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كــلمة عمـادة التطويـــر األكـاديمي

يعتبر التطوير بداية ال نهاية لها ،بخاصة إذا كان الطموح هو هاجس القائمني عليه ،وتزداد أهميته إذا كان مرتبطا ً بالبيئة
التعليمية ،فالتعلم والتعليم هما أساس التطور نظرا ً الرتباطهما بعالقة وطيدة  ،ال سيما إذا كانت بيئة التعلّم تتصل بالتعليم
العالي ومؤسساته ،التي متثل القيادة الفكرية والعلمية للمجتمع .إن مفهوم التطوير يتناول عمليات التحسني عن طريق التوسع
والنمو والرقي ،وحتفيز وتوجيه جميع اجلهود واملبادرات نحو األفضل ،في اجلامعات عموما ً وفي جامعة جازان خصوصاً ،مبا يضمن
مستوى عال من اجلودة والتنافسية.
لقد تبلورت فكرة إنشاء عمادة التطوير األكادميي لتعكس بجالء توجهات وتطلعات اجلامعة نحو الرقي والتميز بتوجيهات
عال من اجلودة والتنافسية من خالل العمل على رفع الكفاءة واألداء للموارد البشرية،
معالي مدير اجلامعة لتحقق أهدافها مبستوى ٍ
واالرتقاء مبستوى اجلامعة نحو األفضل .أنشئت عمادة التطوير األكادميي في جامعة جازان بتوصية من مجلس اجلامعة برئاسة
معالي مدير اجلامعة في اجللسة األولى للعام الدراسي 1428هـ1429 /هـ املعقودة بتاريخ 1429/1/1هـ و بقرار من مجلس التعليم
العالي رقم ( )1429/49/34و تاريخ  ،1429/4/2لتكون اجلهة املسئولة عن شؤون ضمان اجلودة و االعتماد األكادميي في اجلامعة ،حتت
إشراف الهيئة االستشارية جمللس عمادة التطوير األكادميي ،برئاسة معالي مدير اجلامعة.
تستمد عمادة التطوير األكادميي رؤيتها من رؤية اجلامعة لتكون القناة املوصلة لشاطئ التطوير البشري واملادي في جامعتنا
التميز ،من خالل املساهمة الفاعلة في قيادة عمليات تطوير التعليم
العزيزة .وحتقيق الريادة في التطوير اجلامعي املستمر من أجل
ّ
املطور احلقيقي لكوادر اجلامعة األكادميية في مجاالت عملها احليوية
والتميز األكادميي ،والريادة في البحث العلمي ،لتكون
العالي،
ّ
ّ
بهدف تطوير وتوطني اخلبرات لدى هذه الكوادر.
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الرؤيـــة
أن تصبح عمادة التطوير األكادميي بجامعة جازان مركزا ً رائدا ً في التطوير واجلودة على مستوى املراكز املشابهة باململكة والعالم.

8

الرسالـــة
بالتميز في مجال التطوير األكادميي واإلسهام في تطوير العملية التعليمية وحتقيق االعتماد األكادميي لبرامج اجلامعة
االلتزام
ّ
وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لتطوير البرامج واملقررات الدراسية والرقي بطرق التعليم والتعلم.
9

أهداف العــمادة
 1تبنــي منـاذج اجلـودة العامليــة.
 2نشر الوعي بثقافة اجلودة وترسيخها.
 3تبادل اخلبرات والتعاون مع املنظمات والهيئات املتخصصة في اجلودة محليا ً وعاملياً.
 4إجراء الدراسات وتقدمي االستشارات في مجال اجلودة لقطاعـات اجلامعـة.
 5تطوير العمل األكادميي مبا يتسق مع األهداف واخلطط اإلستراتيجية للجامعة.
 6السعـي لتحقيـق االعتمـاد األكادميي الوطني والدولـي لبرامج اجلامعـة.
 7اعتماد املعايير الدولية في تصميم البرامج واملقررات الدراسية وتقييم األداء.
 8إعداد وتنفيذ برامج التدريـب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التطويــر األكادميي واجلودة.
10

أهم املهارات املستهدفة
 1املهارات الشخصية واملهنية والتقنية.
 2املهارات األكادميية والتدريسية والبحثية.
 3املهارات القيادية واإلدارية.
 4مهارات االتصال.
 5مهارات التفكير اإلبداعي و النقد الذاتي
 6مهارات إدارة الوقت.
 7مهارات التعلم الذاتي والتعليم املستمر.
11

