملُــت ج٣ُُم الىخاتج اإلاخدهل ٖليها مً زٍغ

ُــت، مً زال٫ الخدلُل ؤلاخهاثي ل٩  اٞت الاؾخبُاهاث.للبرامج الخٗلُم

جحن ٖلــى اإلاكــاع٦ت ٞــي ج٣ُُم البرامج الٗلمُت  .3 اإلاكــاع٦ت ٞـي جهمُـم م٣ـغعاث حضًـضة مً زال٫ حكــج٘ الخٍغ

 .وإبضا  اإلاالخٓاث واإلاؿاهمت في البدىر الٗلمُت اإلاكتر٦ت

 ثاًَُا أرتاب انعًم

نهم أو مً زال٫ نٟدت ال٩لُت أو الجامٗت ًخم الخىانل م٘ أعباب الٗمل مً زال٫ اإلاغاؾلت اإلاباقغة ٖلى ٖىا  ٍو

 للمؿاهمت في الخالي:
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 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

آلياث مىخظمت للخواصل مع ؤزباب العمل والخسيجين للحصول على الخغرًت الساحعت في جطويس اإلاىاهج وحعصيص 

 البحوث العلميت الخعاوهيت

ــغ بغامــج ٖلمُت حضًــضة أو  .1  ٖىــض جٍُى
ً
ا  خٍُى

ً
ــت مــً ألاوكــُت أمــغا ٌٗـض اقـغا٥ ممثلـي أعبـاب الٗمـل في مجمٖى

ٖبر الغص ٖلى الاؾخبُاهاث أو اإلاكاع٦ت اإلاباقغة في وي٘ الخُِ اإلاخٗل٣ت بالبرامج   مغاحٗــت البرامــج الٗلمُت الخالُــت

 الٗلمُت.
 

ٌؿــاٖض الخىانل م٘ أعباب الٗمل ٞــي ؤلاباٙل ٖــً اخخُاحــاث مجــا٫ أٖمالهــم، والخؤ٦ــض مــً أن اإلاىاهـج الضعاؾـُت  .2

ٍــً للٗمــل  ُـًـ حاهؼ ج م٨ـً أن جيخــج زٍغ ً مالخٓاتهم بالخهىم.مدضزـت ٍو خم طل٪ مً زال٫ جضٍو  مباقغة ٍو

ُــغ ٞــغم ٖمــل  .3 ــت لخٞى ىــي أو الضولــي مـًـ الٗىانــغ الخٍُى ٌٗخبــغ أعبــاب الٗمــل ٖلــى اإلاؿــخىي املخلــي أو الَى

جحن خخــى ٨ًدؿــبىا زبــغة ٞــي ٖالــم الٗمــل ٞخخُــىع مهاعاتهــم وبالخالــي ًم٨نه ــم جدضًــض ٞــغم الٗمــل اإلاؿــخ٣بلُت للخٍغ

 .مً زال٫ اإلاكاع٦ت في البدىر الٗلمُت أو صٖمها
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 وتـــــــة نالــــجامع

 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

 
 

 

 

 

 

 

معيار خدمة اجملتمع        

 والبيئة 
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 بيئيتالجخمعيت و املخدماث اليليت  فيآلياث اطخطالع زؤي املجخمع 

 

 بيئيةالتىعية واجملالهمية خدوات  يفآليات اضتطالع زأي اجملتىع 

 

اصي وهام في زضمت املجخم٘ وجىمُت البِئت املخُُت به وجدغم ال٩لُاث الخابٗت لجامٗت هالىث ٖلى هظا الضوع  لل٩لُاث صوع ٍع

ت والخضماث التي ج٣ضمها مً زال٫ مغ٦ؼ الاؾدكاعاث  جلبُت الخخُاحاث املجخم٘ املخُِ وطل٪ مً زال٫ أوكُهها اإلاخىٖى

ً زال٫ وعف الٗمل واؾخٛال٫ الخجهحزاث واإلاٗضاث باإلاٗامل لدسخحرها في والبدىر وم٩اجب زضمت املجخم٘ والبِئت م

ُت ٦جؼ  مً  بُت والىضواث الٗلمُت. ٦ما ًىحض لضي ال٩لُاث بغامج جٖى زضماث مجخمُٗت، باإلياٞت الى ا٢امت الضوعاث الخضٍع

في ال٩لُاث ومئؾؿاث املجخم٘  والبِئتلخضمت املجخم٘ وجىمُت البِئت بالخيؿ٤ُ بحن م٩اجب زضمت املجخم٘  اثزُت ال٩لُ

 ألهمُت هظا الجاهب، والظي ًخُلب وحىص
ً
 مً زال٫ألازغ ؤلاًجابي لهظه الخضماث ل٣ُاؽ ص مئقغاث وصالتل  املخخلٟت. وهٓغا

جبيذ . ٖلُه خُُتال٣ُمت الخضمُت التي ج٣ضمها اإلائؾؿت للمجخم٘ والبِئت امل ًٖ و٢ُاؽ مؿخىي الغيااؾخُإل الغأي 

 خؼمت مً آلُاث اؾخُإل الغأي ل٣ُاؽ هظه اإلائقغاث وهي ٧الخالي:  حامٗت هالىث

٘ م٨خب زضمت املجخم٘ والبِئت. ٣ًىم 1 مً الٟئاث  عيا الخًىع ل٣ُاؽ أزىا  او٣ٗاص اي ٞٗالُت بالخهىم  اؾدباهت بخىَػ

 . اإلاؿههضٞت

٤وج٣ضًمها  ٣ًىم م٨خب زضمت املجخم٘ والبِئت بجم٘ وجدلُل البُاهاث الىاعصة في الاؾدباهت. 2 غ ًٞغ إلصاعة  في نىعة ج٣ٍغ

 ال٩لُت. 

اًت بالٟٗالُت اإلا٣امت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ . ج٣ىم اصاعة ال٩لُت بٗغى الىخاتج ٖلى الجهاث طاث الٗال٢ت 3 )املجلـ البلضي، الٖغ

 الصخُت، مئؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي( . 

ت الغصوص وآلاعا . 4  . الخىانل م٘ حهاث املجخم٘ اإلاٗىُت إلاٗٞغ

 لىيٗها ٢ُض الخىُٟظ. والغصوص وآلاعا  والخغوج بسالنتاإلا٣ترخاث  ىا٢كتم. 5

 . حٗمُم اإلا٣ترخاث ٖلى ألا٢ؿام الٗلمُت و٢ؿم الجىصة بال٩لُت.6

 . بالىخاتج التي جم الخىنل أليها في املجخم٘ . مغاؾلت الجهاث طاث الٗال٢ت7
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 الخعسف على مشاول املجخمع والبيئت املحيطتآلياث 

 

 آليات التعسف عمى وػانن اجملتىع والبيئة احمليطة

 

اث اهخمام حامٗت هالىث ، مً زال٫ باٖخباعها زِ الضٞإ ألاو٫ حٗخبر البِئت املخُُت باملجخم٘ وؾبل خماًهها مً أولٍى

الخٗاون م٘ املجخم٘  في خل ومىاحهت ال٣ًاًا البُئُت، والخض مً اإلالىزاث، وصٖم الجهىص الغؾمُت التي جبظ٫ في هظا الهضص. 

