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جراءات القبول واستحداث برامج الدراسات العليا وتطويرها  جودة ضوابط وا 
 بجامعة الملك عبد العزيز

 **جمال محمد عطيه مهران      *سعود بن مستور السلمي
       ****أحمد محمد عبد الرحمن     ***أشرف أحمد عبد العزيز زيدان

 :لخصالم
اإلجراءات المرتبطة بالقبول واستحداث برامج الدراسات العليا وتطويرها و  الضوابط يهدف هذا البحث إلى استكشاف جودة

لنهوض ابجامعة الملك عبد العزيز، وذلك من خالل قياس مستوى رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس تحقيقًا لرؤية الجامعة في 
ببرامج الدراسات العليا وتوجهاتها البحثية، ودورها في االرتقاء بمستوى المعرفة وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة. وقد استعرض 
البحث أهم اإلجراءات والضوابط التي أقرتها الجامعة، وتم تصميم استبانتين للتعرف على جودة تلك اإلجراءات والضوابط بداللة 

طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى رضا الطالب عن إجراءات دى لمستوى الرضا 
وضوابط القبول بالجامعة، كما أشارت إلى ارتفاع مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن إجراءات استحداث برامج الدراسات العليا 

 العديد من التوصيات والمقترحات.  وتطويرها بالجامعة، وقد تمخض هذا البحث عن 
 مستوى الرضا. –ضمان الجودة  –الدراسات العليا الكلمات المفتاحية: 

 
 

QUALITY OF CONTROLS AND PROCEDURES OF ADMISSION, CREATION AND 
DEVELOPMENT OF GRADUATE STUDIES PROGRAM IN KING ABDUL AZIZ UNIVERSITY 

Saud M. Al Sulami  Jamal M. Mahran 
Ashraf A. Zaidan  Ahmed M. Abdulrahman 

Abstract: 
This research aims to investigate the quality of procedures and controls related to the admission 

process, in addition to creation and development of graduate studies programs at King Abdul Aziz 

University. This objective can be realized by measuring the students and faculty members' level of 

satisfaction to fully attain the University's vision of promoting graduate studies programs and research 

objective, and to highlight their role in upgrading the level of knowledge, community service, and 

sustainable development. The research reviewed the most important procedures and controls 

accredited by the university. Two questionnaires were designed to identify the quality of these 

procedures and controls in terms of the level of postgraduate students and faculty members' 

satisfaction. The study showed that a high level of students' satisfaction concerning the admission 

procedures and controls in the university. The findings also included the high level of faculty 

members' satisfaction regarding the procedures of creating and developing the graduate studies 

programs in the University. The study concluded in some recommendations and suggestions. 

Keywords :Graduate Studies - Quality Assurance –Satisfaction level.  
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 مقدمة:
 االقتصادو التنمية تطوير التعليم و خبراء  العديد من يشير

عالقة وثيقة بين تطور التعليم وضمان جودة  وجود إلى
وبين التنمية الشاملة والمستدامة والتقدم الحضاري  ،مخرجاته

في ظل التكامل والتعاون مع مؤسسات المجتمع  للمجتمعات
ير لتطو االبتكار واإلبداع نتيجة متوقعة ُيعد كما . المدني

 لدفعوهو حجر الزاوية  ،وضمان جودة العمليات التعليمية
اهم المسكما أنه المجتمعات النامية نحو التنمية واالستقرار 

ق المثلى للتغلب على األزمات ائيجاد الطر إ فيالرئيس 
أو  ،لالدو تلك  تقوض من تقدمالتي االقتصادية واالجتماعية 

 لحاق بمصاف الدولوالمتغيرات العصر لمواكبتها من ُتحد 
 .(1993)جالل،  المتقدمة

ة التنمية الشامل فيدورًا مهمًا وفعااًل  الجامعاتوتؤدي 
أحد منارات الفكر واإلبداع بما تضيفه كونها للمجتمع وذلك 

من جديد المعرفة يومًا بعد يوم، باإلضافة الى قدرتها على 
تزويد المجتمع بالكوادر العلمية والتربوية والفنية المدربة القادرة 

 مجتمعوسد احتياجات ال البيئةتنمية  فيعلى المشاركة النوعية 
تصادي واالقاسي على الدول بمزيد من االستقرار السي يعودبما 

  .(1996 )أتكنسون،
 هومخرجات بالجامعات الدراسات العلياقطاع  دعوي

ادة معدالت زي يسهم فيالتعليمية والبحثية نشاطًا استثماريًا 
 يواالرتقاء بمستوى المعرفة واإلبداع العلمالشاملة التنمية 

ي الجامعات تول وعليه فإن. المجتمع ىلد والثقافي واألدبي
جودة  وضمانالدراسات العليا قطاع تطوير كبيرًا في  اهتماماً 

كوادر  رفيتو ل وذلك متنوعةكاديمية ومهنية أقدمه من برامج يما 
العمل  سوق مجاالتشتى قادرة على اقتحام  مؤهلة تكونبشرية 
على البحوث والدراسات يستند االستثمار الذي  خاصة

ق رخاء يتحقمن شأنها التي و ، جياو واستخدام العلوم والتكنول
 واالرتقاءتنمية المجتمعات  في المساهمةالشعوب و 

  .(1997العالمية )النجار، باقتصاديات الدول نحو التنافسية 

كبيرًا  أولت جامعة الملك عبد العزيز اهتماماً  لقدو 
كأحد محاور العملية  لدراسات العليالبالتطوير المستمر 

الجامعة ن يمكالتعليمية وتعزيز ارتباطها بتنمية المجتمع بما 
 وسد احتياجات النهوض بالتنميةفي  محوريدور تأدية  من

ألمر اوهو وضع حلول مبتكرة للمشكالت واألزمات المجتمع، و 
االرتقاء بتصنيفها بين الجامعات الدولية  يدفع إلىالذي 

ولقد مرت الدراسات العليا في جامعة الملك عبد  .المرموقة
بدأت بمرحلة حيث ( 1)كما بالشكل  مراحل،العزيز بعدة 

هـ( 1403-1396خصوصية الكلية وال مركزية اإلشراف )
وهي مرحلة بدايات البرامج بالكليات حيث بدأ تنظيم برامج 
دارتها بشكل ال مركزي على مستوى الكليات.  الدراسات العليا وا 

وجود لجنة دائمة للدراسات العليا بمرحلة مركزية اإلشراف ثم 
ذلك مرحلة مركزية  تليهـ(. 1408-1403وشؤون المبتعثين )

التخطيط واإلشراف والمتابعة التنفيذية، وتم فيها إنشاء مجلس 
للدراسات العليا برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

اد جديدة تمثلت في العلمي وقد اتسمت هذه المرحلة بأبع
 التخطيط وما يتبعه من وضع السياسات والبرامج.

بدأت مرحلة أخرى مع صدور  ـه1418وفي عام 
 ليا في الجامعات، والتي بموجبهاالالئحة الموحدة للدراسات الع

هـ، 10/5/1419نشأت عمادة الدراسات العليا بالجامعة في أُ 
جامعة العليا بالتتولى اإلشراف على كل ما يتعلق بالدراسات 
 والتنسيق بين الجهات المعنية بالدراسات العليا.