12

اسرتاتيجيات العمادة لتحقيق األهداف
 1االهتمام بشرائح العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب.
 2إنشاء وحدات متخصصة في التطوير األكادميي بالكليات لتنفيذ برامج العمادة.
 3مواكبة التقدم التقني في مجال تطوير املؤسسات التعليمية العاملية.
 4تطوير البنية التحتية للتطوير األكادميي بالكليات.
 5تنفيذ برامج التدريب في مجال التطوير األكادميي.
 6إصدار مطبوعات توعوية في مجال التطوير األكادميي.

الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير األكاديمي

اللجنة الدائمة للتطوير الأكادميي و�ضمان اجلودة

ير�أ�سها معايل مدير اجلامعة

الهيئة اال�ست�شارية لعمادة التطوير الأكادميي

ير�أ�سها �سعادة عميد عمادة التطوير الأكادميي

وحدات العمادة
وحدة االعتماد الإكادميي

وحدة التعليم والتعلم

وحدة �ضمان اجلودة

وحدات التطوير بالكليات والعمادات
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 .1اللجنة الدائمة للتطوير األكاديمي وضمان الجودة
من أبرز مهام هذه اللجنة مراجعة البرامج األكادميية واألنشطة اإلدارية و مراجعة النماذج اخلاصة املعتمدة من الهيئة الوطنية
للتقومي و االعتماد األكادميي ،برئاسة معالي مدير اجلامعة وتضم في عضويتها عمداء الكليات والعمادات املساندة باجلامعة ،وتقوم اللجنة
الدائمة بإقرار البرامج األكادميية التي تطرحها الكليات و األقسام العلمية تصدر اللجنة موافقتها باعتماد مناذج الهيئة الوطنية للتقومي
و االعتماد األكادميي بشأن توصيف البرامج والنماذج املتعلقة باالعتماد البرامجي واملؤسسي.
 .2الهيئة االستشارية لعمادة التطوير األكاديمي
يرأسها عميد التطوير األكادميي وتضم في عضويتها عمداء كليات ومستشارين وأعضاء هيئة تدريس متخصصني في شؤون
اجلودة والتطوير األكادميي من مختلف الكليات .وتقوم الهيئة مبتابعة املوضوعات التي تتصل بتنفيذ اخلطة االستراتيجية واجلهود املبذولة
على مستوى اجلامعة للحصول على االعتماد األكادميي لبرامج اجلامعة وتوصيف البرامج واملقررات الدراسية ومتابعة اإلجراءات املتعلقة
بالتقومي الذاتي األولي ،كما تركّز الهيئة على األمور املهمة لضمان جناح اجلامعة بكل ما يتعلق بشؤون االعتماد ،أهمها:
متابعة التزام كليات وأقسام ووحدات اجلامعة بقواعد ومعايير وشروط االعتماد األكادميي ،وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في
اجلامعة.
وضع القواعد واملعايير اإلطارية املتلعقة مبزاولة العمل األكادميي ،مثل التدريس والتدريب ،وإعداد اللوائح التي تنظم اإلشراف على هذه
املهنة في اجلامعة.
متابعة شؤون االعتماد العام للجامعة ،واعتماد أقسامها والتخصصات واخلطط األكادميية.
اإلشراف على املراجعة والتقومي الدوري لألداء األكادميي للجامعة.
التنسيق مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي حيال اعتماد برامج وأقسام اجلامعة.
متابعة اإلجراءات املتعلقة بتقومي واعتماد برامج البكالوريوس في اجلامعة ،واملراجعة الدورية ملتطلباتها.
إقتراح وإقرار اخلطط العامة إلعداد وتطوير األداء األكادميي في اجملاالت اخملتلفة ،وتشكيل اللجان األكادميية الدائمة واملساندة واملؤقتة
تعها هذه اللجان.
ومتابعة أعمالها من خالل التقارير التي ّ
14