٦ما أن الجامٗت تهخم بك٩ل ٦بحر ببًجاص الخلى٫ الٗلمُت لبٌٗ اإلاكا٧ل التي حٗترى املجخم٘ املخلي، وطل٪ مً زال٫ خؼمت 

إلاٗالجت وم٩اٞدت اهدكاع بٌٗ الٓىاهغ الؿلبُت في املجخم٘ و٢ض أو٧لذ هظه اإلاهمت  الى  مغ٦ؼ  مً وعف الٗمل والىضواث 

لُه ٣ٞض جم وي٘ آلُت للخٗٝغ ٖلى اإلاكا٧ل التي ًىاحهها املجخم٘ وإًجاص الخلى٫ الٗلمُت لها، وهي  البدىر والاؾدكاعاث، ٖو

 ٧الخالي: 

 . ٣ًىم مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بخ٣ضًم اإلا٣ترخاث بالخهىم ومغاؾلت ال٩لُاث. 1

بُت 2  بدىربالخٗاون م٘ قغ٧اث ومؿدكُٟاث ومغا٦ؼ أو وعف ٖمل . ج٣ىم اصاعة ال٩لُت بٗغى م٣ترخاث ٖمل صوعاث جضٍع

 .  وما في خ٨مها حهاث زضمُتو 

٘ جسغج الُالب ًخم ٖغى بٌٗ اإلاكا٧ل التي جىاحه املجخم٘ في ألا٢ؿ. 3 ام الٗلمُت إلم٩اهُت جبىيها ٦م٣ترخاث إلاكاَع

 .  ومغاؾلت مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بظل٪

٣ًىم مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بمغاؾلت الجهاث اإلاٗىُت لخم٨حن الُالب وأًٖا  هُئت الخضَعـ مً أحغا  البدىر . 4

 . بدؿهُل الخىانل بُنهم والضعاؾاث

التي جهب في زضمت املجخم٘ والبِئت بالخٗاون م٘ مئؾؿاث اث ووعف ٖمل في  قتى املجاالث . ٖمل خل٣اث ه٣اف وهضو 5

 ٖلمُت مىاْغة أو مغا٦ؼ بدثُت أو مئؾؿاث زضمُت.

 . واؾخٗغاى ومىا٢كت م٣ترخاتها. اؾخ٣با٫ مالخٓاث الجهاث املخخهت 6 

خم٘ طاث الٗال٢ت ب٩اٞت الىخاتج التي جم الخىنُل ووي٘ الخىنُاث الالػمت ومغاؾلت حهاث املج .اؾخٗغاى الىخاتج وجدلُلها7

 .أليها

 ومخابٗهها مً ٢بل م٨خب زضمت املجخم٘ والبِئت بال٩لُت. ألاوكُت. جىز٤ُ ٧اٞت جل٪ 8

غ ًخًمً ٧اٞت الىخاتج و  . مغاؾلت اصاعة10 .بالخهىم التي جم ا٢امههاألاوكُت الجامٗت بخ٣ٍغ
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 اإلاشازيع الخىمويت رمظاهمت اليلياث مع ماطظاث املجخمع في جىفيآلياث 

  

  وع وؤضطات اجملتىع يف تٍفير املػازيع التٍىوية وطاِىة الهمياتآليات 

ت منهـا الُلبـت وألاؾـاجظة والبـاخثحن يـ٠  حٗض الجامٗت بِذ زبرة مـً زـال٫ َا٢اتهـا وإم٩اهُاتها والؾـُما البكـٍغ

مـً مٗامل ومٗضاث بدثُـت وبـغامج حٗلُمُـت وأ٧اصًمُت ٧ل هظا ٌؿهم وبؤصواع  جمل٨هاالى طل٪ ؤلام٩اهُـاث الـتي 

ت وطل٪ مً مخٟاوجت في ججؿُض الخىمُت اإلاؿخضامت ٘ الخىمٍى التي جى٨ٗـ  زال٫ اإلاكاع٦ت في جىُٟظ اإلاكاَع

مً أي مئؾؿت حٗلُمُت أزغي جدٓى بم٩اهت ٦بري ٖىض  لٗل الجامٗت أ٦ثر، و بخدؿحن الخضماث ٖلى املجخم٘

 م٣االث ٖلمُت و٦خب حامُٗت وم٣غعاث ججؿضث في وصعاؾاث حاصة ٢ُمتالٗضًض مً الباخثحن مً زال٫ أبدار 

ىُت هضواث ٖلمو  صعاؾُت  يمً وؿ٤ مخ٩امل ًًمً اقبإ مخُلباث ؾى١  ومئجمغاث ٖلمُتُت وملخ٣ُاث َو

  الٗمل
ً
ًمً أًًا ج٩امل ه٩ُل الخىمُت اإلاؿخضامت مً ٖضة أَغاٝ أًًا  في مسخل٠ الخسههاث و اإلاُاصًً ٍو

ت ال٣ .تُالجامٗ ٖلى عأؾهم اإلائؾؿاث اصعة ٖلى باٖخباع اإلائؾؿت الخٗلُمُت هي اإلامى٫ ألاو٫  للمىاعص البكٍغ

٢ُاصة املجخم٘ والضٞ٘ به الى النهىى والخُىع والخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت. واهُال٢ا مً صوعها في  زضمت 

ملُت  مضعوؾت للمؿاهمت ػمام مً أزظ  لل٩لُاث الجامُٗتاملجخم٘، ٧ان  البض  اإلاباصعة  في وي٘ آلُاث ٖلمُت ٖو

 ٘ ت في املجخم٘ وهظه آلالُت هي:م٘ مئؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي في جىُٟظ اإلاكاَع     الخىمٍى

٤ الخىانل م٘ ٧اٞت ال٩لُاث البدىر والاؾدكاعاث مغ٦ؼ ٣ًىم. 1 ض  بالجامٗت ببٖضاص الخُت البدثُت ًٖ ٍَغ لتزٍو

إلصخاب اإلاهلخت للمؿاهمت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت بىا  ٖلى اؾخُالٖاث الغأي  اإلاغ٦ؼ بم٣ترخاتها

 . َ٘ البدثُتوم٣ترخاث اإلاكاع 

٘ الخىمُت مً الجهاث طاث الٗال٢ت  2   إلاضًغ مغ٦ؼ البدىر و الاؾدكاعاث. ج٣ضم َلباث اإلاؿاهمت في جىُٟظ مكاَع

 . والظي ًخىانل م٘ ٖمضا  ال٩لُاث خؿب الخسهو وم٣خًُاث اإلاؿاهمتمباقغة 

٣ىم ٖمُض ال٩لُت بمغا. حٗغى اإلا٣ترخاث والُلباث في مجلـ ال٩لُت 3  البدىر والاؾدكاعاث ؾلت مغ٦ؼ لضعاؾهها ٍو

 . بسهىم عصوص ال٩لُت ٖلى اإلا٣ترخاث اإلا٣ضمت

٘ .بالجامٗت البدىر والاؾدكاعاث  مغ٦ؼ. ٣ًضم 4   م٣ترح آلُت للخٗامل م٘ الجهت اإلاكاع٦ت في جىُٟظ اإلاكاَع

٘. ٣ًضم ال٣ؿم 5 غ الٗلمي اإلاكاع٥ في جىُٟظ جل٪ اإلاكاَع وؤلاخالت  لالَإلث البدىر والاؾدكاعا إلاغ٦ؼ جهاثي ج٣ٍغ

 الجامٗت للٗغى.ملجلـ 
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 وشس وحعصيص الليم ؤلاًجابيت في الوطط الجامعيآلياث 

 

 يف الوضط اجلاوعي آليات ٌػس وتعصيص الكيي اإلجيابية

 

اإلاُضاهُت أن ٢ُم اإلاىاَىت والاهخما  وال٣ُم الاًجابُت ٢ض جظبل أخُاها أو أجطر مً هخاتج ألابدار والضاعؾاث 

جسخٟي ٖلى خؿاب اهخما اث أزغي، وهظا ًدضر بؿبب ي٠ٗ اإلائؾؿاث الخٗلُمُت في جغؾُش هظه ال٣ُم  

ت اإلاٗخضلت وال٨ٟغ الابضاعي، والاٞخ٣اع الى مبضأ الكٟاُٞت وامل خاؾبت، والجهل بالضًً وبالؿُاؾت، وجذجُم الخٍغ

 واهدكاع الخهيُٟاث والخمُحز الاحخماعي و٢لت الٟغم، وجغاح٘ مؿخىي حىصة الخُاة الخٗلُمُت، ويُإ الخ٣ى١ 

وحٗض الجامٗت مً أهم اإلائؾؿاث الاحخماُٖت التي جدخًً الكباب في  واهدكاع الغطًلت بحن ٞئاث املجخم٘.