 
 عبد( نشأة عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك 1شكل )

 العزيز
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وصل ما تتيحه الدراسات العليا في الجامعة إلى ولقد 
( برنامجًا دراسيًا على مستوى الدبلوم العالي والماجستير 181)

 .( بيانًا تفصيليًا بتلك البرامج1قم )ويوضح الجدول ر  والدكتوراه
 (2015)طيب وزاهد، 

 (1جدول )
 بيان تفصيلي ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز

 الدرجة
 التخصص

 اإلجمالي الدكتوراه الماجستير الدبلوم

العلوم الطبيعية 
 52 21 31 - واألساسية

العلوم الهندسة 
 35 9 26 - والتقنية

 25 4 21 - الصحيةالعلوم 
العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية 
 واإلدارية

6 55 8 69 

 181 42 133 6 اإلجمالي
 

 رامجبالإلى تطوير الدراسات العليا رؤية عمادة وتهدف 
عة الجامورؤية  بما يتفق، مخرجاتهاوضمان جودة  األكاديمية
ة عالميًا والشراك التميزاستدامة  تهدف الى التياألساسية 

اإلجابة على هذا البحث حول  المجتمعية وتتمحور أهداف
 :التساؤالت األتية
 تساؤالت البحث:

  مستوى جودة الضوابط واإلجراءات الخاصة هو ما
بالقبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز بداللة 

  العليا؟مستوى رضا طالب الدراسات 
  مستوى جودة الضوابط واإلجراءات الخاصة هو ما

جامعة ب وتطويرها برامج الدراسات العليا باستحداث
الملك عبد العزيز بداللة مستوى رضا أعضاء هيئة 

  التدريس؟

 أهمية البحث:
 يلي:تعزى أهمية البحث الحالي إلى ما  

  قد تفيد نتائج البحث الحالي في تقييم ضوابط
جراءات القبول واستحداث برامج الدراسات العليا  وا 

الملك عبد العزيز والوقوف على  وتطويرها بجامعة
 مستواها.

 جودة رفع كفاءة و  قد تفيد نتائج البحث الحالي في
الدراسات العليا إجراءات القبول واستحداث برامج 

 بجامعة الملك عبد العزيز. وتطويرها 
  ات تنظيم إجراءفي قد تفيد نتائج البحث الحالي

ضا بما يحقق ر واستحداث البرامج وتطويرها القبول 
 المستفيدين من هذه الخدمات.

  قد تفيد نتائج البحث الحالي في توفير معايير
 تساهم في التطوير المستمر إلجراءاتإرشادية 

 .برامج الدراسات العلياوضوابط القبول واستحداث 
 حدود البحث:

  يقتصر البحث الحالي على ضوابط القبول
جراءات استحداث البرامج بعمادة الدراسات العليا  وا 

 امعة الملك عبد العزيز.بج
  يقتصر البحث على عينة من الطالب المسجلين

 ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز.
  يقتصر البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس

ووكاالت التطوير بجامعة البرامج تمثل منسقي 
 الملك عبد العزيز.

 أدوات البحث:
  ليا الدراسات العاستبيان لقياس مستوى رضا طالب

جراءات القبول ببرامج الدراسات العليا  عن ضوابط وا 
 بجامعة الملك عبد العزيز.
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  استبيان لقياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس
جراءات استحداث برامج الدراسات  عن ضوابط وا 

 بجامعة الملك عبد العزيز. وتطويرها العليا

 اإلطار العام للبحث: 

 :المحورين التاليينيتضمن اإلطار العام للبحث      

 : نظم الجودة في الدراسات العليا.المحور األول

اإلجراءات والنظم المطبقااة بجااامعااة الملااك : المحور الثاااني
 .عبد العزيز لضمان جودة الدراسات العليا

 نظم الجودة في الدراسات العليا: المحور األول: 
 ومقوماتها : مفاهيمهاالجودة -1-1

تسعى اليوم العديد من الهيئات والمؤسسات إلى تطوير 
تحســـــــــــين جودة ســـــــــــتراتيجية بهدف الســـــــــــياســـــــــــاتها وخططها ا

اء الجودة ســــو بتطبيق معايير خاصــــة لضــــبط وذلك مخرجاتها 
و فنية تتناســـب وطبيعة هذه المؤســـســـات والبيئة أإدارية كانت 

تقــان. ومن المعروف أن مفهوم الجودة المحيطــة بهــا العمـل  وا 
 المي،اإلســـديننا الحنيف وتراثنا  فيمفهوم راســـأ وأصـــيل هو 

ة الجودة شموليكتابه العزيز على  فيحيث حثنا اهلل عز وجل 
تقان األداء  الحياة كما ورد  نواحيكافة األعمال وجميع  فيوا 

ن  ع م الباآلية الكريمة: ) َن أ َحســـــ  يُع أ َجر  م  ســـــورة ) (ِإنَّا ال ُنضـــــِ
الحث على كما ورد بالحديث الشــــــــــــــريف عن و ( 30؛ الكهف

لَّى حيثتحســـين جودته و اتقان العمل  وُل اللَِّه صـــ  ســـُ اللَُّه  ق ال  ر 
ُدُكَم ع م اًل أ َن  ِمل  أ ح  لَّم : ِإنل اللَّه  ت ع الى ُيِحبل ِإذ ا ع  ســــــــــــــ  ل َيِه و  ع 

  .ُيَتِقن ه
ولقـــد أخـــذت الجودة تعريفـــات متنوعـــة في عصــــــــــــــرنـــا 

ر العـــديـــد من الهيئـــات والبـــاحثين الحـــاضــــــــــــــر من وجهـــة نظ
ــاهــا البســــــــــــــيط هــذا المجــال، في والخبراء العــاملين  وهي بمعن

ا لتحقيق رضـــفي ظل التطوير المســـتمر ضـــمان جودة المنتج 
( أنهــا ISO) للمعــايير عرفتهــا المنظمــة الــدوليــةالمســــــــــــــتفيــد، و 

ســـلعة، أو خدمة، ، أو عمليةأو نشـــاط، "ل "الخصـــائل الكلية"
عكس في نأو فرد أو مزيج منهـــا( التي تمنظمـــة أو نظـــام أو 

وتعرفها ضــــــــــمنية.  وأقدرته على إشــــــــــباع حاجات صــــــــــريحة 
 الهيئة أو الخصـــــــــائل الكلية"أنها بالجمعية األمريكية للجودة 

للســــــــــــــلعــة أو الخــدمــة التي تعكس قــدرتهــا على تلبيــة حــاجــات 
 إلىمفهوم الجودة ويمتد . (2008)الطائي، "صريحة وضمنية

الضـــــــــــــوابط و اإلجراءات من  مجموعةتطبيق  ليشـــــــــــــملالتعليم 
التي يمكنهــا النهوض بــالعمليــة التعليميــة األكــاديميــة واإلداريــة 

التي تنعكس بــدورهــا على تنميــة المجتمع وتلبيــة و ومخرجــاتهــا 
 شـــــــتى فيحاجاته من كوادر بشـــــــرية وخبراء ومتخصـــــــصـــــــين 

أن عملية ضــــــــــــــمان القول بيمكن إنه وبناًء عليه ف .المجاالت
لمفاهيم ابالعديد من ية التعليمية ومخرجاتها ترتبط جودة العمل

، يةالمعايير األكاديماالســـتراتيجي، التخطيط مثل ذات الصـــلة 
القيادة  ،القياس والتقويم ،المقارنة المرجعية ،البرامج األكاديمية

 .التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، والحوكمة
أن مقومات التعليم إلى  (2012) ويشـــــــــير الســـــــــامرائي

 :اآلتي على ترتكزالجامعي 
 .وجود أهداف واقعية ومهام قابلة للتحقيق 
  وجود ســــــياســــــات ونظم و ليات لتنفيذ الوصــــــول الى

 األهداف.
  وجود معايير ملزمة في المجال األكاديمي والمجال

والمجــال الطالبي والمجــال الخــال بــالبنيــة  اإلداري
 األساسية والموارد.

  مرجعية لتوضــــــــيح طبيعة وصــــــــفات وجود محددات
البرامج الـــــــدراســــــــــــــيـــــــة والـــــــدرجـــــــات الممنوحـــــــة في 

 التخصصات المختلفة والقياس عليها.
  وجود نظم قياس ومؤشــــــــــــــرات أداء محددة ومتطورة

 طارإللحكم على السياسات ونظم و ليات التنفيذ في 
 األهداف والمهام.



 سعود السلمي وآخرون             35-17، 2018لسنة  (2)38مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

-21- 
 

  مســتمر إلدارة وضــمان الجودة  مؤســســيوجود نظام
 راجعة والمحاسبة والتطوير.يهدف إلى الم

  ـــات تطوير ذاتي مســــــــــــــتمرة ومراكز للفكر وجود  لي
 والتخطيط.

 الدراسات العليا فيتطبيق نظم ضبط الجودة  أهداف-1-2
  تطوير الدراســـات العليا بما يتفق ورســـالة الجامعة ويحقق

 رؤيتها وأهدافها االستراتيجية. 
 المســـــــــــتمر والقياس والتقويم للكفاءة  نشـــــــــــر ثقافة التطوير

والفـــــاعليـــــة ودعم القـــــدرة على التغيير نحو األفضــــــــــــــــــل 
  لمنظومة الدراسات العليا.  