وينبثق عن الهيئة االستشارية للعمادة اللجان الفرعية اآلتية :
• جلنة التعلّم والتعليم ،
تكون مهمتها األساسية حتسني وتطوير عملية التعلم والتعليم في اجلامعة واقتراح اآلليات املناسبة لتحقيق ذلك.
• جلنة ضمان اجلودة ( التقييم الذاتي )
وتكون مهمتها األساسية االستمرار في املتابعة والتنفيذ واإلشراف على مشروع التقييم الذاتي واقتراح اآلليات املناسبة لذلك.
• جلنة االعتماد األكادميي
وتكون مهمتها األساسية متابعة تطبيق معايير االعتماد األكادميي وإعداد النماذج املوحدة لذلك واقتراح اآلليات املناسبة لتفعيل ذلك.
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أوال ً :الوحدات الرئيسة

وحدات عمادة التطوير األكاديمي

 .1وحدة اجلودة :
تعتبر اجلودة األكادميية أكبر هموم مؤسسات التعليم العالي .وتعتبر وحدة اجلودة األكادميية أحد ركائز االرتقاء بالعملية التعليمية .حيث
حترص الوحدة على إيصال رسالتها التي تتضمن ضمــان اجلودة األكادميية لبرامج اجلامعة ووحداتهــا اإلداريـــة .والقياس املستمر ألداء
األقسام األكادميية والكليات واملقارنة مبؤسسات التعليم العاملية.
أهداف الوحدة
نشـــر ثقافــة اجلــودة األكادمييــة.
تطبيق معايير اجلودة التي وضعتها الهيئة الوطنية للتقومي واالعتمـــاد األكادميــي.
تنفيــذ برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس لعمل ملـف البرنامج واملقـرر.
تنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنييـن في مجال اجلـودة والتقومي .
حتديد مستوى عاملي لقياس أداء اجلامعة.
إمداد الكليـات بنماذج جمع املعلومات عـن األداء األكادميـي واإلداري.
جمع نتائج األداء األكادميي واإلداري للكليات وإخضاع النتائج للتحليل العلمي.
استخــالص التوصيــات فيــما يتعلـق بتحسني وتطوير األداء.
حتديد مالمح العمل جتاه الفرص املمكنة لتحقيق جودة األداء.
حتديد مالمح القوة ونقاط الضعف في األداء ورفع تقرير سنوي جمللس العمادة.
تنفيذ دراسات مقارنة لألداء مع اجلامعات الوطنية والعامليـة.
التعاون في مجال القياس بني كليات اجلامعة والكليات املناظرة محليــا ً ودوليــاً.
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 .2وحــدة التعليم و التعلم :
يعتبر تطوير التعليم من أكبر اهتمامات املعنيني بالتعليم العالي ملا له من أهمية بالغة في حتسني مخرجات التعليم والرقي بخصائص
اخلريجني .و كذلك يعتبر قياس مؤشرات النجاح حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية والنهوض بها وحتليل نتائج مخرجاتها من خالل
عمليات منتظمة ومستمرة من قياس أداء الذات واملقارنة مع أداء الغير لوضع اجلامعة في مصاف اجلامعات العاملية .وتقوم رسالة الوحدة
على :تطويـر البرامـج واملقـررات ووسائـل التعلـم باجلامعـة.
أهداف الوحدة
التنسيــق مــع الكليات لتطوير البرامــج واملقـررات.
تنفيذ دورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس األكادميية واإلدارية والقيادية.
تنفيذ دورات تدريبية لتدريب املدربني من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت اجلودة (برنامج تدريب املدربني Training of Trainers Program,
 )TOTلتوسيع قاعدة املشاركني في برامج التطوير واجلودة.
تنفيذ دورات تدريبية للقيادات اإلدارية في مجاالت املهارات القيادية واإلداريــة.
إنشاء جلنة « تكنولوجيا التعليم « بالكليات لتقييم وسائل التعلم املتاحة وحتديثها.
إنشاء « مكتب متابعة اخلريجني  »Alumni Officeبهدف التواصل مع خريجي اجلامعة واالستفادة من خبراتهم العملية واإلدارية.
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 .3وحــدة االعتماد األكادميي:
يعتبر االعتماد األكادميي أحد أهم األهداف اإلستراتيجية ملؤسسات التعليم العالي وأحد أهم إجنازاتها .وترجع أهمية االعتماد األكادميي
إلى ضمان اجلودة األكادميية للبرامج واملقررات ،وتيسير التحاق املتعلم مبؤسسات التعليم العالي املعتمدة ،وضمان استمرار املتعلم في
برامج الدراسات العليا مبؤسسات التعليم العالي .وتقوم رسالة الوحدة على العمل على حتقيق االعتماد األكادميي الوطني والدولي لبرامج
اجلامعة اخملتلفة.
أهداف الوحدة
وضع أسس االعتماد لبرامج اجلامعة مبا يتوافق ونظم االعتماد الوطنية والدولية.
تعميــم أســس االعتمــاد للبرامج واملقــررات على األقسام األكادميية باجلامعة.
تنظيم ندوات وورش عمل لشرح مفهوم ومتطلبـات االعتماد الوطنيــة والدوليــة.
توفيـر قواعـــد املعلومــات اخلاصــة باالعتمــاد األكادميــــي.
تقديـم العـون للكليات واألقســام العلمية فــي مجــال االعتمـاد األكادميــي.
ربــط كليـات اجلامعــة مبؤسســات االعتمـاد الوطنيــة والدوليـــة.
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ثانياً :الوحدات الفرعية (وحدات اجلودة والتطوير بالكليات والعمادات )