ت ضاص والخؤهُل للٗمل وللخُاة الؼوحُت وألاؾٍغ ولظل٪ ٞبن صوعها  لتي جغاعي ألازال١ وال٣ُم الىبُلتا. مغخلت ألٖا

م٨ً للجامٗت أن  ٗض يغوعة مجخمُٗت. ٍو دت الُالبُت ٧ل هظه اإلاباصة وال٣ُم بالٜ ألاهمُت، َو في ا٦ؿاب الكٍغ

ج٣ىم بهظا الضوع ٖبر وؾاتِ مخٗضصة  ومً ألاهمُت بم٩ان أن ٩ًىن هظا الضوع عمؼ مً عمىػ حهىصها ومىاٞؿاتها 

 ملخخل٠ ٞاٖلُاتها الٗلمُت والبدثُت والخضمُتم٘ ٚحرها
ً
. ٖلُه ٣ٞض جبيذ الجامٗت آلالُاث  الخالُت   وأؾاؾا

ؼ ال٣ُم ؤلاًجابُت في بِئهها الخانت وفي املجخم٘ املخلي وهي ٧الخالي:  ليكغ وحٍٗؼ

 ٣ًىم مغ٦ؼ البدىر .1
ً
والاؾدكاعاث  بىا  ٖلى مغا٢بت الٓىاهغ اإلاىدكغة في املجخم٘ وفي الىؾِ الجامعي جدضًضا

ؼ ال٣ُم الاًجابُت. ت لخٍٗؼ ٍى ٘ جٖى  بخ٣ضًم م٣ترخاث ل٩اٞت ال٩لُاث ببٖضاص مكاَع

ت ليكغ ال٣ُم الاًجابُت مً   .2 ٍى ٣ًىم مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بىي٘ زُِ لٗمل مدايغاث وهضواث جٖى

 زال٫ اإلاىٓىع الٗملي للخسههاث اإلاىحىصة في ٧لُاث الجامٗت.

٣ًىم مضًغ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث ببعؾا٫ م٣ترح ل٩اٞت ال٩لُاث الخابٗت للجامٗت خى٫ ام٩اهُت أًٖا    .3

أو  هُئت الخضَعـ اإلاخسههحن في حُُٛت مدايغاث وهضواث خى٫ ال٣ُم الاًجابُت في الىؾِ الجامعي

ً مً زاعج الجامٗت.  الاؾخٗاهت بمدايٍغ

 اٝ وجيؿ٤ُ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بالجامٗت.ًخم اهجاػ هظه املخايغاث والىضواث ببقغ  .4

في خالت احغا  بدىر ٖلمُت خى٫ بٌٗ الٓىاهغ  ًخم ٖغى الىخاتج في وعقت ٖمل ٖامت بالخيؿ٤ُ م٘ ٢ؿم  .5

 البدىر والاؾدكاعاث بالجامٗت.

 جيكغ الىخاتج في مى٢٘ ال٩لُت ومى٢٘ الجامٗت وجغؾل وسخت للجهاث املخخهت. .6
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 املحيطتوشس اإلاعسفت وثلافت الاهخمام بالبيئت آلياث 

 

 احمليطةآليات ٌػس املعسفة وثكافة االِتىاً  بالبيئة 

 

 

صٖىاث مسلهت الى الاهخمام  م٘ ْهىع الٗضًض مً اإلاك٨الث البُئُت اإلاٗانغة، ٧ان مً الُبُعي أن جىا٦بها

ُت البُئُت  ، باٖخباعها زِ الضٞإ ألاو٫ ًٖ البِئت وخماًهها، مً زال٫ Environmental Awareness بالخٖى

اقغا٥ الباخثحن ب٩اٞت ال٩لُاث في خل ومىاحهت ال٣ًاًا البُئُت، والخض مً اإلالىزاث، وصٖم الجهىص الغؾمُت 

أؾالُب ٖضًضة ًخم اؾخسضامها لئلؾهام في الخٟاّ ٖلى البِئت وأهٓمهها التي جبظ٫ في هظا الهضص. وزمت َغ١ و 

غ البُئي والث٣اٞت البُئُت. لظل٪ ُت البُئُت والخىٍى أزظث حامٗت هالىث  ومىاعصها. ومً بحن هظه الُغ١: الخٖى

ووعف  ٖلى ٖاج٣ها مؿئولُت وكغ الىعي البُئي في املجخم٘ املخُِ، مً زال٫ الٗضًض مً الل٣ا اث والىضواث

الٗمل واإلائجمغاث املخلُت ووكغ اإلا٣االث وألابدار الٗلمُت في هظا الهضص، و٦ظل٪ جغؾُش الث٣اٞت البُئُت 

والاهخمام بالبِئت في ٣ٖى٫ الُالب وإصزا٫ الجاهب البُئي في اإلا٣غعاث الضعاؾُت وبدىر الخسغج، لظل٪ جم وي٘  

ت وز٣اٞت الاهخمام في البِئت ً  م٨ً ٖغيها في الى٣اٍ الخالُت:     آلُاث جًمً وكغ اإلاٗٞغ

٣ًىم مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بالجامٗت وبالخٗاون م٘ م٩اجب زضمت املجخم٘ والبِئت في ٧اٞت ال٩لُاث  .1

 الخابٗت للجامٗت بخ٣ضًم اإلا٣ترخاث بالخهىم إلاغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث بٗض الخىانل م٘ ألا٢ؿام الٗلمُت. 

ت بجم٘ اإلا٣ترخاث مً ألا٢ؿام الٗلمُت  ومغاؾلت مغ٦ؼ البدىر ٣ًىم م٨خب زضمت املجخم٘ والبِئ .2

ت وز٣اٞت الاهخمام بالبِئت .    والاؾدكاعاث بم٣ترخاث ألا٢ؿام الٗلمُت لخُُٛت مىيٕى وكغ اإلاٗٞغ

 ًخم وي٘ حضو٫ ػمجي ل٩اٞت الىضواث واملخايغاث بؤقغاٝ مغ٦ؼ البدىر والاؾدكاعاث.  .3

ض إلل٣ا  جل٪ الىضواث .4 أو املخايغاث أو وعف الٗمل ٖبر وؾاتل الخىانل ٖلى مى٢٘ ال٩لُت  ًخم جدضًض مٖى

 والجامٗت وصٖىة مئؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي للمكاع٦ت.

 ًخم حٗمُم الىخاتج والخىنُاث ل٩اٞت الجهاث طاث الٗال٢ت باملجخم٘ املخُِ. .5
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 الخعامل مع الىفاًاثآلياث 

 

 آليات التعاون وع الٍفايات

 

الىٟاًاث في اإلائؾؿاث الخٗلُمُت الجامُٗت هي مجمل مسلٟاث ألاوكُت ؤلاوؿاهُت واإلاٗملُت وؤلاهخاحُت، أي ٧ل 

سخي  الى الصخت والؿالمت الٗامت. وجى٣ؿم الى ٟاًاث الى ٖضة اإلاهمالث اإلاترو٦ت في م٩ان ما، والتي حهضص اهمالها َو

ُهها، ومنها  مك٩لت الىٟاًاث الهلبت التي جيخج ًٖ وكاٍ اإلائؾؿت، و٦ظل٪ بٌٗ أهىإ مً خُث زُىعتها أو هٖى

 
ً
لى ٧ل خا٫، ٞبن ال٣مامت اإلالىزت جلىر هىا ها ومُاهىا وجغبدىا، وجمثل هضعا املخلٟاث الُبُت في بٌٗ ال٩لُاث، ٖو

 ٖلُه ٣ٞض جم اجبإ آلالُاث الخالُت في الخٗامل م٘ الىٟاًاث. .هاتال إلاىاعص الضولت

ت في أما٦ً Collectionمغخلت حم٘ الىٟاًاث ) .1 اث بالؾد٨ُُت نٛحرة مىٖػ ( وهى ٖملُت ج٨ضٌـ الىٟاًاث في خاٍو

 مسخلٟت صازل ال٩لُت.

ت  .2 اث البالؾد٨ُُت الهٛحرة بك٩ل ًىمي في جهاًت الضوام وه٣لها للخاٍو  ال٨بحرة في ؾاخت ال٩لُت.ججمُ٘ الخاٍو

الى٣ل اإلاغخلي أو الىؾُِ، وهى ه٣ل املخلٟاث مً ؾاخت ال٩لُت )ه٣اٍ الخجمُ٘( الى مغا٦ؼ ججمُ٘ وؾُُت  .3

(Stations Transfer.زم ه٣لها الى اإلا٨ب الٗمىمي للبلضًت بىاؾُت الؿُاعاث الخابٗت لجهاػ خماًت البِئت ، ) 

اث زانت مى .4 خم الخسلو منها بالخٗا٢ض م٘ حهاػ مسلٟاث اإلاٗامل جىي٘ في خاٍو ٟهلت ًٖ الىٟاًاث الٗاصًت، ٍو

 الىٓاٞت الٗامت بالبلضًت لُخم َمغها.