  الســـتفادة لالتطبيق بالحداثة و بحاث الدراســـات العليا أربط
التنمية المســــــــــــــتدامة و منها في حل مشــــــــــــــكالت المجتمع 

 لموارد البالد.
  ات المقرر  –)نظم القبول تطوير برامج الدراســــــــــــات العليا

 بحيـــث تواكـــبالبنيـــة التحتيـــة والمعمليـــة(  –األكـــاديميـــة 
شــــــــــــــتى مجاالت المعرفة والتكنولوجيا  فيالتطور الهائل 

 .حققتها الدول الغربية التي
 يةتخصــــصــــ التمجا فيمهارات نوعية  البســــاب الطإك 

تجعله قادرًا على مواكبة كل جديد وعلى المنافســــــــــــــة في 
البحثية بأرقى الجامعات العالمية وسوق استكمال مسيرته 

 العمل.
  تبنى ســـياســـات واضـــحة وضـــوابط فعالة في شـــأن الحفاظ

 والنشر العلمي.خالقيات المهنة أعلى 
  لى تطوير الكوادر البشــرية إدفع منظومة الدراســات العليا

األكــــاديميــــة واإلداريــــة وذلــــك بتنميــــة مهــــاراتهم وقــــدراتهم 
فعالة القيادة ال –التواصل الفعال  –المختلفة )إدارة الوقت 

اســـــتخدام وســـــائل التكنولوجيا و يرها(  –التقييم الذاتي  –
لدعم تحقيق األهداف االســــــــــــــتراتيجية للدراســــــــــــــات العليا 

 والجامعة.

  ي إلى لتعليم والتعلم تؤدفي احديثة تبنى اســــــــــــــتراتيجيات
ة لدي واإلبداعي ريةاالبتكاوتنمية المهارات التميز العلمي 

 من قدراتهم على تحليل يطوربما  طالب الدراسات العليا
وتقييم المشــــــكالت والوصــــــول إلى حلول  ير تقليدية لها 

 في مجال تخصصهم.
  التواصل الفعال بين القائمين على الدراسات العليا وشتى

قطاعات المجتمع الخدمية والصـــناعية بغرض المشـــاركة 
تلبيــة ل تمر للعمليــة التعليميــةعمليــة التطوير المســــــــــــــ في

 .حاجات المستفيدين
  اتباع منهج التقييم الذاتي لسياسة وخطط الدراسات العليا

والوقوف على مواطن الضــــــــــــــعف وطرق التغلـــب عليهـــا 
 التحســــــين المســــــتمرومواطن القوة وســــــبل تعزيزها بهدف 

   منظومة الدراسات العليا. ل

 يفالمتوقعة من تطبيق نظم ضااااااااابط الجودة  النتائج-1-3
 الدراسات العليا 

 ومخرجاتها التعليمية والبحثية الدراســـــــــــــات العليامنظومة  دعتُ 
من أكثر القطـــاعـــات حـــاجـــة لتطبيق نظـــام الجودة إلحـــداث 
طفرة تواكــب العولمــة والتنــافســــــــــــــيــة وتلبي حــاجــات المجتمع 
المتنامية وتســــــــاعد في تحقيق التنمية الشــــــــاملة والمســــــــتدامة 
لموارد البالد البشرية والمادية. ويمكن ذكر العديد من العوائد 

ما ك الدراســــــــــــــات العليايق نظام الجودة في المتوقعة من تطب
 يلي: 

  الدراسات العليااشتراك جميع الفئات المستفيدة من 
وضع الخطط  فيالمجتمع(  –األستاذ  –)الطالب 

مستوى واالرتقاء بالدراسات العليا االستراتيجية لتطوير 
في ضوء أهداف استراتيجية محددة وواقعية  امخرجاته

 وقابلة للتحقيق والقياس والتقويم.
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  ات الدراسمنظومة المستقبلية من تطوير وضوح الرؤية
وضبط جودتها والوقوف على نقاط الضعف العليا 

 وأسلوب عالجها ونقاط القوة وسبل تعزيزها.
  رسالة المؤسسات التعليمية )الجامعات(  علىالتأكيد

تطور م و ءعلى اعادة تقييمها وتحديثها بما يتوا والعمل
حاجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لشتى موارد 

 البالد.
  ة لتطوير المنظومة التعليمي االستراتيجيدعم التخطيط

ن هابالجامعات والتي تبدأ بتحليل الوضع الر ككل 
للمؤسسة ومخرجاتها والبيئة المحيطة تمهيدًا القتراح 

ستراتيجية )رؤية ورسالة وأهداف ووضع الخطة اال
استراتيجيات التطوير( وكل ذلك يتم في ظل االرتكاز 

ألفكار الخبراء والمبدعين وفي  الذهنيعلى العصف 
ضوء تحديد حاجات المستفيدين من الطالب وتحليل 
مشكالتهم واحتياجاتهم بما يحقق احتياجات المجتمع 

يد في بناء يدية تفوبهذا نصل إلى أفكار تطويرية  ير تقل
خطط تنفيذية واقعية تلبي االحتياجات وتكون قابلة 
ح للقياس وتخضع للتقويم وتنهض بالعملية التعليمية وتفت

حاجات  وتلبيةتنمية ال في فاق جديدة للمساهمة 
 المجتمع. 

  تطبيق المتابعة والتقويم المستمر كأحد دعائم التخطيط
والذي يهدف الي قياس مستوى تحقق  االستراتيجي

أهداف المؤسسة التعليمية ومخرجاتها من خالل متابعة 
الكيفية وتحديد االخفاقات الكمية و  مؤشرات االنجاز

 واألزمات وسبل التغلب عليها في وقتها.
 يساعد على  العمل في إطار التخطيط االستراتيجي

ما موتحديد األوليات والمسئوليات  التنظيم واالنضباط
ر بة وال ظل الشفافية فييسهل عمليات المتابعة والتقويم 

في تحقيق أعلى مستوى لتميز المخرجات وتحقيق 
 األهداف. 

 جراءات تضمن جودة مدخالتإ عمليات و  قرار ضوابط وا 
النهوض  إلىومخرجات العملية التعليمة بما يهدف 

داريا وزيادة الثقة في أدائه  ابالمؤسسة األكاديمية علميًا وا 
 لمية. التصنيفات العا فيومخرجاتها واالرتقاء بمستواها 

 رضا  يضمنو العدل والشفافية  قحقي تطبيق نظم الجودة
القائمين على تقديم تلك الخدمات التعليمية والفئات 

من مخرجات العملية  الجهات المستفيدةالمستهدفة و 
  بالمجتمع. الحكومية واألهليةالتعليمية بالقطاعات 

  كبر كفاءة تشغيلية لموارد المؤسسة التعليمية أتحقيق
 زمني محدد تنفيذيالبشرية والمادية في إطار مخطط 

 وواضح يخضع للقياس والتقويم المستمر.
  استناد القيادة والحوكمة إلى تطبيق نظم علمية

سس أدارة المؤسسة التعليمية على إ فيوموضوعية فعالة 
حث كفل حرية البت التيوالعدالة والشفافية  النزاهةمن 

واإلبداع والتغيير واتخاذ القرارات الصائبة بعد دراستها 
المستفيدة، مما يعمل على نجاح  األطرافمن جميع 
 تحقيق أهدافها في ضوء التطوير المستمر.   فيالمؤسسة 

  الجودة تكفل االستفادة من الخبرات االكاديمية نظم ضبط
ذات العالقة المتنوعة والتغذية الراجعة من كل الجهات 

 هاب تقويم أداء المؤسسة وتحسين مخرجاتها واالرتقاء في
 نحو التنافسية.   

