أبرز أإلشناالت في ألخطط ألدرأسٌة
 خطط دزاض ١ٝدلسد ٠غري َعتُد. ٠

 غٝاب ايتٛصٝف ايهاٌَ يًُكسزات ايدزاض ١ٝيف اخلطط ايدزاض١ٝ
ٚخاص ١يًُطتٜٛات املتكدَ١
ٚ جٛد حاي َٔ ١ايكًل ملًف اخلطط ايدزاض ١ٝيهاف ١االطساف املعٓ١ٝ
ضٛا ٤إلداز ٠ايهً ١ٝا ٚألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ا ٚايطالب .

من خالل رؤًة ألنلٌة للوضع ألرالي وألمستكبلي ألذي تطمد بالوصول إلٌه  ،فكد تم ألعمو
على تردًد خطة توفٌذًة ومستكبلٌة للخروج من ألوضع ألذي هان سائدأ إلى ألوضع ألذي
تطمد له ألنلٌة ضمن مسارًن وفق برهامج زموي مردد إلهحاز خطط ألبرأمج ألدرأسٌة
للنلٌة( ألتحربة ) وتم تردًدهما ضمن مرذلتٌن هما ًلي :

 - ايٛعع احلايَٚ ٞا ف َٔ ٘ٝخطط دزاض ١ٝضاز ١ٜاملفعٍٛ
َطبك ١عً ٢ازض ايٛاقع جيب اعتُادٖا .
- ايٛعع املطتكبً ٖٛٚ ٞايٛعع اير ٟضته ٕٛعً١ٝ
اخلطط ايدزاض ١ٝألقطاّ ايهًَ ١ٝطتكبال ٚفل زؤ١ٜ
ٚتطًعات ايهً ١ٝاملطتكبًٚٚ ، ١ٝفكا حلاج ١اجملتُع احملًٞ
ٚضٛم ايعٌُ .

ولضمان تحقيق تلك التىجهات فقد تم العمل على وضع خطة
زمنية للىصىل الى الطمىح المنشىد وفقا للمحاور التالية :
• أوال  :فٌما ٌتعلق بالوضع الذي كان سائدا.
الرفع لوكالة الشؤون التعلٌمٌة فً الجامعة واللجنة الدائمة للخطط
الدراسٌة فً الوكالة بملفات الخطط الدراسٌة المنفذة فً الكلٌة
واعتمادها بشكلها الحالً ( برامج تربوٌة ) بعد استكمال كافة
الوثائق الخاصة بذلك وفق متطلبات االعتماد ومالحظات عمادة
الجودة وعمادة القبول والتسجٌل
• ثانٌا ً  :التطلعات المستقبلٌة :
تم العمل فً مسار موازي مع الخطط القدٌمة على تطوٌر وتحدٌث
الخطط الدراسٌة بحٌث ٌتم التحول من البرامج التربوٌة إلى برامج
علمٌة وتخصصٌة فً األقسام االكادٌمٌة.

آ
لضمان هحاح ألخطة تم تردًد ألموهحٌة وأال لٌات ألمتبعة







َأضط ١ايعٌُ يًخطط ٚايرباَج ايدزاض َٔ ١ٝخالٍ اْشاٚ ٤حد ٠اخلطط ٚايرباَج
ايدزاضَ ١ٝع َساعات مشٛي ١ٝايتُج ٌٝألعغا ٤ايٛحد ٠يهاف ١االقطاّ االنادمي،١ٝ
ٚتشه ٌٝجلإ اخلطط ايدزاض ١ٝيف ناف ١االقطاّ االنادمي.١ٝ
االتضاٍ بٛناي ١اجلاَع ١يًشؤ ٕٚايتعًٚ ١ُٝٝاداز ٠اخلطط ايدزاضٚ ١ٝايًجٓ ١ايدا١ُ٥
يًخطط ملعسف ١االيٝات ٚاالجسا٤ات َٚتطًبات االعتُاد االنادمي ٞيًخطط
ايدزاضٚ ١ٝايٛثا٥ل ايداعُ ١يريو ٚاالديٚ ١ايُٓاذج اخلاص ١بريو .
عكد ٚزش ايعٌُ َع ناف ١املعٓٝني باخلطط ايدزاضٚ ١ٝمبشازن ١ناف ١االقطاّ
االنادمي.١ٝ
ٚعع اطاز عاّ يٛحد ٠اخلطط ايدزاضٜ ١ٝشٌُ عً ٢زؤٚ ١ٜاٖداف َٗٚاّ ايٛحد٠
ٚايربْاَج ايصَين يًتٓفٝر .
تعُ ِٝاخلط ١ايصَٓٚ ١ٝايُٓاذج اخلاص ١بريو عً ٢جلإ اخلطط ايدزاض ١ٝيف
االقطاّ االنادمي ١ٝيًتٓفٝر .