غ. .5  ج٣ضًم م٣ترخاث ًٖ وعقت ٖمل بسهىم َغ١ ٞغػ الىٟاًاث والاؾخٟاصة مً بغامج اٖاصة الخضٍو

ً أو ؤلاهٓام الى حمُٗاث أنض٢ا  البِئت، للمكاع٦ت في انالح البِئت. .6 خث الُالب وأًٖا  هُئت الخضَعـ لخ٩ٍى
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الخواصل مع اإلاىظماث واإلااطظاث والاجحاداث والسوابط العلميت املخخلفت بالداخل مً ؤحل دعم آلياث 

 املجخمع

 

آليات التواصن وع املٍعىات واملؤضطات واالحتادات والسوابط العمىية املختمفة 

 بالداخن واخلازز وَ أدن دعي اجملتىع

 

ً همى خغ٦ت اإلائؾؿاث قهض الٗالم زال٫ ال٣ٗىص  ً وإَاللت ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ألازحرة مً ال٣غن الٗكٍغ

٪ أؾاسخي في  ت خى٫ املجخم٘ اإلاضوي وصوعه ٦كٍغ ٚحر الخ٩ىمُت وجُىعها، ألامغ الظي مهض لخهاٖض مىحاث ٨ٍٞغ

إلائؾؿاث الخىمُت، باإلياٞت لالجداصاث والغوابِ الٗلمُت واإلاهىُت. ل٣ض أنبدذ ٢ًاًا الخىانل م٘ بٌٗ ا

واإلاكاع٦ت هي ٖملُت م٨ملت إلاىٓىمت الضولت ومئؾؿاث الٗمل  لضٖم املجخم٘ ًمثل اخضي ال٣ًاًا الهامت.

ألاهلي، و٦ٟا ة هظه اإلائؾؿاث جخمثل في اؾخٗاصة الخىاػن ومىاحهت اإلاك٨الث التي حٗى١ جُىع وهمى 

م أن طل٪ ال ٌٟٗي الضولت مً مؿئىلُاتها الؿُاصًت وصوع  عي والغ٢ابي املجخمٗاث، وٚع ها الخىحُهي والدكَغ

والخيكُُي، وأن الخىاػن الض٤ُ٢ بحن أيإل اإلاكاع٦ت الغباُٖت اإلاخمثلت في الضولت واإلائؾؿاث الجامُٗت 

ومىٓماث املجخم٘ اإلاضوي، وال٣ُإ الخام يغوعة أؾاؾُت ومُلب أ٦ثر الخاخا مً أي و٢ذ مطخى لضٞ٘ 

 ث الخالُت:عجلت الخىمُت. ولخد٤ُ٣ طل٪ جم اجبإ آلالُا

٣ٖض اجٟا٢ُاث حٗاون م٘ مئؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي، ال٣ُإ الخام ، ال٣ُإ الٗام، الغوابِ والاجداصاث  .1

٘ مً مؿخىي الخضماث املجخمُٗت.  الٗلمُت واإلاهىُت مً أحل الٞغ

 وزاع  .2
ً
.جُٟٗل اجٟا٢ُاث الخٗاون اإلاكتر٥ والاؾخٟاصة منها في حىاهب صٖم الخىمُت وزضمت املجخم٘ صازلُا

ً
 حُا

ُت لخُُٛت بٌٗ حىاهب  .3 ُت وؤلاعقاص والخمالث الخُٖى الخٗاون م٘ مئؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي في بغامج الخٖى

غ وزضمت املجخم٘.  الخىمُت والخٍُى

ت لخ٣ضًم الضٖم اإلااصي واللىحؿتي ٦كغ٧اث الاجهاالث واإلائؾؿت الٗامت  .4 مغاؾلت بٌٗ ال٣ُاٖاث الخٍُى

 ٘ ت في املجخم٘ التي جخبىاها ال٩لُاث أو الجامٗت.للىِٟ لخُُٛت وصٖم بٌٗ اإلاكاَع  الخىمٍى
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 وشس اإلاعلوماث عبر كىواث الخواصل باليليتآلياث 

 

 لهميةبا التواصنقٍوات  عرب ٌػس املعموواتآليات 

 

 لٗملُت الخىانل بحن حمُ٘ مىدؿبيها مً أًٖا  هُئت 
ً
 ٦بحرا

ً
جىلي حامٗت هالىث وال٩لُاث الخابٗت لها اهخماما

غ واإلاغاؾالث  الهاث، وإخالت الخ٣اٍع حن، وطل٪ بهضٝ الخىانل لخباص٫ اإلاٗلىماث ووكغ ؤلٖا لبت وإصاٍع ـ َو الخضَع

حر زضماث ال٨تروهُت والاؾخٟاصة مً وؾاتل الخىانل الاحخماعي، لظل٪  بحن ألا٢ؿام وؤلاصاعاث املخخلٟت، لخٞى

صأبذ الجامٗت و٧لُاتها ٖلى ٞخذ الٗضًض مً ٢ىىاث الاجها٫ ليكغ وجىنُل الغؾالت للٟئاث اإلاؿههضٞت، 

 واؾخسضمذ ٖضة آلُاث قملذ: 

 اٖخماص مى٢٘ ال٩لُت ؤلال٨ترووي ٣٦ىاة اجها٫ ووكغ أؾاؾُت. .1

الهاث  .2 ٤ ٦خابت ٧ل ألازباع وؤلٖا ٖلى مى٢٘ ال٩لُت وإٖاصة وكغها ٖلى نٟداث الخىانل الاحخماعي مً زال٫ ٍٞغ

 الضٖم ؤلال٨ترووي.

حرها ل٩ل ألا٢ؿام بال٩لُت ًخم مً  .3 اؾخدضار نٟداث ٖلى وؾاتل الخىانل الاحخماعي ٧الٟاًبر والىاحـ أب ٚو

الهاث وجباص٫ اإلاٗلىماث.   زاللها وكغ ؤلٖا

ض ال٨ترووي الج .4 خماص ٖلى البًر امعي للمغاؾالث الغؾمُت ؤلال٨تروهُت بحن أًٖا  هُئت الخضَعـ ُٞما بُنهم الٖا

 و٦ظل٪ بُنهم وبحن الُالب. 

وحىص نٟدت ل٣ؿم الضاعؾت والامخداهاث ًخم ٞيها ٖغى مىاُٖض بض  وجهاًت الضاعؾت  والامخداهاث و٦ظل٪  .5

 ٖلى مى٢٘ الجامٗت. 

٫ اإلاىهاث الال٨تروهُت الخانت بهم، ٦ظل٪ الخىانل اإلاؿخمغ م٘ حمُ٘ أًٖا  هُئت الخضَعـ مً زال .6

 الخىانل اإلاؿخمغ م٘ أًٖا  مجلـ ال٩لُت مً زال٫  ٚٝغ الخىانل الخانت  باملجلـ.

 الخىانل الٗلمي م٘ الُالب ٖبر اإلاىهت الخٗلُمُت الجامُٗت والغص ٖلى ٧اٞت اؾخٟؿاعاتهم . .7

ض ؤلال٨ترووي ل٩اٞت أًٖا  هُئ .8 ٟحن و اإلاُٗضًً و ٞىحي ٖمل صلُل ألع٢ام الهىاج٠ والبًر ت الخضَعـ واإلاْى

 اإلاٗامل بال٩لُت.

 وكغ اإلاٗلىماث خى٫ الخجاعب و اإلاماعؾاث الجُضة للمكاع٦ت الٟٗالت م٘ اإلائؾؿاث اإلاىاْغة. .9
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 وتـــــــة نالــــجامع
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معيار ضمان اجلودة 

والتحسني املستمر 
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 آلياث مشازهت بدازة الجودة باإلااطظت في صىاعت اللساز

 

 يف صٍاعة الكساز باملؤضطة آليات وػازنة إدازة اجلودة

 

هم في اإلائؾؿتؾُاؾت ٌٗخبر اجساط ال٣غاع اإلاى٣ُي حؼ  مهم مً   مجاالث، خُث ٣ًىم املخخهىن بخُب٤ُ مٗاٞع

لظل٪ جدخاج اإلائؾؿاث الى اجساط أًٞل زُاع مم٨ً، باإلياٞت الى ال٣ضعة ٖلى مُٗىت الجساط ٢غاعاث عقُضة. 