تقوم وحدات اجلودة والتطوير بالكليات والعمادات بتقدمي الدعم ألعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم وترسيخ ثقافة اجلودة والرقي
بالعملية التعليمية من تطوير البرامج واملقررات وغير ذلك .فهي من ركائز تطوير اجلامعة .وتقوم رسالة الوحدات الفرعية على الرقي
بالعملية التعليمية ,وتطبيق معايير الهيئات الوطنية والعاملية للجودة ،وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ،وحتقيق االعتماد األكادميي
للبرامج الدراسية.
أهداف الوحدات الفرعية
نشر ثقافة اجلودة ومراعاة معاييرها الوطنية والعاملية.
تبادل اخلبرات مع األقسام املتشابهة باململكة.
تنسيق العمل بني الكليات ووحدات عمادة التطوير األكادميي الرئيسة.
تنفيذ برامج التدريب في مجال التطوير األكادميي واجلودة.
مراجعة البرامج واملقررات بهدف التطوير املستمر.
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بعض أنشطة عمادة التطوير األكاديمي
أوال ً :نشر ثقافة اجلودة
أصدرت العمادة عددا ً من النشرات منها دليل عضو هيئة التدريس باللغتني العربية واإلجنليزية  ،والكتيب التعريفي بعمادة التطوير
ومصطلحات ومفاهيم في اجلودة  ،واستراتيجيات التدريس اجلامعي  ،كما أكملت العمادة موقعها اإللكتروني على اإلنترنت .
ثانياً :مشروع الدراسات التطويرية
تعمل العمادة على تأمني نسخ الكليات وعمادات اجلامعة من مشروع سلسلة الكتب املترجمة التي قامت وزارة التعليم العالي باإلشراف
عليها بالتعاون مع مكتبة العبيكان  ،كما تقوم العمادة بإعداد ملخص وقراءة مختصرة لكل كتاب وتوزيعه على كليات وعمادات اجلامعة
ونشره على موقع العمادة بشكل دوري .
ثالثا ً  :االعتماد األكادميي :
قامت العمادة بتنفيذ عدد من الورش بالتعاون مع الهيئة الوطنية لالعتماد األكادميي منها ورش عمل حول توصيف البرامج واملقررات
الدراسية والتقومي الذاتي .
كما أكملت العمادة املرحلة األولى من برنامج التقييم الذاتي وسوف تشرع في برنامج التقومي التطويري في اجلامعة بالتعاون مع الهيئة
الوطنية .
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رابعا ً  :تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
أبرمت العمادة إتفاقات مع جامعة كانساس في الواليات املتحدة  ،ومركز لي وشركاه لإلستشارات األكادميية في الواليات املتحدة  ،وجامعة
ساوثهامبتون في اململكة املتحدة  ،وجامعة موناش في استراليا لتنفيذ برامج مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة
التدريس في اجلامعة .
خامسا ً  :نشاطات متفرقة
 -1تنفيذ زيارات ميدانية لكليات وعمادات اجلامعة ضمن برنامج التقومي الذاتي األولي .
 -2تنفيذ عدد من الورش اخملتلفة ألعضاء هيئة التدريس وللقيادات األكادميية داخل اجلامعة وخارجها .
 -3استضافة عدد من اخلبراء لعقد ورش عمل وتقييم الوضع األكادميي في اجلامعة .
 -4اعتماد استبانة تقومي األداء األكادميي لعضو هيئة التدريس وتقومي العملية التعليمية .
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