
 لتعليمية تأصيل العمل املؤسسي يف العملية ا

 جتربة جامعة اجملمعة

تقديم  

فيصل بن فرج املطريي./ د

املشرف على مكتب وكيل اجلامعة  



تقديم
وانتشارهائلةبطفرة-األهليواحلكومي–بنوعيهالعاليالتعليممير

العاليالتعليمالجميفالسعوديةالعربيةاململكةتشهدحيث,مسبوقغري

 :يفتتمثلشاملةنهضة

 .إنشاء جامعات جديدة•

 .إنشاء كليات علمية وتطبيقية•

 مالية ضخمة يف امليزانياتاعتمادات •



املشكلة
الدراساتمنالعديدلنتائجليليةالتحوالرؤيةالعمليةاخلربةواقعمن

يعانيالعاليلتعليمايقودالذياملؤسسيالعملأنالقولميكنالرتبوية

 :هماأساسيتنيمشكلتنيمن

 غياب دور العمل املؤسسي•

 تقليدية البناء املؤسسي•



أسئلة ورقة العمل
 :التاليةاألسئلةعناإلجابةعلىالورقةعملت

 ما واقع العمل املؤسسي يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر•

 .املؤسسات التعليميةما أبرز التحديات اليت حتول دون حتقيق العمل املؤسسي ب•

 (.أمنوذجاجامعة اجملمعة )ما واقع تأصيل العمل املؤسسي يف العملية التعليمية •

  العملية التعليميةما اإلجراءات املقرتحة للتحول حنو تأصيل العمل املؤسسي يف•



مفهوم العمل املؤسسي
أسسعلىائمقمنظمبنسقالعملأداءخالهلامنيتمعملية

األداءنيحتسبقصدحمددة,تنظيميةوقيموأركانومبادئ

توزيعخاللنمحمددةأهدافلبلوغالعمل,فاعليةوحتقيق

حريةهلاكونتمتخصصةوإداراتحمددةوجلانفرقعلىالعمل

 اختصاصهادائرةيفالقراراختاذ



خصائص العمل املؤسسي
 .ؤسسةاملحوهلا عمل يتمحور منظومة من القيم واملبادئ تبين •

 .وجود اسرتاتيجية واضحة وحمددة للمؤسسة•

 .واسرتاتيجيتهابناء هيكل تنظيمي متني يتناسب مع طبيعة املؤسسة•

 .تبين منط أو أسلوب إداري يتناسب مع رؤية املؤسسة•

 .ةوضع أنظمة عمل دقيقة ومرنة تتناسب مع عمل املؤسس•

 ااستقطاب الكوادر البشرية واملتميزة والتنمية املستمرة هل•

 

 



مراحل العمل املؤسسي
 النشــــــــــــــأة والوجـــــــــــــــــــود: املرحلة األوىل•

 .التأسيــــــس والبنـــــــــــــــــــــاء: املرحلة الثانية•

 .التوســـــــــــــع واالمتـــــــــــــــداد: املرحلة الثالثة•

 .االرتــقـــــــــــاء والتجــــــــــــويد: املرحلة الرابعة•

 التمكيـــــــــــن واالستمـــــــــــرار: املرحلة اخلامسة•



معوقات تأصيل العمل املؤسسي
 إدارية

 تقنية

 مالية بشرية 

 ريمقاومة التغي



واقع تأصيل العمل املؤسسي يف 
العملية التعليمية 



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 ون التعليميةإنشاء وكالة اجلامعة للشئ: املرحلة األوىل•

 .ية للوكالةحتديد األهداف االسرتاتيج: املرحلة الثانية•

 الوكالة حتديد اختصاصات : املرحلة الثالثة•



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 املرحلة الرابعة

 .كالةإعداد اهليكل التنظيمي للو



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 

 .ة بالوكالةإنشاء إدارات فني: املرحلة اخلامسة



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
 القياس والتقويم

 اخلطط والربامج

يم  التميز يف التعل
 التعلم

 شئون اخلرجيني

 دعم الطالب

 التخطيط والتطوير



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
طويروتوبناءبتحديدختتص

لطالبلوالتقويمالقياسمعايري

يفالتقويمعملياتومتابعة

 .املختلفةاجلامعةبرامج

تهدف إىل•

إدارة التقويم والقياس

يفلميةالعاالستشاراتوالفينالدعمتقدمي•
والتقوميالقياسجمال

وميوالتقالقياسوسائلوحتديثتطوير•
املخرجاتكفاءةورفعالعدالةلتحقيق

.التعليمية
ميوالتقو للقياسمعايريوبناءحتديد•

.التحصيلي
جماليفالعلميةالبحوثوتطويرونشرإجراء•

والتقوميالقياس



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
الدراسيةاخلططبناء

خمرجاتلتحسنيوتطويرها
معتوافقهاوحتقيقالتعليم
,األكادميياالعتمادمعايري
تلبيةوالتنمويةللخططمواكبة

 ..العملسوقاحتياجات

تهدف إىل

إدارة اخلطط والربامج

خلطط املواصفات واملعايري الالزمة يف إعداد اوضع •
.الوطنيةئة معايري اهليلتتوافق مع والربامج الدراسية 