اْهاع ألاؾباب التي جضٖم جل٪ ال٣غاعاث. حٗض ٖملُت نى٘ ال٣غاع مً اإلاهاعاث اإلاهمت التي جخُلب اقغا٥ اصاعاث 

بها في نىاٖت ال٣غاع، باٖخباع أن اللجىت الٗلُا للجىصة بالجامٗت هي التي جً٘ الؿُاؾاث التي ج٣ىص الجىصة وم٩اج

وجهمُم  ٖضاصالظل٪ اهخهجذ حامٗت هالىث هظا الىهج مً زال٫  .يمان حىصة ٧اٞت الٗملُاثاإلائؾؿت الى 

غ  ومخابٗت ت مً الاؾخبُاهاث والخ٣اٍع ٗلُمت مً ج٣ُُم أًٖا  هُئت خ٣ُُم ٧ل ما ًغجبِ بالٗملُت الخلمجمٖى

ٞؤ٢ؿام الجىصة في ال٩لُاث . زُِ اؾتراجُجُت، زُِ جىُٟظًتالخضَعـ، اإلا٣غعاث الضعاؾُت، ؤلاصاعاث، 

وم٨خب الجىصة بالجامٗت ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣هما الٗضًض مً اإلاؿئولُاث التي جٟغى ٖليها اإلاؿاهمت في نىاٖت ال٣غاع 

 آلالُاث الخالُت: ٖبر

 انكهُة:عهً يستىي  أوالً 

 ٌكاع٥ ميؿ٣ي الجىصة باأل٢ؿام الٗلمُت في اجساط ال٣غاع بهٟههم أًٖا  في مجلـ ال٣ؿم  .1

ٌٗخبر عتِـ ٢ؿم الجىصة بال٩لُت أخض أًٖا  مجلـ ال٩لُت، خُث ٌٗغى في املجلـ ٧اٞت اإلاىايُ٘ التي  .2

خماص .  جخٗل٤ بالجىصة و الٖا

٣ىم بخدلُل البُاهاث ٢ؿم الجىصة بال٩لُت هى اإلاؿئو٫ ًٖ حم٘ الاؾخبُاهاث م .3 ً ٧اٞت ألا٢ؿام وؤلاصاعاث ٍو

غ ٌٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت الجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت. ً٘ ج٣ٍغ  ٍو
ً
 اخهاتُا

٢ؿم الجىصة بال٩لُت هى اإلاؿئو٫ ًٖ الخيؿ٤ُ م٘ ٧اٞت اإلا٩اجب الو ؤلاصاعاث بال٩لُت لىي٘ الخُت الخىُٟظًت  .4

 لل٩لُت بىا  ٖلى الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت.

 ثاًَُا عهً يستىي اجلايعة:

غ الجىصة مً  .1  م٨خب الجىصة بالجامٗت، وطل٪ مً زال٫ اعؾا٫ ج٣اٍع
ً
أ٢ؿام الجىصة بال٩لُاث بك٩ل جدب٘ ٞىُا

ال٩لُاث الى الجامٗت، أو حٗلُماث وهماطج واؾخبُاهاث أو زُِ مً م٨خب الجىصة بالجامٗت الى عإؾا  أ٢ؿام 

 الجىصة بال٩لُاث.
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 آلياث مشازهت بدازة الجودة باإلااطظت في صىاعت اللساز

غ التي ًخم اعؾالها مً أ٢ؿام الجىصة بال٩لُاث ًخم  .2 في م٨خب يمان الجىصة  جدلُلهاججمُٗها و الخ٣اٍع

غ  خم ججهحز ج٣ٍغ غي بالجامٗت ٍو بالجامٗت، لُخم وي٘ الى٣اٍ اإلاهمت مىه في  في احخمإ اللجىت الٗلُا للجىصة هٖو

 أحىضة احخمإ مجلـ الجامٗت إلاىا٢كخه.

جامٗت وم٨خب يمان الجىصة هم اإلاؿئوالن ًٖ الخىانل م٘ ٧اٞت م٩اجب وإصاعاث اللجىت الٗلُا للجىصة بال .3

 الجامٗت والجهاث طاث الٗال٢ت لىي٘ الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت. 

خماص  .4 بُت ووعف الٗمل الخانت بمئقغاث ومٗاًحر الٖا ٣ًترح م٨خب يمان الجىصة بالجامٗت الضوعاث الخضٍع

ب.اإلائؾسخي والبرامجي والخسُُِ الاؾ  تراجُجي وإٖضاص ال٣اصة بالخيؿ٤ُ م٘ اصاعة الضعاؾاث الٗلُا والخضٍع

جي لًمان حىصة واٖخماص اإلائؾؿاث  .5 م٨خب يمان الجىصة هى ٢ىاة الخىانل بحن الجامٗت وبحن اإلاغ٦ؼ الَى

بُت، ٦ظل٪   الجمُٗت اللُبُت للجىصة والخمحز في الخٗلُم.الخٗلُمُت و الخضٍع
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 آلياث دعم الخعاون والخيظيم بين مياجب ووحداث الجودة باإلااطظت

 

 آليات دعي التعاوُ والتٍطيل بني وهاتب ووسدات اجلودة باملؤضطة

 

قاملت طاث بغامج وأهضاٝ  اؾتراجُجُتم٨خـب الجىصة وج٣ـُـُم ألاصا  بالجامٗـت ًمثل الىىاة ألاؾاؾُت لىي٘ 

غ وجدؿـُـً أصا  الـجـامٗت مًـ زـال٫ جدؿحن ألاصا  ألا٦ـاصًمي وؤلاصاعي واإلانهي في  ،مدضصة وواضخت ٚاًههـا جُـٍى

مجا٫ الخٗلُم والخٗلم والبدث الٗلمي وزضمت املجـخم٘ والبِئت، اياٞت الى جغؾُش مباصة الخض٤ُ٢ الضازلي 

غ والخدؿحن اإلاؿخمغ اه  والخٍُى
ً
خماص بالخهىم، ًٞال  إلاٗاًحر الٖا

ً
 مً عؾالت وأهضاٝ الجامٗت واؾدىاصا

ً
ُال٢ا

.
ً
اإلاُا  ٖو

ً
٦ما ًىحض  ًٖ حٗم٤ُ الٗال٢اث الٗلمُت وؤلاوؿاهُت بحن الجامٗاث واإلائؾؿاث طاث الٗال٢ت مدلُا

ت. ٞهىا٥ آلُت ب٩اٞت ال٩لُاث الخابٗت للجامٗت أ٢ؿام للجىصة ًدبٗهم ميؿ٣ي للجىصة في ٧اٞت ألا٢ؿام الٗلمُ

ٖمل بحن ٧اٞت ألا٢ؿام الٗلمُت وبحن ٢ؿم الجىصة بال٩لُت مً حهت، وبحن ٢ؿم الجىصة بال٩لُت وم٨خب يمان 

لى عأؽ  جىحض لجىت ٖلُا للجىصة بالجامٗت. ولضٖم الخٗاون  هظا البىا الجىصة بالجامٗت مً حهت آزغي، ٖو

 والخيؿ٤ُ بحن م٩اجب ووخضاث الجىصة، جم اجبإ آلاحي:

، ٖلى أن ٩ًىن طا ٦ٟاًت م٨خب الجىصة بالجامٗت٩ل٠ عتِـ الجامٗت أخض أًٖا  هُئت الخضَعـ ببصاعة ً .1

 وصعاًت بكئون الجىصة ويماجها.

حر اخخُاحاث اإلا٨خب مً ججهحز وجؤزِث وعبِ ب٣ىىاث  .2 جلتزم الجامٗت بضٖم م٨خب يمان الجىصة وطل٪ بخٞى

حر  ت واإلا٩اجب الاجها٫ املخخلٟت وقب٨ت اإلاٗلىماث وجٞى ألاصبُاث طاث الٗال٢ت بالجىصة ويماجها وال٩ىاصع ؤلاصاٍع

 اإلاىاؾبت.