  تطبيق نظم الجودة الشاملة في التعليم العالي يؤكد على
تدريب وتأهيل الكوادر األكاديمية واإلدارية والعاملين 
بالمؤسسة التعليمية بمختلف قطاعاتها إلكسابهم 

 تجعلهم يعملون في التيرية المهارات األكاديمية واإلدا
تنا م وتوافق كفريق واحد يسعى لتحقيق أهداف 
مؤسستهم االستراتيجية والنهوض بها وبمستوى 

 مخرجاتها. 
  ضمان الحفاظ على أخالقيات المهنة والتي تعتبر من

أهم محددات نظم ضبط الجودة، مما يدعو المؤسسات 
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 للقائمين على أخالقيى وضع ميثاق إلاألكاديمية 
طبيعة و  يتالءمبما العملية التعليمية وكذلك للدارسين 

البرامج األكاديمية المقدمة وعالقتها بالمجتمع بما يحافظ 
 على هويته الدينية والثقافية.

  جراءات وضوابط محددة تحافظ على الملكية إتبني
 الفكرية لألفراد والمؤسسة. 

 ية مرفع كفاءة الموارد البشرية والمادية للمؤسسة التعلي
والعمل علي تحسين الموارد الذاتية بما يدعم البرامج 

استحداث برامج اكاديمية  ويسهم فياألكاديمية الكائنة 
 وبحثية جديدة.

  تطوير البرامج األكاديمية باعتماد معايير وضوابط
أكاديمية من قبل المؤسسة تنهض بتلك البرامج 

 . للمستويات العالمية
  بالدراسات الطالب أهم محاور العملية التعليمية جعل

أهم مصادر التغذية الراجعة المباشرة  من مصدراً و العليا 
لمؤسسة ل التنافسيةلتقييم الفاعلية التعليمية والقدرة 

األكاديمية، مما ينعكس ايجابيًا على تلبية احتياجاته 
وتطلعاته وعلى عملية التطوير المستمر للمنظومة 

  التعليمية.
  ة حفز المؤسسات التعليمييتطبيق نظم ومعايير الجودة

تطوير برامجها األكاديمية بما يتواكب ومتطلبات  إلى
عصر المعرفة والتكنولوجيا وزيادة االهتمام بتحسين 
قدرات الطالب االبداعية وتنمية مهاراتهم الذاتية 

ة التنمية المستدام فيليصبحوا قادرين على المساهمة 
د واالنتقال باقتصادها نحو اقتصاديات لموارد البال

 المعرفة ذات القيمة العالية.
  ربط تطوير البرامج التعليمية والبحثية بتنمية البيئة

وخدمة المجتمع كأحد متطلبات جودة التعليم يؤدى الي 
دفع خطط التنمية على المستوى  فيالمساهمة الفعالة 

 المحلى والقومي.           

 جراءات والنظم المطبقة بجامعة الملك عبد المحور الثاني: اإل
  :العزيز لضمان جودة الدراسات

 :التخطيط االستراتيجي .2-1
لقد حرصت العمادة على تحقيق االستراتيجيات التي رسمتها 
لها الجامعة في خططها االستراتيجية لتكون وفقًا لعدد من 
المعايير والضوابط التي تضمن تكاملية وتوافق أنشطتها 
ومشروعاتها، كما تضمن تحقيق أهدافها على المدى البعيد وهي 

 كاآلتي:
 .تطوير أداء منظومة الدراسات العليا إداريًا وأكاديميًا 
  تهيئـــــة بيئـــــة عمـــــل وتعللم وبحـــــث علمي ُمحف زة لطالب

الـدراســـــــــــــــات العليـا وأعضـــــــــــــــاء هيئـة التـدريس والعـاملين 
 بالدراسات العليا.

 لدراسات العليا.تفعيل االستفادة من مخرجات ا 
  تحقيق شــــــمولية وتكامل واســــــتمرارية المشــــــاركة اإليجابية

 بين كافة األطراف المعنية من داخل الجامعة وخارجها.
 يات ســـتراتيجالإتباع األســـاليب العلمية لوضـــع وصـــيا ة ا

المســـــتقبلية للعمادة بما يتماشـــــى مع الرؤية االســـــتراتيجية 
 للجامعة. 

  الدراسات العليا.لجميع عناصر وضع أسس التقويم 
تطوير الـدراســـــــــــــــات العليـا بـالخطة ولتحقيق برنـامج 

ـــــــ1440-1436ستراتيجية الحالية )اال من  تم تدشين عدد ،(هـ
امج ســـتراتيجية مثل: اســـتحداث بر المشـــاريع التنفيذية للخطة اال

دراسات عليا متعددة التخصصات، استقطاب طلبة الدراسات 
لكة، زيادة مشاركة طلبة العليا المتميزين من داخل وخارج المم

الــــدراســـــــــــــــــات العليــــا في المؤتمرات العــــالميــــة، تطوير برامج 
لمعـايير العـالميـة )الحصــــــــــــــول على الـدراســـــــــــــــات العليـا وفق ا

، واالستفادة من برنامج استقطاب العلماء عتماد األكاديمي(اال
في التدريس واإلشـــــــــراف على رســـــــــائل الماجســـــــــتير والدكتوراه 

 .(2015 طة االستراتيجية،)دليل الخ وخدمة المجتمع
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 ضوابط استحداث برامج الدراسات العليا  .2-2
برامج الدراســــات العليا  الســــتحداثفي إطار ســــياســــة الجامعة 

مواجهة اإلقبال المتزايد من المتقدمين على برامج الدراســـــــــات ل
تلبية احتياجات التخصــــــــــصــــــــــات ذات العالقة بالتنمية و العليا 

عدد برامج الدراســات  وصــول، وبعد المســتدامة وخطط التنمية
تم اعتمـــاد ( برنـــامجـــًا، 180العليـــا بـــالجـــامعـــة إلى أكثر من )

ضـــــــــــوابط الســـــــــــتحداث برامج باألقســـــــــــام األكاديمية وذلك بما 
مكانات المتوفرة حاليًا إليتناســــــــــــب مع حاجة ســــــــــــوق العمل وا

في الجامعات  للدراســـــــــــــــات العليا الموحدة )الالئحة بالجامعة
، وذلك (2015معة الملك عبدالعزيز، بجا وقواعدها التنفيذية

 كالتالي:
  تكون أولوية االســتحداث للبرامج البينية، ولبرامج األقســام

 التي ليس لديها برامج دراسات عليا.
  أن يقدم القســـــــــم العلمي ما يفيد بأن هناك حاجة للبرنامج

في المجتمع، وسوق العمل، وأن ُيدعم ذلك باإلحصاءات 
 الصادرة من الجهات ذات العالقة.والبيانات الرسمية 

  مراعاة نســـــــــبة عدد أعضـــــــــاء هيئة التدريس إلى الطالب
ســــواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراســــات العليا حســــب 

 المعايير العالمية في التخصصات المختلفة.
 .عدم وجود برنامج مشابه للبرنامج المقترح استحداثه 
 وتحكيمها  األكاديمية مراجعة البرامج .2-2-1

 لتحكيمبوضع  لية قامت جامعة الملك عبد العزيز 
تشاري من قبل مستبدأ بالمراجعة وتقديم الدعم الفني  ،البرامج

 ينتقل البرنامج إلىاألكاديميين، ثم عمادة الدراسات العليا 
ن م اثنين بواسطة التحكيم عن طريق القسم العلميمرحلة 

 األساتذة المتخصصين يختارهم القسم األكاديمي المختل
وبعد أخذ تعديالت  .سواء من داخل المملكة أو خارجها

الذين تم اختيارهم عن طريق القسم المراجعين والمحكمين 
ات كأحد أهم  لي البرامج دولياً تقوم العمادة بتحكيم  ،العلمي
 : وذلك بهدفالمطبقة  التقييم

 جوانب القوة في منظومة الدراســــــــــــــات  العمل على تعزيز
العليــا بجــامعــة الملــك عبــد العزيز فيمــا يتعلق بــالتطوير 

على  بــــاالطالعالمســــــــــــــتمر للبرامج االكــــاديميــــة وذلــــك 
 التجارب العالمية المتميزة للدراسات العليا في الجامعات.