اخلطط الدراسية وتقوميها وفق املعايريدراسة •
.والضوابط

ة اخلطط والربامج الدراسية ودعم ومساندتطوير •
جبودة للوصول إىل خطط دراسية, األقسام األكادميية

.عالية
.  ج الدراسيةكفاءة العاملني يف جمال اخلطط والربامرفع  •
ّية يف املستمرة ألعمال جلان اخلطط الدراساملتابعة •

ييم لغاايت التق, االقسام والكلّيات, ونشاطاهتا
.رورية هلاالضواإلمكاانت والتحسني وتوفري الوسائل 



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
توفريوالتدريسهيئةأعضاءدعم

وداعمةحمّفزةأكادمييةبيئة

والتعليم,التعلميفواإلبداعللتميز

لجودةلنظامتوفريإىلباإلضافة

عاليةفيضمناملستمروالتحسني

 .لمالتعخمرجاتوجودةالتدريس

تهدف إىل

إدارة التميز

.حتسني جودة التعليم والتعلم•
قدرات أعضاء هيئة التدريس يفتطوير •

.مهارات التعليم والتعلم
األكادميية اخلطط لتقييم وتطوير الربامجوضع •

حاجة املختلفة يف ضوء متطلبات اجلودة و 
. يسوق العمل وتشجيع التفكري اإلبداع

والتنسيق مع وحدات اجلودةاملتابعة •
ستيفاء ابلكليات املختلفة فيما يتعلق اب
.متطلبات معيار التعليم والتعلم



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
السعيو,اخلرجينيشئونمتابعة

ناسبةاملالوظيفيةالفرصإلجياد

صصاتهمختمعتتوافقواليتهلم

اخلرجينيومتابعة,ومهاراتهم

اجملاالتيفأدائهمواقععلىللتعرف

 .الوظيفية

تهدف إىل

إدارة شئون اخلرجيني

لذين مت التواصل املستمر مع خرجيي اجلامعة ا•
يفي هلم توظيفهم ومتابعة تقييم األداء الوظ

.واالستفادة من جتارهبم 
اجملتمع الصلة بني اجلامعة ومؤسساتتوثيق •

.ذات العالقة 
ي اجتاهات أصحاب األعمال حنو خرجيقياس •

.اجلامعة
.معةاجلاجماالت سوق العمل خلرجيي فتح •
رجيي يف صياغة مواصفات  معيارية خلاإلسهام •

اجلامعة



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة

تابعةواملوالتنسيقالتخطيط

للطالباملقدمةللخدمات

احلاملرمجيعيفوالطالبة

مجيعقبلمنالدراسية

 .املعنيةاجلامعةقطاعات

تهدف إىل

إدارة دعم الطالب

اجاته تنمية مهارات الطالب والعناية ابحتي•
.املهنية والرتبوية

يف امهة واملستقومي اخلدمات املوجهة للطالب •
.تطويرها

لطالب يف استشراف االحتياجات املستقبلية ل•
. ليةظل رؤية اجلامعة وتطلعاهتا املستقب

امليداينتفعيل دور التدريب •
اجات رعاية الطالب املوهوبني وذوي االحتي•

.اخلاصة
يقا حتقتطوير سياسات اإلرشاد الطاليب •

.ةمستوى اجلامععلى املنشود للتفاعل 



اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة

طويروالتالتخطيطبأعمالتهتم

اخلططومتابعةبالوكالة

والعماداتللكلياتالتنفيذية

ةاملرتبطواإلدارات,املساندة

للوائحامراجعةوكذلك,بالوكالة

خاللنمالتقاريروإعدادالتعليمية

.املعتمدةاألداءمؤشرات

تهدف إىل

يرإدارة التخطيط والتطو

لة مبا صياغة اخلطة االسرتاتيجية للوكا•
لجامعة يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية ل

.وطبيعة املرحلة
ة للكليات متابعة  اخلطط التنفيذية السنوي•

.الة والعمادات واإلدارات املرتبطة ابلوك
 الطالب حتديد القواعد املنظمة للعالقة بني•

.وعضو هيئة التدريس واجلامعة
الل قياس األداء التعليمي للجامعة من خ•

.مؤشرات أداء واضحة و فاعلة



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 املرحلة السادسة

.لوكالةإعداد اخلطة االسرتاتيجية ل



إعداد اخلطة االسرتاتيجية
خطةبإعدادواملبادرةامعةاجلبركبللحاقإنشائهامنذالتعليميةللشؤوناجلامعةوكالةسعت