هضع ٢غاع ج٩لُٟه مً عتِـ  .3  مٗاملت ٖمضا  ال٩لُاث، ٍو
ً
ٗامل مضًغ م٨خب يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  مالُا ٌُ

 الجامٗت.

ًٖى هُئت جضَعـ بخل٪ إلا٨خب يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  عتِـ ٢ؿم الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت، وهى  .4

هضع ٢غاع ج٩لُٟه مً عتِـ الجامٗت بىا  ٖلى  خمخ٘ بالخبرة وال٨ٟاًت في قئون الجىصة ويماجها، ٍو ال٩لُت ٍو

 ا٢تراح مً ٢بل ٖمُض ال٩لُت.

 مٗاملت عإؾا  ألا٢ؿام الٗلمُت. .5
ً
 ٌٗامل عإؾا  أ٢ؿام الجىصة وج٣ُُم ألاصا  في ال٩لُاث مالُا

لخبرا  واإلاخسههحن مً صازل الجامٗت أو زاعحها في ؾبُل أصا  اإلاهام اإلاىاَت ًجىػ للم٨خب الاؾخٗاهت با .6

 باإلا٨خب ٖلي أن ًهضع بكؤجهم ٢غاع مً عتِـ الجامٗت.
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 آلياث دعم الخعاون والخيظيم بين مياجب ووحداث الجودة باإلااطظت

ت للجامٗت وال٩لُت،  .7 جخىانل ٧اٞت اإلا٩اجب وؤلاصاعاث وألا٢ؿام الخانت بًمان الجىصة خؿب اله٩ُلُت ؤلاصاٍع

 ت جًم: و٦ُل الكئون الٗلمُت بالجامٗت، مضًغ م٨خب الجىصة٦ما ًخم ج٩ل٠ لجىت ٖلُا للجىصة بالجامٗ

ضص مً ٖمضا  بٌٗ ال٩لُاث، ٖلى أن ًخم ج٩ل٠ُ  ت واإلاالُت بالجامٗت ٖو بالجامٗت، مضًغ م٨خب الكئون ؤلاصاٍع

غ وؾحر الجىصة في الجامٗت وال٩لُاث  هظه اللجىت ب٣غاع مً عتِـ الجامٗت، وهي مؿئىلت ًٖ اٖضاص الخ٣اٍع

 ها.الخابٗت ل
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 بإزاء ؤصحاب اإلاصلحت رآلياث حمع البياهاث ألغساض ضمان الجودة وألاخ

 

 آليات مجع البياٌات ألغساض ضىاُ اجلودة واألخر بآزاء أصشاب املصمشة

 

أن مً مهام م٨خب يمان الجىصة والىخضاث الخابٗت له، وأ٢ؿام الجىصة بال٩لُاث، وميؿ٣ي الجىصة باأل٢ؿام 

الٗلمُت هى جهمُم اؾخبُاهاث مً قؤجها أن حؿاهم في ٢ُاؽ أصا  وج٣ضم اإلائؾؿت، ومً بحن الجهاث التي لها 

ٌٗٝغ بؤصخاب الٗال٢ت، والظًً ًخم  أهمُت ٦بحرة في جدؿحن املخغحاث، اال وهي الجهاث طاث اإلاهلخت أو ما

جحن وج٣ُُم البرامج الخٗلُمُت،  وإقغا٦همالخىانل مٗهم  في الخُِ الاؾتراجُجُت للجامٗت وج٣ُُم أصا  الخٍغ

خم طل٪ مً زال٫ آلالُت الخالُت:  ٍو

غاى الجىصة واإلاخمثلت في اؾخبُاهاث لخ٣ُُم ألاصا  أو ٢ُاؽ مؿخىي الغيا ًٖ  .1 بٌٗ ًخم حم٘ البُاهاث أٚل

اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت باملخغحاث مً زال٫ الخىانل م٘ ٢ُاصاث ال٩لُت، الُالب، أًٖا  هُئت الخضَعـ، 

ٟحن، أصخاب اإلاهلخت  .وهي بك٩ل مٟهل ٦ما وعص في آلُاث حم٘ وجض٤ُ٢ البُاهاث اإلاضوهت في هظا الضلُل اإلاْى

٫ صٖىة مً الجامٗت لخًىع ًخم اقغا٥ أصخاب اإلاهلخت في وي٘ الخُِ الاؾتراجُجُت للجامٗت مً زال .2

لهم ٦خ٣ُُم البرامج الٗلمُت  وعف الٗمل ومً زال٫ الخىانل مٗهم لخٗبئت بٌٗ الاؾخبُاهاث التي ًخم اعؾالها

 .التي ج٣ضمها ال٩لُت

ًخم وكغ وحٗمُم الخُِ وهخاتج الاؾخبُاهاث ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي لل٩لُت أو ٖلى مى٢٘ الجامٗت لُخم٨ً  .3

إل ٖليها.أصخاب اإلاهلخت مً   الَا
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 الصادزة عً اإلاسهص الوطني لضمان الجودةراحي وفم معاًير الاعخماد آلياث الخلييم ال

 

 آليات التكييي الراتي وفل وعايري االعتىاد الصادزة عَ املسنص الوطين لطىاُ اجلودة

 

ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لل٣اتمحن ٖلى اصاعة البرامج واإلاؿئولحن في تهضٝ م٣اًِـ الخ٣ُُم الظاحي الى 

اإلائؾؿت في مجا٫ الخسُُِ، واإلاغاحٗت الظاجُت، واؾتراجُجُاث جدؿحن الجىصة. وَؿدىض ج٣ىٍم 

الجىصة في ال٩لُاث الى مٗاًحر مخٗاٝع ٖليها للمماعؾاث الجُضة. وتهضٝ ٖملُاث الخ٣ُُم الظاحي الى 

 ون٠ اإلاٗاًحر واإلائقغاث ا
ُ
ُب٤ في ال٩لُاث ومضي التزام ال٩لُاث لتي ٌكملها ٧ل مُٗاع والتي ج

بمٗاًحر الاٖخماص الهاصعة ًٖ اإلاغ٦ؼ الىَجي لًمان الجىصة والتي جبحن الكىاهض وألاصلت ٖلى جُب٤ُ 

جل٪ اإلاٗاًحر. وجخُلب اإلا٣اًِـ اؾخجاباث جىضر ما اطا ٧اهذ اإلاماعؾاث ٢ض َب٣ذ وما مضي وؿبت 

ؼ هظا الخىحُه، ٞبن مٗاًحر الجىصة جم صٖمها بم٣اًِـ الخ٣ُُم الظاحي التي مً  جُب٣ُها. ولخٍٗؼ

ـ وأصخاب  اإلاؿئىلىن ًٖ البرامج الٗلمُت ، الُالب،اإلاىْٟىن  ،زاللها ٣ًىم أًٖا  هُئت الخضَع

  .مبخ٣ُُم مؿخىي أصائه اإلاهلخت
ً
ومً زم حٗخبر صعاؾت الخ٣ُُم الظاحي للمئؾؿت الخٗلُمُت مضزال

ًخم اؾخسضام م٣اًِـ الخ٣ُُم الظاحي مً ٢بل  ؿحن ألاصا  وإٖضاص زُِ الخدؿحن الالػمت.لخد

 :اإلائؾؿت في الخاالث الخالُت

الخ٣ُُم الظاحي مً ٢بل اإلائؾؿت وألاشخام اإلاؿئىلىن ًٖ البرامج الٗلمُت أزىا  ٖملُاث  .1

 الخ٣ُُم الظاجُت ألاولُت.

 اإلاؿخمغة لؤلصا  لخُِ اإلائؾؿت.الخ٣ُُم الظاحي أزىا  ٖملُاث اإلاخابٗت  .2

 ٢بل ٧ل ٖملُت الخ٣ضًم  .3
ً
ا الخ٣ُُم الظاحي أزىا  ؤلاٖضاص للضعاؾت الظاجُت الكاملت التي جخم صوٍع

 لالٖخماص اإلائؾسخي أو البرامجي.