  ـــدوليين للرقي بمســــــــــــــتوى الوقوف على  راء المحكمين ال
ما ة لبرامج الدراســـــــات العليا بالمخرجات التعليمية والبحثي

 يحقق التنافسية المحلية والعالمية.
  ضــمان جودة برامج الدراســات العليا، كأحد دعائم الخطة

 االستراتيجية لجامعة الملك عبد العزيز. 
  الوقوف على مخرجات برامج الدراســـات العليا من بحوث

ورســائل علمية متميزة وما تم نشــره منها من أوراق علمية 
جالت ودوريــات عــالميــة ومقــارنتهــا بــالبرامج النظيرة في م
 الجامعات العالمية. في

 ضوابط القبول لطالب الدراسات العليا .2-3
لقبول االعزيز اهتمامًا كبيرًا بضــــــوابط أولت جامعة الملك عبد 

الشــــروط العامة المطبقة على  علىوأضــــافت  للدراســــات العليا
 مســـــــــــتوى المملكة بعض الضـــــــــــوابط والشـــــــــــروط الضـــــــــــرورية

دت كما ور  للقبولوهذه الشـــــروط اإلضـــــافية  كمتطلبات جامعة
في الجـــامعـــات  للـــدراســــــــــــــــات العليـــا الموحـــدة )الالئحـــة الئحيـــاً 

تتمثل ( 2015بجامعة الملك عبدالعزيز،  وقواعدها التنفيذية
 في اآلتي:

  يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في
على توصية مجلس القسم بناًء  ير مجال تخصصه 

 .عمادة الدراسات العليا والكلية المختصين وموافقة مجلس
  اختبار اللغة  ( درجة في400على )الطالب حصول

االنجليزية )توفل( أو ما يعادلها لمرحلة الماجستير 
( درجة لمرحلة الدكتوراه لجميع البرامج ماعدا 500و)

( 450برامج كلية الحاسبات وتقنية المعلومات فيشترط )
اب داآل بكلية األوربيةوقسم اللغات  درجة للماجستير

 ( درجة للماجستير.500يشترط )

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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 لألقسام العلمية إضافة شروط أخرى  وقد أتاحت الجامعة
تراها ضرورية للقبول في برامجها مثل رفع مستوى اللغة 
اإلنجليزية عن الحد المطلوب من الجامعة، أو إضافة 

 مقررات تكميلية.
  اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه

المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية 
 . %65السعودية، وبحد أدنى 

 :اعتماد قواعد اإلشراف على الرسائل العلمية .2-4
لوضع ضوابط تحدد العالقة بين في إطار سعي الجامعة 

ة اعتمدت الجامعالطالب والمشرف العلمي على رسالته، فقد 
قواعد اإلشراف على الرسائل العلمية والتي تتضمن عدد من 

للدراسات  الموحدة )الالئحة كما وردت بالالئحة المحاور
بجامعة الملك  في الجامعات وقواعدها التنفيذية العليا

 :يجازها فيما يليإيمكن ( و 2015عبدالعزيز، 
  موضوع الرسالةاختيار. 
 والقسم العلمي تواصل الطالب مع المشرف. 
 مسؤوليات وواجبات الطالب. 
 مسؤوليات وواجبات المشرف العلمي. 
 مسؤوليات المشرف المساعد وواجباته. 
إلزام طالب الدراساااات العليا بنشااار أبحاث مساااتلة  .2-4-1

 :من رسائلهم العلمية
في إطار اإلجراءات التي قامت بها الجامعة للنهوض  

ثراء البحث العلمي، ألزمت الجامعة طالب  بالدراسات العليا وا 
الدراسات العليا بنشر أبحاث مستلة من رسائلهم العلمية، وذلك 

 لتحقيق األهداف التالية:
  رفع مســــــــــتوى جودة الرســــــــــائل العلمية والبحوث المالزمة

 لها.
 ب في مجال نشر البحوث العلمية.تنمية قدرات الطال 
 .إثراء البحث العلمي بالجامعة 
 .خدمة أهداف التحول لجامعة بحثية 

  ــالجــامعــة لزيــادة تحقيق أهــداف الخطــة االســــــــــــــتراتيجيــة ب
 أبحاث طالب الدراسات العليا. 

 والضوابط التي أقرتها الجامعة لتنفيذ هذا اإلجراء كالتالي:  
  قبول )أواه نشـــــــــــر يتطلب الحصـــــــــــول على درجة الدكتور 

نشــــــر( بحثين على األقل في مجلة علمية معترف بها أو 
 مؤتمر دولي.

  ل قبو  )أويتطلب الحصــــول على درجة الماجســــتير نشــــر
نشر( بحث واحد على األقل في مجلة علمية معترف بها 

 أو مؤتمر دولي.
   ال يتم تشــــكيل لجنة المناقشــــة للرســــالة قبل تقديم ما يفيد

 قبول النشر( طبقًا للبندين السابقين. النشر )أو
   يقدم المشــرف على الطالب خطابًا مع كل بحث منشــور

أو مقبول للنشـــــــر يشـــــــير فيه بأن البحث مســـــــتخلل من 
 رسالة الطالب.

 :استقطاب الطالب الدوليين. 2-6
ظومة في من وفعاالً  أساساً  يعد طالب الدراسات العليا عنصراً 

البحث العلمي، وعليه فقد فطنت كثير من دول العالم وفي 
مقدمتها دول العالم المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة 
األمريكية وألمانيا وبريطانيا إلى استقطاب طالب دوليين 
متميزين علميًا ووضعت معايير ومواصفات لهؤالء الطالب 

ي ف وخاصةالعلمية بهدف تحقيق رسالة وأهداف المؤسسات 
ليا عمادة الدراسات العوقد قامت  .المجاالت البحثية بتلك الدول
م ثللطالب الدوليين  وحدةإنشاء ببجامعة الملك عبد العزيز 

سرعان ما تطورت وأصبحت وكالة مستقله من وكاالت العمادة 
م وفقا ومتابعته ء الطالببانتقا هذه الوكالة تختلاألربعة و 

بذلك من وزارة التعليم العالي، والذي يشير إلى للتنظيم المناط 
التقدم بطلب المنحة الدراسية، ومن ثم تقوم الجامعة بالقبول 

هداف األللشروط وموافقة األقسام العلمية، ويمكن إيجاز  وفقاً 
 : الرئيسية الستقطاب الطالب الدوليين فيما يلي
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  اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن
طريق الدراسات المتخصصة والجادة، للوصول إلى 
إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق 
عداد علماء متخصصين فاعلين في  جديدة، وا 

 .التخصصات مجتمعاتهم في جميع
  ثراء البحث العلمي، وتعريف الطالب تحقيق التنولع وا 

بالمملكة وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية 
  .وصحية واجتماعيةوسياسية 

  االستفادة من نتائج أبحاث الطالب الدوليين في
خدمة القضايا الملحة وذات األولوية للمجتمع 
السعودي والتفاعل مع قضايا ومشكالت التنمية 

 وتقديم أفضل الحلول لمعالجتها.
  توجيه مجاالت الدراسات العليا للطالب الدوليين

عدة في إثراء واألبحاث العلمية المالزمة لها للمسا
 "مجاالت التميز" التي تخدم بيئة التنمية بالمجتمع.  

  استقطاب طالب متميزين علمياً واالستفادة من  رائهم
ومقترحاتهم في التغذية الراجعة لتطوير برامج 

 . الدراسات العليا
 م، إذ أنه يمكن تكليفهاالستفادة منهم كدعم بشري 

 التي ةلعلميا األقسامبمهام أكاديمية متعددة داخل 
في مجال التدريب والمعامل )كمساعد  افيهيدرسون 

باحث( وأية مهام أخرى يكلف بها وفقًا للتقاليد 
 الجامعية ودون التأثير على تحصيله العلمي.

