
 التكٔٔه الراتٕ للْحدٗ األكادمئ٘



 ما غسض الْحدٗ األكادمئ٘ مً دزاض٘ التكٔٔه الراتٕ؟

 

الْحدٗ لدٚ ّالطعف الكْٗ مْاطً بعض لٙع الْقْف. 
 األكادمئ٘ ّعنلٔاتَا ّىتاداتَا َامدخالت جتْٓد ثه ّمً

 



 ميَذٔ٘ التكٔٔه
 

 ذات احلكْمٔ٘ اجلَات أّ اجلامع٘ مً احملددٗ اجلْدٗ معآري علٙ التعسف 

 العالق٘

معٔاز لكل املطتَدف٘ ّاحلدّد املؤغسات علٙ التعسف 

التكٔٔه إلدساٛ مكرتح ّضع 

مً املعلْمات جتنع حبٔح ،الْحدٗ مطتْٚ علٙ للنعآري الساًٍ الْضع حتلٔل  

 املدتلف٘ الْحدٗ غعب أّ أقطاو

الْضع تكٔٔه عيد  معٔاز لكل املطتَدف٘ ّاحلدّد اإلجيابٔ٘ املؤغسات تطتددو 

 لُ الساًٍ

 مؤغس لكل الجبْتٔ٘ الْثاٜل بتذنٔع التكٔٔه فسٓل ٓكْو.   

ّٚالطلب٘ ّاملْظفني التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعطاٛ آزاٛ اضتطالعات مً العدٓد جيس  

 .العالق٘ ذّٖ زضا ملدٚ كنؤغسات اليتاٜر ّتطتددو



 معآري اجلْدٗ حطب ٍٔٝ٘ اعتناد مؤضطات التعلٔه العالٕ

 السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّاألٍداف :األّلاملعٔاز 

 الربامر الرتبْٓ٘ ّفاعلٔتَا :الجاىٕاملعٔاز 

 الطلب٘ ّاخلدمات الطالبٔ٘ :الجالحاملعٔاز 

 أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ :السابعاملعٔاز 

 اإلٓفاد ّالبحح العلنٕ ّاإلبداعات :اخلامظاملعٔاز 

 املكتب٘ ّمصادز املعلْمات :الطادعاملعٔاز 

 ّاإلدازٗ احلاكنٔ٘ :الطابعاملعٔاز 

 املصادز املالٔ٘ :الجامًاملعٔاز 

 املصادز املادٓ٘ :التاضعاملعٔاز 

 اليصاٍ٘ املؤضطٔ٘ :العاغساملعٔاز 

 ٖالتفاعل مع اجملتنع :عػساملعٔاز احلاد 

 ٕإدازٗ ضناٌ اجلْدٗ :عػساملعٔاز الجاى 

 
 



 مؤغسات الربامر الرتبْٓ٘

ذات ّاملَازات املعسفٔ٘ اجملاالت بني جينع بػكل الربامر هنٔتص 

 .العالق٘

ًاضرتاتٔذٔات إىل باإلضاف٘ الدزاضٔ٘ للنْاد تْصٔفًا املياٍر تتطن 

 علَٔا الرتكٔص جيب اليت التعله جملاالت الالشم٘ ّالتكٔٔه التدزٓظ

   .مادٗ كل يف

املعسفٔ٘ باجملاالت إملاو لدَٓه التدزٓظ ٍٔٝ٘ أٌ لطناٌا تكدٓه 

 علٙ ّقادزًٓ الدزاضٔ٘، ّاملْاد الربىامر تْصٔفات يف علَٔا امليصْص

   .اضتددامَا

اضرتاتٔذٔات اضتدداو علٙ الكدزٗ التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعطاٛ لدٚ ٓتْفس 

 ّاملادٗ للربىامر احملددٗ التعلٔنٔ٘ اليْاتر مع امليطذن٘ التدزٓظ

   .الدزاضٔ٘

 



مً ميتظه بػكل الربامر ّىْاتر مدخالت دْدٗ تساقب 

 ٍرِ تعدٓل ٓته كنا ،للتكٔٔه مياضب٘ آلٔات خالل

 مسادع٘ عنلٔات إدساٛ مع األمس ٓتطلب حطبنا اآللٔات

   .دّزٖ بػكل غامل٘

ٌْاضتدداو مع اجلْدٗ مً عالٔ٘ دزد٘ علٙ التدزٓظ ٓك 

 .املسدْٗ التعلٔنٔ٘ لليْاتر مياضب٘ اضرتاتٔذٔات

لعنلٔ٘ الالشم٘ ّالتذَٔصات البػسٓ٘ الكْادز تْافس جيب  

 التعله ّمصادز املْظفني تْفري ذلك يف مبا) التدزٓظ

 حتكٔل لطناٌ  (األخسٚ املٔداىٔ٘ املْاقع يف ّالتذَٔصات

  .املطتَدف٘ ّالتعله التعلٔه ىْاتر

 



األكادمئ٘ الْحدٗ مطتْٚ علٙ الدزاضٔ٘ املْاد تكٔٔه 

للربىامر الطيْٖ التكٔٔه. 

آلٔ٘ ّّضع االبتعاخ ّخطط الدزاضٔ٘ اخلطط تكٔٔه 

 .هلا الفاعلٔ٘ لكٔاع

األكادمئ٘ الْحدٗ يف البحجٔ٘ اجلَْد تكٔٔه. 

للْحدٗ الراتٕ التكٔٔه لدزاض٘ مميَذ٘ آلٔ٘ ّضع 

 ذلك يف مبا االضرتاتٔذٔ٘ اخلط٘ ّحتدٓح األكادمئ٘

 .األكادمئ٘ الْحدٗ ّزضال٘ زؤٓ٘

 

 

أّدُ التكٔٔه املطلْب٘ للتحكل مً دْدٗ عنلٔات 

الْحدات األكادمئ٘/اجلامع٘  
 



العلٔا الدزاضات بسامر تكٔٔه. 

ّاليفطٕ ّالطلْكٕ األكادميٕ اإلزغاد بسامر تكٔٔه 

 ّمشْلٔ٘ بفاعلٔ٘ التطبٔل مع للطلب٘ ّاالدتناعٕ

 .فاعلٔتَا مدٚ ّقٔاع

البػسٓ٘ املصادز مً الطلب٘ تطْٓس بسامر حادات تكٔٔه 

 .ّاملالٔ٘ ّاملادٓ٘

التدزٓظ ٍٔٝ٘ ألعطاٛ الطيْٖ الراتٕ التكٔٔه 

 .األكادمئ٘ ّحداتَه زؤضاٛ قبل مً ّتكٔٔنَه

الدزاضٔ٘ املْاد ّتكٔٔه التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعطاٛ تكٔٔه.   

 