 الجىاهب الخالُت: ٣ُُمًدىاو٫ الخ

 مضي جُب٤ُ اإلاماعؾاث الجُضة، ومضي الالتزام بظل٪. - أ

 .اإلاىخٓم ُُمخُىما ًخم ج٣ُُمها مً زال٫ ٖملُاث الخ٣مضي حىصة الخضمت أو اليكاٍ  - ب

 .اإلاغحىةٞاٖلُت جُب٤ُ اإلاماعؾاث في جد٤ُ٣ الىىاجج  - ت

 جمغ صعاؾت الخ٣ُُم الظاحي للمئؾؿت بؿب٘ زُىاث أؾاؾُت ًم٨ً الىٓغ اليها ٖلى الىدى الخالي:

٤ ٢ُاصة الخ٣ُُم الظاحي للمئؾؿت. .1  حك٨ُل ٍٞغ

 اٖضاص زُت الخ٣ُُم الظاحي.  .2

 الههُئت وؤلاٖالن ًٖ صعاؾت الخ٣ُُم الظاحي.  .3



 

 

126 

 2021اللجنة العليا للجودة / 

 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

 الصادزة عً اإلاسهص الوطني لضمان الجودةراحي وفم معاًير الاعخماد آلياث الخلييم ال

ب ٞغ١ الٗمل ٖلى اإلاٗاًحر الدؿٗت..4  حك٨ُل وجضٍع

 الاجٟا١ ٖلى هىُٖت البُاهاث اإلاُلىبت وأؾالُب الخهى٫ ٖليها. .5

 جدلُل البُاهاث اإلاخدهل ٖليها..6

غ النهاثي لضعاؾت الخ٣ُُم .7 يالظاح٦خابت الخ٣ٍغ
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 آلياث جحدًد احخياحاث الخطويس اإلانهي للعاملين

 
 

 آليات حتديد استيادات التطويس املّين لمعاومني

 

لم بالخُىع الظي َغأ ٖلى مجا٫ جسههه، لجؤ ت ٖو ٠ الجامعي ٖلى مٗٞغ الى اوكا   ث الجامٗتل٩ي ًٓل اإلاْى

ب الظي ًئصي الى جد٤ُ٣ ؤلاهجاػ الجُض في الٗمل،  ٟحن وجلبُت اخخُاحاتهم مً الخضٍع غ اإلاْى ٢ؿم إلاخابٗت جٍُى

بُت التي جلبي اخخُاحاتهم خؿب جسههاتهم ومجا٫ ٖملهم ٩ىن طل٪ مً زال٫ الخا٢هم بالبرامج الخضٍع  . ٍو

ب اإلاؿخمغ  ٠ ٖلى اجها٫ صاتم بالخُىعاثًجٗل الخضٍع الٗلمُت في قتى املجاالث التي تهمه وحؿاٖضه ٖلى  اإلاْى

غ هٟؿه في الخ٣ل الظي ٌٗمل ُٞه بُت الٗىهغ الغتِسخي واله٨ُلي في  .جٍُى وحٗض ٖملُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ب ت. لظل٪ ٣ٞض أو٧لذ  ،نىاٖت الخضٍع بُت وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ خُث ج٣ىم ٖلُه حمُ٘ صٖاتم الٗملُت الخضٍع

ٖبر الخىانل م٘ ٧اٞت ٧لُاث الجامٗت لخدضًض  ي حامٗت هالىث إلا٨خب الضعاؾاث الٗلُا والخضٍعبهظه اإلاهمت ف

ب ٖلى الىدى الخالي: ت للخضٍع بُت التي جخم بىي٘ زُت ؾىٍى  الاخخُاحاث الخضٍع

بُت ُت التي جىحه اإلاخضعبحن لخد٤ُ٣ أهضاٝ  جدخىي الٗملُت الخضٍع مُٗىت ٖلى مجمٕى ألاوكُت أو الٗملُاث الٟٖغ

بُت الى مغاخل جبضأ بالخالي: بي وج٣ؿم الٗملُت الخضٍع  في البرهامج الخضٍع

جدلُل وحم٘ اإلاٗلىماث : وهي ٖملُت حم٘ اإلاٗلىماث الخانت بالجامٗت ٩٦ل زم جدلُلها ومنها ًخم جدضًض   .1

بي ل٩اٞت ال٩لُاث.  الاخخُاج الخضٍع

بُت: وهي الٗملُت التي جدضص مك  .2 ا٧ل ألاصا  أو اإلاكا٧ل اإلاىحىصة في اإلائؾؿت أو في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

 
ً
ات٠ جدضًضا  .أخض الْى

بي: في خالت الاجٟا١ ٖلى وحىص مك٩لت أو ٞجىة في ألاصا  ًخم البض  في جهمُم البرهامج    .3 جهمُم البرهامج الخضٍع

بي وجدضًض أهضاٝ البرهامج بما ًىاؾب أهضاٝ  زخُاع ألاؾالُب وجدضًض الٟئت اإلاؿههضٞت، زم االجامٗت الخضٍع

حرها  .والخ٣ىُاث اإلاىاؾبت ٚو

ٗخبر وز٣ُت جخًمً بُاًها  .4 اث البرهامج بالخٟهُل َو بُت : وهي البض  في ٦خابت مدخٍى اٖضاص الخ٣ُبت الخضٍع

ا ببحغا اث الخضٍعب ًُ  .جٟهُل

بي : وجخم مً ٢بل جىُٟظ اإلاضعب   .5 بجىُٟظ البرهامج الخضٍع  .أو الجهت اإلاؿئولت ًٖ الخضٍع

بي بدُث ًخم ج٣ُُم البرهامج واإلاخضعبحنج٣ُُم ا  .6 بي : ًخم هظا في جهاًت البرهامج الخضٍع مً زال٫  لبرهامج الخضٍع

بي  .اؾخبُان جىي٘ ُٞه ٣ٞغاث ل٣ُاؽ هجاح البرهامج الخضٍع
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 آلياث جحدًد احخياحاث الخطويس اإلانهي للعاملين

ب: وهي مغخلت جؤحي   .7 بُت بٟترة ٧اُٞت،ج٣ُُم أزغ الخضٍع خُث ًخم ج٣ُُم مضي ما ا٦دؿبه  بٗض الضوعة الخضٍع

بي الظي الخد٤ به ومضي جُب٤ُ ما حٗلمه في حهت الٗملاإلاخضعب م  .ً البرهامج الخضٍع
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 دعوة ؤصحاب اإلاصلحت إلبداء آزائهم وملترحاتهم لغسض الخحظين اإلاظخمس آلياث

 

 آليات دعوة أصشاب املصمشة ألبداء آزائّي ووكرتساتّي لػسض التشطني املطتىس

 

 و ٗخبر صٖىة ح
ً
 أؾاؾُا

ً
لًمان  إقغا٥ الجهاث الٟاٖلت اإلاٗىُت مً أصخاب اإلاهلخت ألبضا  آعائهم وم٣ترخاتهم أمغا

غ اإلاؿخمغالجامٗت في ٖملُاث الخدؿحن الخىُٟظ الٟٗا٫ للبروجى٧ى٫ الظي حٗخمضه  . لظل٪ ٞبن ٞخذ والخٍُى

ؿاٖض  الجهاث٢ىىاث جىانل م٘ هظه   في ٚاًت ألاهمُت َو
ً
م والخدؿحن، باٖخباع ٌٗض أمغا  في ٖملُاث الخ٣ٍى

ً
٦ثحرا

٣ت أو بؤزغي مً ال٨ُان املخُِ  الجهاثأن هظه  هظا الهضٝ، جد٤ُ٣  في اَاعبالجامٗت. وحؼ  ال ًخجؼأ بٍُغ

مً: مجالـ بلضًت، وػاعاث، حهاث ٖامت، الجهاث الٟاٖلت طاث الهلت  الخىانل م٘ اهخهجذ حامٗت هالىث ههج

ٟىن، ه٣اباث واجداصاث ومئؾؿاث مجخم٘ مضويَالب، أًٖا  هُئت  وي٘ اإلا٣ترخاث  للمكاع٦ت في جضَعـ، مْى

٣ت ٞٗالت  هسغاٍلال طل٪ و  ،إحغا  اإلاكاوعاثو  وججمُ٘ آعائهم وم٣ترخاتهم لالؾخٟاصة م٘ أصخاب اإلاهلخت بٍُغ