 الطالب السعوديين بهم في الدراسات  لزيادة احتكاك
يخلق روح التنافس األكاديمي واثراء بما العليا 

 الندوات والمنتديات.
 نشاء وحدة الخدمات البحثية:إ .2-7

ئة مساعدة بيل اً بطالب وطالبات الدراسات العليا وتوفير  اهتماماً 
لهم في مجاالتهم البحثية فقد أنشأت عمادة الدراسات العليا 

هـ في شطر  1432وحدة الخدمات البحثية في بداية العام 

يم الطالب وشطر الطالبات، وتعمل الوحدة على تقد
لطالب وطالبات الدراسات االستشارات والخدمات البحثية 

رفع وتحسين المهارات الالزمة لهم من  بهدفالعليا بالجامعة 
أعضاء هيئة تدريس متخصصين من كليات الجامعة  خالل

 العلمية والنظرية.
تهدف هذه الوحدة إلى توفير مجموعة من الخدمات األكاديمية 

البحث والكتابة األكاديمية،  المساندة مثل: تطوير مهارات
وتنمية مهارات استخدام الحاسب أل راض البحث العلمي، 
والعمليات اإلحصائية، وتحسين مستوى األداء األسلوبي في 
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، وذلك لرفع كفاءة األداء 

وليتمكنوا من إعداد خططهم البحثية  للدارسين والدراسات،
 .عالية بجودة أكاديمية العلمية ورسائلهم

 إصدار األدلة اإلرشادية  .2-8
لقد قامت العمادة بإصـــدار العديد من األدلة والكتيبات الدورية 
جراءات ضــــــــبط الجودة الخاصــــــــة  لتوثيق ولنشــــــــر ضــــــــوابط وا 

ة توثيق مخرجاتها لتعظيم االســــــــتفادلبالدراســــــــات العليا وكذلك 
شــــــــــــــتى قطاعات المجتمع المحيط، وفيما يلي نذكر  فيمنها 

 عناوين تلك األدلة:
  جراءات عمادة الدراسات العليا.إدليل 
 .دليل البرامج باللغتين العربية واالنجليزية 
 .دليل أحكام وقواعد وضوابط برامج الدراسات العليا 
 .دليل القبول 
 .دليل طالب الدراسات العليا ما بعد القبول 
 رسائل العلمية.دليل كتابة ال 
 .دليل مستخلصات الرسائل العلمية 
 .دليل الرسائل العلمية القابلة للتطبيق 
  .دليل الطالب الدوليين 

 :إجراءات ضبط جودة العمل اإلداري .2-9
تحرل عمادة الدراسات العليا على تطوير العمل 
اإلداري وتنظيمه من خالل اإلجراءات المتبعة في جميع وحدات 



 سعود السلمي وآخرون             35-17، 2018لسنة  (2)38مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

-27- 
 

منها على ذلك فقد حصلت  ليا، وحرصاً عمادة الدراسات الع
 2010الجودة عام في   2008: 9001 األيزو على شهادة 

في وقت قياسي على مستوى الجامعة مما مكنها من ذلك وكان 
الحصول على درع أفضل عمادة بالجامعة في برنامج إدارة 

، كما وتحرل العمادة 2010الجودة الشاملة بالجامعة عام 
الجودة الشاملة في جميع الخدمات التي على تطبيق مفهوم 

تقدمها بحيث تحقق أفضل مستويات الجودة، وتقديم الدورات 
التدريبية داخل وخارج الجامعة عند الحاجة لمنسوبيها، ولضمان 
تحقيق أهداف الجودة الشاملة تحرل العمادة على تطبيق 
معايير الجودة الشاملة والتدريب المستمر لمنسوبيها لرفع 

تهم، وتبني أفكارهم واقتراحاتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة كفاءا
لهم والعمل بروح الفريق، كما تعمل على تطوير النظام اإلداري 

( . ISO 9001:2008حسب متطلبات نظام إدارة الجودة )
كذلك تحرل العمادة على المراقبة الذاتية والمتابعة اإلدارية 

 ضمان االستمرارية فيوالمراجعة الدورية ألهداف الجودة وذلك ل
تحقيق األهداف وتطوير وتحسين األداء، وقد كان لهذه الشهادة 
دور في دفع تنظيم ثقافة العمل اإلداري والعديد من األهداف 

 مثل:
  ميكنة جميع إجراءات الدراسات العليا من القبول

حتى تخُرج الطالب في نظام الكتروني منظم )دليل 
 هـ(.1433/1434ا، القبول لبرامج الدراسات العلي

 .مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للعمادة 
 .عادة ترتيب اإلجراءات اإلدارية  تطوير وا 
 .مراجعة توصيف الوظائف المختلفة بالعمادة 
 جراءات االدارية بالعمادة.إلمراجعة ا 
  9001إنشاء النماذج تبعًا لمتطلبات األيزو. 
  قين مع متوافالتدريب المستمر للعاملين حتى يكونوا

 نظم اإلدارة.
 .التقويم المستمر لنظم إدارة الجودة بالعمادة 

وقد اهتمت عمادة الدراسات العليا اهتمامهًا بالغًا بتبسيط 
وتسريع اإلجراءات اإلدارية المختلفة في العمادة فسعت إلى 
تحويل جميع إجراءاتها إلى نظام االلكتروني على المستويين 

رت العمادة نظام إجراءات القبول لتصبح اإلداري والتعليمي فطو 
إجراءات قبول الكترونية بنظام وفقا لإلجراءات واألنظمة المتبعة 
بحيث تكفل حفظ المعلومات وسريتها ونزاهتها ودقتها بحيث يتم 
تحويل اإلجراءات األكاديمية لتصبح جميعها إجراءات إلكترونية 

ات العليا حيث تم وضع إطار لإلجراءات األكاديمية للدراس
جراء أعمال التصميم والتح ل من األسلوب اليدوي إلـى ميكنةوا   ول

اإلجـراءات، وذلك بالتعاون مـع عمـادة تقنية المعلومـات وعمـادة 
القبول والتسجيل بالجامعة ثم تم التطبيق االختباري لإلجراءات 
اإللكترونية األكاديمية بالدراسـات العليـا، ومـن ثم إجراء 

الالزمة وبالتالي اتخاذ قـرار التطبيق وتوثيقه  التعديالت
وتعميمه، وتم العمل بالنظام االلكتروني الشامل منذ 

 هـ.1432/1433
 :لدراسات العليا بالجامعةلمنظومة االقياس والتقويم  .2-10

داء أي من أهم األدوار المرجعية لقياس أ يعد تقويم األداء
والبحث عن مؤسسة، وذلك لقياس مناطق القوة والضعف، 

 راً . ونظة لعمل الجهة بصورة علمية ومنهجية ليات تطويري
لتعدد مهام وأدوار عمادة الدراسات العليا وتنوع خدماتها، 
ومتابعتها لسير العملية التعليمية في الدراسات العليا، فإن هناك 
ضرورة لقيام جهة داخل العمادة يناط بها قياس أداء الدراسات 

ا من مهام في الكليات والمعاهد في العليا وما يتعلق به
دة "وحعتماد إنشاء وحدة بالعمادة تسمى الجامعة. وعليه تم ا

الوحدة  وتهدف هذهبالجامعة"  القياس والتقويم للدراسات العليا
 : إلى

  تحقيق رؤية وأهداف العمادة واستراتيجية الجامعة
 في جودة الدراسات العليا بالجامعة.

 راسات العليا المتنوعة في تطوير أداء إجراءات الد
 الجامعة.
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  قياس جودة مدخالت ومخرجات الدراسات العليا
 بالجامعة وتحليلها ودراستها.

  اقتراح الحلول الالزمة للتغلب على ضعف األداء
 إن وجد ودعم جوانب القوة.

 : التاليةويمكن إيجاز مهام هذه الوحدة في المهام 
  تحديد المؤشرات الكمية أو النوعية أو التطبيقية

 لتقييم األداء بالدراسات العليا. 
 .إعداد قائمة بمؤشرات األداء للدراسات العليا 
 .تحديد الخطوات التنفيذية لقياس كل مؤشر 
  تقديم اإلحصاءات الكمية والنوعية ذات العالقة

 بالوحدة.
  جي الدراسات العليا.يتحليل استبانة خر 
 ة وتحليل التقارير العلمية الخاصة بالدراسات دراس

عن سير األقسام العلمية تقارير  العليا مثل:
تقارير المشرفين الفصلية عن الدراسات العليا، 

 طالب الدراسات العليا.
وتندرج مؤشرات األداء التي تقوم الوحدة بقياسها تحت عدد 

يم، لمن المحاور مثل: القبول، وسير الدراسة، البرامج والتع
 يجاز تلك المؤشرات فيماإ كنموياألبحاث، والمتخرجين. 