 أٚال  :مت االْتٗا َٔ ٤املسحً ١األٚىل حطب َا مت ايتخطٝط ي٘ ٚإعداد
خطط ايرباَج ايرتب ١ٜٛيألقطاّ األنادميٚ ١ٝفل َتطًبات االعتُاد
ٚايشسٚط ايٛازد ٠يف األديٚ ،١زفعٗا يٛناي ١اجلاَع ١يًشؤٕٚ
ايتعً َٔٚ ١ُٝٝثِ إىل دلًظ اجلاَع ١حٝح مت اعتُاد ناٌَ
اخلطط ايدزاض ١ٝيف ايهًٚ ١ٝعددٖا ضت ١بساَج دزاضٚ ١ٝبايتايٞ
فكد مت احلض ٍٛعً ٢ضت ١قسازات اعتُاد َٛقعَ َٔ ١عايَ ٞدٜس
اجلاَع ١بفعٌ اجلٗد اير ٟبريت٘ ايهً ١ٝممجً ١بإداز ٠ايهًٚٚ ١ٝحد٠
اخلطط ايدزاضٚ ١ٝايًجإ ايفسع ١ٝيًخطط داخٌ األقطاّ
األنادمي١ٝ

 ثاْٝا  :مت ايعٌُ يف املسحً ١ايجاْٚ ١ٝتطٜٛس اخلطط ايدزاضٚ ١ٝايطري
يف عًُ ١ٝايتخ َٔ ٍٛاألقطاّ ايرتب ١ٜٛإىل األقطاّ ايعًُ١ٝ
ٚايتخضض ١ٝحٝح مت االزلاش يف ٖر ٙاملسحًٚ ١ايتٓطٝل َع األقطاّ
املتٓاظس ٠يف اجلاَع ١بٗدف ايٛص ٍٛإىل تفاِٖ َشرتى ح ٍٛاخلطط
ايدزاض ١ٝيًرباَج املتٓاظس ٠حٝح مت ازلاش ٖر ٙاملسحًٚ ١إعداد ناف١
اخلطط ايدزاض ١ٝيف ايهًٚ ١ٝاضتهُاٍ ناف ١ايٛثا٥ل اخلاص١
مبتطًبات اجلٛدٚ ٠االعتُاد األنادمي ٞمبا يف ذيو حتهِٝ
اخلطط ايدزاض َٔ ١ٝذلهُني خازجٝني ٚزفعٗا إىل ٚناي١
ايشؤ ٕٚايتعً ١ُٝٝيف اجلاَعٚ ١جلٓ ١اخلطط ايدا.١ُ٥

ثايجا  :مت ْشس ايجكافٚ ١ايٛع ٞبأُٖ ١ٝاخلطط
ايدزاض ١ٝيد ٣ناف ١األطساف املعٓ ١ٝايطالب ٚأعغا٤
اهل ١٦ٝايتدزٜطٚ ١ٝاجلٗات املطتفٝدٚ ، ٠نإ ذيو َٔ
خالٍ اضتطالعات ايسأ ٟح ٍٛاخلطط ايدزاض١ٝ
ٚأٖداف ايرباَج ٚرلسجات ايتعً ِٝاملتٛقع َٔ ١ايرباَج
ايدزاض. ١ٝ



 .زابعا  :نإ َٔ أثاز احلساى اخلاظ باخلطط
ايدزاض ١ٝيف ايهً ١ٝإٔ أثاز احلساى عً ٢اجلاْب
األخس يف ايهًٝات األخس ٣خاص ١يف األقطاّ
املتٓاظسْٚ ٠تج عٔ ذيو اعتُاد اخلطط ايدزاض ١ٝهلا
َٔ خالٍ اعتُاد ناف ١اخلطط ايدزاض ١ٝيًرباَج
األنادمي ١ٝيف األقطاّ املتٓاظسٚ ٠خسٚج اخلطط
املٛحد ٠يًرباَج األنادمي. . ١ٝ