غ والخدؿحن اإلاؿخمغ،  ولخد٤ُ٣ طل٪ جم اجبإ آلالُاث الخالُت: منها في ٖملُاث الخٍُى

أعباب الٗمل: وحكمل الجهاث الٗامت، الى٣اباث والاجداصاث، املجاؽ البلضًت واإلاغا٦ؼ البدثُت، وطل٪  صٖىة .1

٘ اؾخبُاهاث  غ والخدؿحن اإلاؿخمغ وطل٪ مً زال٫ جىَػ مً زال٫ اؾخُإل آعائهم وم٣ترخاتهم لٛغى الخٍُى

 .بالخهىم

خم اؾخُإل .2 ٟىن ٍو ت الاؾخبُاهاث آعائهم وم٣ الُالب، أًٖا  هُئت الخضَعـ، اإلاْى ترخاتهم مً زال٫ مجمٖى

٤ ميؿ٣ي الجىصة باأل٢ؿام الٗلمُت. ٗها ًٖ ٍَغ خم جىَػ  الخانت بظل٪ والتي ٌكٝغ ٖليها ٢ؿم الجىصة بال٩لُت ٍو

نىضو١ اإلا٣ترخاث اإلاىحىص بمبجى اصاعة الجامٗت وفي ال٩لُاث، وهى مخاح للمكاع٦ت بٗغى أي م٣ترخاث ٞهى  .3

 ل الخىانل وأبضا  الغأي.مخاح للجمُ٘ ووؾُلت مً وؾات

نٟدت الخىانل الاحخماعي للجامٗت وال٩لُاث الخابٗت لها، حٗض مً وؾاتل الخىانل م٘ أصخاب اإلاهلخت  .4

إل ٖلى الخٗل٣ُاث بك٩ل مخىانل والخ٨ٟل بالك٨غ والغص  ٣ىم مكغفي الهٟدت بااَل ألبضا  آعائهم وم٣ترخاتهم ٍو

 ٖلى ٧ل مً ٢ضم م٣ترح لٛغى الخدؿحن.

. اإلاباقغ مً زال٫ اجبإ ؾُاؾت " الباب اإلاٟخىح" والتي جيخهجها حامٗت هالىث ب٩اٞت ٧لُاتها وإصاعاتها الل٣ا   .5

ًم٨ً ألي شخو مً أصخاب اإلاهلخت م٣ابلت ال٣ُاصاث وؤلاصاعاث واإلا٩اجب لخ٣ضًم أي ا٢تراح مً قؤهه أن 

  ًضٞ٘ بخ٣ضًم زضماث أًٞل.
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 وؤلاحساءاث ألاطاطيتدليل آلالياث 

 آلياث حمع وجدكيم البياهاث لخوثيلها وضمان طالمتها

 

 لتوثيكّا وضىاُ ضالوتّا آليات مجع وتدقيل البياٌات

 

ُٟي ٌٗض مً أهم  أصواث البدث  غاى البدث ؤلاصاعي و٢ُاؽ مضي الغيا الْى حم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث أٚل

ٖلى البُاهاث الض٣ُ٢ت واإلاٗلىماث الهاص٢ت هى أمغ يغوعي للىنى٫ الى الىدُجت الخانت، ألن الخهى٫ 

الصخُدت وهظا ًدخاج الى اجبإ ألاؾالُب والىؾاتل وألاصواث التي جئصي الى حم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث خى٫ 

ت ألاولى بُ اع الٗام للٗمل، و خى٫ اإلاىيٕى اإلاُلىب ٢ُاؾه وجدلُل هخاتجه. وجًم املجمٖى اهاث خى٫ ؤلَا

٠ أو  ُت الخابٗت لها التي ًدبٗها اإلاْى ت الغتِؿُت بالجامٗت أو ال٩لُت، والىخضاث الٟٖغ أٖما٫ الىخضاث ؤلاصاٍع

ت ، وحمُ٘ مىدؿبي اإلائؾؿت وهظه حٗض اإلاهاصع  ـ أزىا  ٢ُامه بالٗمل، وال٣ُاصاث ؤلاصاٍع ًٖى هُئت الخضَع

ُت جخمثل ف غ  يألانلُت للبُاهاث، بِىما جىحض مهاصع ٖٞغ ال٣ىاهحن واللىاتذ وؤلاحغا اث والخغاتِ والخ٣اٍع

ٗخبر حم٘  واليكغاث والىماطج التي حؿخسضم في حم٘ اإلاٗلىماث وجدخاج لٗملُاث جض٤ُ٢ ٖلى البُاهاث. َو

البُاهاث وجض٣ُ٢ها مً أهم الغ٧اتؼ التي حٗخمض ٖليها اإلائؾؿاث الجامُٗت في جيؿ٤ُ وجىُٓم أٖمالها ٖلى الىحه 

لُه ٣ٞض أولذ حامٗت هالىث أهمُت لهظا اإلاىيٕى وويٗذ آلالُت الخالُت:   ألا٦مل، ٖو

ً البُاهاث ٣ًىم م٨خب الخىز٤ُ واإلاٗلىماث بمغاؾلت ٧اٞت ؤلاصاعاث وألا٢ؿام بال٩لُت ببعؾا .1 ٫ ٢اتمت بٗىاٍو

 اإلاغاص حمٗها.

ت واإلا٩اجب الخابٗت لها  .2 ًخم الخيؿ٤ُ إل٢امت وعقت ٖمل خى٫ الخض٤ُ٢ ٖلى البُاهاث حؿههضٝ ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

 بال٩لُت.

ًخم حك٨ُل لجىت مً الظًً خًغوا وعقت الٗمل بالخيؿ٤ُ  بحن ٢ؿم الخىز٤ُ واإلاٗلىماث و٢ؿم يمان  .3

 بال٩لُت.الجىصة وج٣ُُم ؤلاصا  

 جبضأ اللجىت في مماعؾت مهامها بخىحُه مً ٢ؿم يمان الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بال٩لُت. .4

غ مٟهل ًخًمً ٧اٞت البُاهاث الى ٢ؿم يمان الجىصة  .5 ٖىض اههها  اللجىت مً مهامها ج٣ىم ببخالت ج٣ٍغ

 وج٣ُُم ألاصا .  

ىماث بخدلُل ٧اٞت البُاهاث والخض٤ُ٢ ٣ًىم ٢ؿم الجىصة وج٣ُُم ألاصا  بالخٗاون م٘ م٨خب الخىز٤ُ واإلاٗل .6

غيها في مجلـ ال٩لُت وحٗمُمها مً ٖمُض ال٩لُت الى ٧اٞت ؤلاصاعاث  ٞيها وإخالت هدُجت جدلُل البُاهاث ٖو

 واإلا٩اجب بال٩لُت.
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 آلياث حمع وجدكيم البياهاث لخوثيلها وضمان طالمتها

ًخم خٟٔ وسخ أعق٠ُ الُالب و٧اٞت البُاهاث اإلاهمت وهخاتج الخدلُل ؤلاخهاثي وزُِ الخدؿحن بم٩ان  .7

 ث ألامً والؿالمت.مىٟهل خؿب مىانٟا

ً في أ٢غام  ٧اٞت البُاهاث اإلاهمت خٟٔ  .8 ً السخابي  CDال٨تروهُا بالخسٍؼ  Cloud storageأو ٖبر الخسٍؼ

حره في  غه ٢ى٢ل لخٟٔ البُاهاث في زاصم واؾترصاصها ٖىض الخاحت وهظا ما حؿعى حامٗت هالىث لخٞى الظي ًٞى

 زُُها اإلاؿخ٣بلُت.

 دساءاتليات واإلدلين اآلٌتّى أ

 يف وديٍة غداوظً 2122وايو  24بتازيخ  املٍعكد اعتىاد الدلين يف ادتىاع دلمظ اجلاوعةمت 
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 دليل آلالياث وؤلاحساءاث ألاطاطيت

ــــــــع اإلاظخخدمت في   بهخاج هرا الدليلاإلاساحـ

 

 

 المركز الىطني لضمان جىدة المؤسساث التعليميت و التدريبيت  .1

 لجامعت سبها ثدليل اآللياث واإلجراءا .2

 جامعت الرفاق األهليتلجراءاث دليل اآللياث واإل .3
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