 :يأتي
 .مدى مالئمة  ليات ومعايير القبول 
  جي برامج الدراسات العليا من مرحلتي يمستوى خر

 ماجستير ودكتوراه. 
  مدى مالئمة برامج الدراسات العليا لحاجة

 القطاعين العام واألهلي وخطط التنمية بالمملكة.
 برامج لمستويات البرامج بالجامعات مدى مالئمة ال

 العالمية.
  عدد األبحاث المنشورة والمستلة من الرسائل

 العلمية، وجودة أوعية نشرها.

  عدد المشاركات السنوية للطالب والطالبات في
 .ISIأبحاث التميز والنشر في 

  عدد المشاركات العلمية السنوية للطالب
 والطالبات.

 الدراسات العليا وتعاونها بحاث المدعمة في عدد األ
 مع القطاع الحكومي أو األهلي.

  ،متوسط المدة الزمنية للدراسة في الدرجة العلمية
 وكتابة الرسائل العلمية.

  مستوى مهارات طالب الدراسات العليا بالجامعة
 وطرق اكتسابها.

 .مستوى التحصيل الدراسي 
عمادة الدراسات العليا مع المؤسسات  شراكة .2-11

  :والجمعيات العلمية العالمية
في إطار جهود عمادة الدراسات العليا بالجامعة للتواصل 
والشراكة مع المؤسسات والجمعيات العلمية العالمية التي تهتم 

العليا انضمت العمادة لعضوية مجلس كليات بتطوير الدراسات 
هذا والجدير بالذكر أن (. CGSالدراسات العليا األمريكي )

يمنح عضوية دولية للمؤسسات التعليمية المتميزة من  المجلس
خارج الواليات المتحدة وكندا، عالوة على العضوية المؤسسية 
التي يمنحها للجامعات األمريكية والكندية والتي تضم في 

، ومعهد ال جامعة هارفاردعضويتها على سبيل المث
 و. وقدشيكا وجامعة شوستس للتكنولوجيا، جامعة يالي، ماسات

حصلت العمادة على العضوية بناًء على تحقق الشروط 
والمعايير عليها والتي يحددها مجلس كليات الدراسات العليا 
األمريكي.  وتمنح هذه العضوية العمادة العديد من المزايا 

 Association of American)مثل:   والنتائج
Colleges,1992) 

  السماح للعمادة بالدخول واالطالع على المشاريع
الدولية والدراسات التي تهتم بالدراسات العليا على 

 الموقع االلكتروني للمجلس.
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  طلب المشورة والمعلومات من خبراء في مجال
 الدراسات العليا بالمجلس.  

  تي والالتعرف على الجديد في السياسات المتبعة
   العليا والبحوث.تؤثر على الدراسات 

  المشاركة في لقاءات المجلس وورش العمل
 واالستشارات.

  نشر رابط الموقع االلكتروني للجامعة على موقع
 مجلس كليات الدراسات العليا.

 :الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات السابقة دور مستوى جودة  

ي البرامج فالعملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي متمثلة 
دارتها والكوادر البشرية والبنية التحتية والنظم  األكاديمية وا 
اإلدارية المطبقة وميكنتها على التطوير المستمر لمنظومة 

 التعليم ومخرجاتها. وسوف نستعرض بعضًا منها فيما يلي:
والتي هدفت رفع المزايا  (Paul,2000)ول" بادراسة "

حث العلمي يطانيا وأثرها في البالتنافسية في التعليم العالي ببر 
وكفاءة نواتج التعلم وقد أشارت النتائج إلى أن التنافسية في 
التعليم العالي تؤدي إلى رفع كفاءة البحث العلمي في 
المؤسسات التعليمية الجامعية، وتسهم في رفع الترتيب العالمي 

 لها.

قياس  حول (2009دراسة الحدابي وقشوة )تمحورت و  
وى جودة الخدمة التعليمية بكلية التربية بجامعة وتقييم مست

األقسام العلمية. وشملت عملية القياس  طالبعمران من قبل 
المحاور الرئيسية المعبرة عن مستوى كفاءة وجودة العملية 
التعليمية ومن هذه المحاور ما هو ذو عالقة مباشرة بالمستوى 

مثل المناهج المقدمة بالبرامج الدراسية والقائمين  األكاديمي
ونظم إدارة البرامج كالقبول وكفاءة المكتبة على التدريس 

ة كالبنية للمؤسسوالتسجيل، ومنها ما يتعلق بالقدرة المؤسسية 
التحتية واإلدارية ومنها ما له عالقة بسوق العمل كالتوظيف 

اسة وخلصت الدر  والصورة الذهنية للجامعة لدى المستفيدين.
إلى أن جودة الخدمات المقدمة دون المستوى المطلوب وتحتاج 

إلى نظرة تطويرية مستقبلية في ضوء  راء المستفيدين 
 والتطورات العالمية لنظم ضبط الجودة.

التعرف على  إلى( 2013دراسة سكيك )كما هدفت 
واقع برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية والتعرف 

صت وقد خل العليا،لى االتجاهات العالمية لبرامج الدراسات ع
الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أهمية انتهاج التخطيط 
االستراتيجي لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة في برامج الدراسات 
العليا واالرتقاء باإلمكانات المادية والبشرية والتجهيزات الالزمة 

تقنيات المعلومات في البرامج وتوظيف  العليا،للدراسات 
وربط برامج الدراسات العليا بالحاجات التنموية  الدراسية،
 للمجتمع.

( واقع جودة التعلم في 2013دراسة الكولي )تناولت و 
برامج الدراسات العليا في جامعة ذمار من وجهة نظر الطالب 
وفقاً لمتغير الجنس والتخصل وتمثلت أداة البحث في استبانة 
تناولت مفرداتها ما يتعلق ببرامج الدراسات العليا وممارسات 
التعلم وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 

 تعزى إلى عاملي الجنس والتخصل.

 ,Nedbalova. et al) " نيدبالفو" دراسة وانطلقت
من فكرة تسويق التعليم العالي من منحيين رئيسيين  (2014

ه مؤسسة إلنتاج الخبرات المؤهلة أكاديميًا بما أولهما باعتبار 
يلبي احتياجات مؤسسات المجتمع الصناعية والتجارية وكافة 
المجاالت. وثانيهما بوصف الجامعة مؤسسة تسوق لبرامجها 

 وتقدم العروض المناسبة التنافسية لهذه البرامج.
قياس وتقييم جودة  (2014دراسة عبد اهلل )واستهدفت 

أداء العملية التعليمية بجامعتي بخت الرضا وكردوفان 
بالسودان في ضوء المعايير المعتمدة لضبط الجودة بهما 
وتشعبت الدراسة في عدة محاور كان أحدها قياس األداء من 
دارتها، وخلصت تلك الدراسة إلى أن  خالل البرامج الدراسية وا 

 الجامعتين. مستوى التقييم متوسط في كلتا 

على  الوقوف (2017دراسة عبد السالم ) تتناولو 
 ليات ومعايير ضمان الجودة في التعليم العالي وخاصة جودة 
األدوات واألساليب الحديثة في شأن ضبط جودة التعليم العالي 
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ومخرجاته، ولقد خلصت الدراسة إلى اعتماد تميز البحث 
ة واء المتعلقالعلمي وكفاءته على جودة  ليات التطوير س

بالبرامج األكاديمية للدراسات العليا ومحتواها العلمي والمعرفي. 
 ت تقييم البحث العلميومن ناحية أخرى وجد أن تطوير  ليا

لة الفعا كأحد مخرجات الدراسات العليا يشكل أحد األساليب
    لضمان جودة التعليم.

تكشاف حجم اس إلى( 2017دراسة حورية )وهدفت 
مج الدراسات العليا بجامعة طيبة التعليمي في براالهدر 

والتعرف على مسبباته ووضع أساليب مقترحة للوقاية من زيادة 
حجم الهدر في برامج الدراسات العليا بالجامعة وقد استدلت 
الدراسة على حجم الهدر التعليمي من خالل مجموعة مؤشرات 

ن سربيمنها أعداد المقبولين والمقيدين والخريجين والمت
ومؤشرات عدد سنوات التخرج ومعدد عدد الطالب في 
التخصصات المتنوعة ومقارنة أعداد الخريجين والمنقطعين 
بأعداد المقبولين ومؤشرات أخرى تم استخالصها من خالل 
البيانات والمعلومات المجتمعة من عمادة الدراسات العليا 

 ةمع أعضاء هيئومركز اإلصالح والمقابالت التي أجريت 
وعن األساليب المقترحة  التدريس وطلبة الدراسات العليا.