 .املدىمتوسطةاسرتاتيجية

عنفضاًل,التعليميةالعمليةعناصرمجيعتشمل(سنوت3)لـاالسرتاتيجيةاخلطةمتتد-

 .رجينيباخلوالعنايةوالتقويم,والقياسالتعليمي,والتطويرالتخطيطعمليات

 السرتاتيجيةااخلططصياغةيفاملتبعةالعلميةاألساليباخلطةهذهيفاتبعت-

واالكادمييالعتمادامتطلباتو(افاق)التعليملتطويرالوطنيةاخلطةمراجعةمتت-

 للجامعةاالسرتاتيجيةاخلطةمراجعة

اجلامعة,كفاءاتمنصصمتخاستشاريفريققبلمنالتعليميالعملمواقعمجيعزيارةمتت-

 .والتحدياتوالفرص,والضعفالقوةنقاطعلىللوقوف

مدىلقياساداءراتومؤشمبادراتإىلوحتويلهااألهدافوصياغةالعامةاالسرتاتيجياتبناء-

 بالتنفيذاملنوطةاجلهاتوحتديدالتحقق,



إعداد اخلطة االسرتاتيجية



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 املرحلة السابعة

.صياغة مؤشرات  األداء



مؤشرات األداء
لشؤونلاجلامعةوكالةعملت•

ددعصياغةعلىالتعليمية

ءاألداقياسمؤشراتمن

ليهاعاالعتمادميكنواليت

لشؤونايفاألداءقياسيف

شارةاإلوميكن,التعليمية

لشؤوناأداءمؤشراتأبرزإىل

تاجملموعايفالتعليمية

 :التالية



مؤشرات األداء

مؤشرات خاصة  

 باخلرجيني

مؤشرات إجادة  

الطالب للغات 

 األخرى

مؤشرات خاصة  

ة  بالكوادر الفني

 املساعدة

مؤشرات خاصة  

بتدريب أعضاء  

 .هيئة التدريس



مؤشرات األداء

مؤشرات خاصة 

 ة   باخلدمات اإلرشادي

ضا مؤشرات خاصة بر

أصحاب العمل عن 

 .اخلرجيني 

ضا مؤشرات خاصة بر

ة الطلبة عن عملي

 التعليم 

ضا مؤشرات خاصة بر

ات الطالب عن اخلدم

املقدمة هلم من 

 .  اجلامعة 



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 .هيكلة كليات اجلامعة: املرحلة الثامنة•

.كليات اجلامعةحتديد التوصيف الوظيفي ل: املرحلة التاسعة•



جامعة اجملمعــــــة ـ أمنوذج

 اتاملؤسسوتبقىالفردغيبي
 

اإلرشاديةةاألدلمنعددإعدادإىلاجلامعةوكالةعمدت

,اجلامعةيفميةالتعليالشؤونيفالعملسريتنظماليت

 .اجلامعةيفميةالتعليالشؤونيفاملؤسسيللعملوتؤصل



أدلة اجلامعة 

 الدليل التعريفي

 

ز  التميلوحدة 

يف التعليم

والتعلم



أدلة اجلامعة 

 الدليل التعريفي

 

إدارة شئون 

اخلرجيني  



أدلة اجلامعة 

 الدليل التعريفي

 

إدارة القياس  

والتقويم  



أدلة اجلامعة 

 الدليل التعريفي

 

إدارة اخلطط 

الدراسية



أدلة اجلامعة 

 الدليل التعريفي

 

إدارة دعم 

الطالب



أدلة اجلامعة 

 الدليل

 

اإلجرائي  

للتعاون 



تقارير  

 التقرير

 

اخلتامي  

لوكالة 

اجلامعة  

للشئون 

التعليمية 



دليل

ة القواعد التنفيذي

 إلجراءات التعاقد

 



دليل

الدليل التنظيمي

لوكالة اجلامعة  

 يةللشئون التعليم

 



دليل

ميثاق أخالقيات  

املهنة التدريس 

 اجلامعي

 



مناذج

مناذج وتقارير  

 وأنشطة وإجنازات  

 ريسعضو هيئة التد

 



إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل املؤسسي يف
العملية التعليمية

 .سياملؤسالعملمبدألتطبيقفاعلمنظوميإطارتوفري•

 .ونشرهاالتعليميةللشئوناسرتاتيجيةخطةوضع•

 .املؤسسيالعمليفدورهمبأهميةاألطرافكلتوعية•

 .األعمالنتائجحتديديفالدقةلضمانالسلوكمعايرينشر•

 .املستمرحسنيالتعلىوحافظادعمااملؤسسيالعملثقافةترسيخ•

 .املؤسسيلالعمتأصيلجماليفالقياداتتفكريمستوىرفع•

إىلالقياديملناخاحتويلعلىتعمل,املؤسسيللتميزمراكزإنشاء•
.مؤسسيالعملمبادئوفقيعملمناخ

 

 



إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل 
املؤسسي يف العملية التعليمية

 .الدور الرقابي وتفعيله تعزيز•

 .التفكري التحليلي وحتريره تشجيع •

 .الالمركزية يف جمال إدارة العملية التعليميةتعزيز •

مهارة  اكتسابهم من املؤسسي والتأكد وبتطبيق العمل املعنيني تدريب •

 .وآلياتهالتطبيق 

ييد تدخالت معايري وأسس موضوعية قابلة للقياس لضمان حتاعتماد •

.العنصر البشري 

 

 

إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل املؤسسي يف
العملية التعليمية



شكرا حلسن استماعكم