دعِ االداز ٠ايعًٝا يف ايهًٚ ١ٝزؤٜتٗا املطتكبً ١ٝيٛعع ايهً ١ٝممجً ١بدعِ ضعاد٠
ايعُٝد ٚٚن ٌٝايهً ١ٝيًشؤ ٕٚايتعً.١ُٝٝ
االتضاٍ املطتُس َع ٚناي ١ايشؤ ٕٚايتعً ١ُٝٝيف اجلاَعٚ ١ايتٓطٝل َع اداز ٠اخلطط
فٗٝا ٚاخر االضتشازَٗٓ ٠ا.
املتابع ١املطتُس َٔ ٠عُاد ٠ايهًٚٚ ١ٝنايتٗا يًشؤ ٕٚايتعً. ١ُٝ
ايعٌُ املؤضط َٔ ٞخالٍ ٚحد ٠اخلطط ٚايرباَج ايدزاض. ١ٝ
ٚعع اخلط ١ايتٓفٝر ١ٜيتخكٝل ايغا ١ٜاملٓشٛدٚ ٠ايتأطري ايصَين يتًو اخلط. ١
تشه ٌٝايًجإ ايفسع ١ٝيًخطط ايدزاض ١ٝيف نٌ قطِ انادميٚ ٞفاعً ١ٝتًو
ايًجإ.
تعاٚ ٕٚاضتجاب ١االقطاّ االنادمي ١ٝممجً ١بسٝ٥ظ اَ ٚشسف ايكطِ ٚاعغا ٤اهل١٦ٝ
ايتدزٜط. ١ٝ
جد ١ٜايعٌُ ٚايتعا َٔ ٕٚقبٌ اعغاٚ ٤حد ٠اخلطط ٚايتٛاصٌ املطتُس َع االقطاّ
األنادميٚ ١ٝايًجإ ايفسع ١ٝيًخطط ايدزاض. ١ٝ

 ععف َطت ٣ٛايتٓطٝل بني االقطاّ املتٓاظس ٠داخٌ اجلاَع.١
 حجِ ايعٌُ ايهبري اير ٟحيتاج اىل نادز بشس ٟنبري َٚتخضط
يًكٝاّ ب٘
 فرتات االْتعاز ايط ١ًٜٛبفعٌ االجسا٤ات اييت تتخر عً ٢اخلطط
ايدزاض َٔ ١ٝقبٌ عُاد ٠اجلٛدٚ ٠تطٜٛس املٗازات ٚعُاد ٠ايكبٍٛ
ٚايتطجٌٝ

هان من أهم مخرخات ألتحربة في مرذلتها أالولى أعتمادها ألخطط ألدرأسٌة لٌس فكط بالنلٌة
ولنن في أاللسام ألمتواظرة في ألحامعة  ،وعلى ذلم فان أهم ما توصي به ألتحربة ًكع ضمن

مرورًن هما :

 األ : ٍٚتطٜٛس اخلطط ايدزاض ١ٝاييت مت ايعٌُ عً ٢تعدًٜٗا
ٚتطٜٛسٖا يف املسحً ١ايجاْ ١ٝبٓفظ اآلي ١ٝاييت ضازت بٗا خطط
املسحً ١األٚىل ٚاعتُادٖا َٔ دلًظ اجلاَع. ١
 زفع َطت ٣ٛايتٓطٝل بني االقطاّ املتٓاظس ٠يف نًٝات اجلاَع١
ٚايتعا ٕٚاملشرتى فُٝا بٗٓٝا يتعدٚ ٌٜتطٜٛس اخلطط ايدزاض. ١ٝ
 ثاْٝا  :إٔ ٜتِ ايعٌُ عً ٢اعتُاد اخلطط ايدزاض ١ٝاعتُادا خازجٝا
بٓفظ املٓٗج ١ٝاييت ضازت بٗا عًُ ١ٝاالعتُاد ايداخً ٞيًرباَج
ايدزاضٚ ١ٝمبشازن ١ناف ١األقطاّ املتٓاظس ٠يف اجلاَع. ١

ً
شنرأ لرسن أستماعنم
مع ترٌات وهالة ألنلٌة للشؤون ألتعلٌمٌة
وذدة ألخطط وألبرأمج ألدرأسٌة
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