للوقاية من زيادة حجم الهدر في برامج الدراسات العليا وضعت 
الدراسة عدة مقترحات في مجموعة من المحاور متمثلة في 
عناصر منظومة الدراسات العليا والمتمثلة في الطالب 

يكل ر الهواإلشراف األكاديمي وأعضاء هيئة التدريس وتطوي
التنظيمي وتحسين العمل اإلداري في تطوير برامج الدراسات 

 العليا.

أن جودة برامج الدراسات العليا من  لنا ا تقدم يتضحموم
حيث عمليات االستحداث والتطوير والممارسات والمتغيرات 
ذات العالقة تعد من الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام 

درات التي تسعى الي تحقيق ق الباحثين والمؤسسات التعليمية
تنافسية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي وتحسين 
الترتيب العالمي ورفع كفاءة المخرجات لذا تتوجه الدراسة 
جراءات القبول  الحالية نحو الوقوف على جودة ضوابط وا 

 في عمادة الدراسات العليا بجامعة واستحداث البرامج وتطويرها
       ز.الملك عبد العزي

 إجراءات البحث:  
 ضبط أدوات البحث: 

تمثلت أدوات البحث في استبيان لقياس مستوى رضا  
الطالب عن اإلجراءات التي تتبعها عمادة الدراسات العليا 
للقبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، 
واستبيان لقياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس من منسقي 

لتي ا برامج التطوير واالستحداث على الضوابط واإلجراءات
تتبعها عمادة الدراسات العليا فيما يتعلق بتطوير البرامج 

كل استبانة من عدد من المفردات التي  حوتواستحداثها ، 
تغطي الجوانب المختلفة إلجراءات وضوابط القبول ببرامج 

بات ، ولحساب ثواستحداث البرامج وتطويرهاالدراسات العليا 
عادة التطبيق عاالستبانة تم استخدام أسلوب التطبيق و  لى ا 

عينة استطالعية قوامها عشرون فردًا من أفراد العينة باستخدام 
معامل ألفا كرو نباخ وقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى 

  صالحيتهما للتطبيق.إلى  ريثبات االستبانتين مما يش
 التجربة األساسية للبحث: 

تم تطبيق االستبانة األولى الخاصة بمستوى رضا 
الدراسات العليا على اإلجراءات والضوابط المتبعة من طالب 

عمادة الدراسات العليا للقبول بتلك البرامج في جامعة الملك 
طالبًا من طالب الدبلوم  70عبد العزيز على عينة مكونة من 

العام في التربية والماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة، كما 
اء هيئة مستوى رضا أعضتم تطبيق االستبانة الثانية الخاصة ب

التدريس على اإلجراءات والضوابط التي تتبعها عمادة 
الدراسات العليا فيما يتعلق بتطوير واستحداث برامج الدراسات 

عضو هيئة التدريس من  24من  العليا  على عينة مكونة
البرامج ووكاالت التطوير بكليات الجامعة، وقد تم جمع  يمنسق

وزان ئيًا باستخدام أسلوب التكرارات واألالبيانات وتحليلها إحصا
النسبية وترتيب المفردات وفقًا لمستوى األهمية النسبية لكل 

 مفردة .
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  :نتائج البحث ومناقشتها 
أوال: النتائج المتعلقة بمستوى رضا الطالب عن 

 إجراءات وضوابط القبول:
( النتائج التي تم التوصل إليها فيما 2) يوضح الجدول

يتعلق بمستوى رضا الطالب عن اإلجراءات والضوابط التي 

تتبعها عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز في 
 القبول ببرامج الدراسات العليا.

 
 
 

 برامج الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز يف ( مستوى رضا الطالب عن إجراءات وضوابط القبول2جدول)
 التقدير                                          م

 المتغير
 االستجابة

مجموع 
 األوزان

الوزن 
مرضي  الترتيب المستوى المرجح

غير  مرضي جدا  
 مرضي

الدخول لمنظومة القبول بعمادة الدراسات العليا يتسم  1
 4 عال 0.95 206 - 10 62 و ير معقد.بالمرونة 

 6 عال 0.92 199 1 15 56 المنظومة الجامعية متاحة داخل الجامعة وخارجها. 2

كنت على علم بالمقررات المطلوب تسجيلها للمستوى  3
 7 عال 0.91 197 3 13 56 .الحالي

 8 متوسط 0.78 168 9 30 33 .لدى معرفة تامة بعملية التسجيل اإللكتروني 4

أقوم بعملية الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية  5
 6 عال 0.92 200 4 8 60 .لكترونياً إ

 11 ضعيف 0.37 81 63 9 - .تواجهني مشاكل أثناء عملية التسجيل االلكتروني 6
 9 متوسط 0.66 144 - 7 65 .وسائل المساعدة الستكمال تسجيل المقررات متوفرة 7

 األوقات المناسبة للمقرراتتُتاح لي الفرصة الختيار  8
 10 متوسط 0.58 126 39 12 21 .المطروحة

 1 عال 1 216 - - 72 .يبدأ تعديل الجداول وفق التقويم الجامعي 9

رشادات واضحة في الجامعة  10 توجد إعالنات وا 
 4 عال 0.95 207 - 9 63 .لمساعدتي في استكمال تسجيل المقررات

الخدمات األكاديمية بطريقة  تقدم عمادة الدراسات العليا 11
 2 عال 0.98 212 - 4 68 .منظمة

 8 متوسط 0.78 169 - 17 45 .فترة إنهاء اإلجراءات في عمادة الدراسات العليا مقبولة 12

يتعاون موظفو عمادة الدراسات العليا في حل المشاكل  13
 5 عال 0.93 202 - 14 58 .التي تواجهني

الدراسة والتأجيل واالنقطاع  تتم إجراءات االعتذار عن 14
عادة القيد بسهولة  4 عال 0.95 206 - 10 62 .وا 

 2 عال 0.98 212 - 4 68 تتم إجراءات االعتذار عن مقرر بسهولة ونظام. 15

تم إعالن نتائجي في المقررات على موقع الجامعة وفق  16
 3 عال 0.96 208 - 8 64 .التقويم الجامعي
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( يتضح ارتفاع مستوى 2) رقم جدولالوباستقراء النتائج في 
الرضا العام لدى طالب الدراسات العليا فيما يتعلق بجودة 
إجراءات وضوابط القبول ببرامج الدراسات العليا، حيث حقق 
مؤشر الرضا في أ لب فقرات االستبيان مستوى عال زادت 

 ةمفردة من إجمالي ست عشر  ةإحدى عشر في  % 90عن 
من مفردات االستبانة،  % 70مفردة أي بما يزيد عن نسبة 

بينما جاءت مؤشرات الرضا متوسطة في أربعة مفردات تتعلق 
جراءاته  بمستوى معرفة الطالب بعملية التسجيل اإللكتروني وا 
 ومدى توافر الوسائل المساعدة الستكمال تسجيل المقررات

 والفرصة المتاحة الختيار األوقات المناسبة للمقررات الدراسية
المطروحة، ومدى مناسبة فترة إنهاء اإلجراءات في  الدراسية

بينما جاء مؤشر الرضا منخفضًا في  .عمادة الدراسات العليا

مفردة واحدة فيما يتعلق ببعض المشكالت التي تواجه الطالب 
ذلك إلى  وقد يرجعفي عملية التسجيل ببرامج الدراسات العليا، 

 احتياجهم لدليل إرشادي إلتمام عمليات التسجيل.

المتعلقة بمستوى رضا أعضاء هيئة  ثانيا : النتائج
استحداث البرامج وتطويرها التدريس عن إجراءات وضوابط 

 في عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز:
ها إلي( النتائج التي تم التوصل 3)رقم  يوضح الجدول

فيما يتعلق بمستوى رضا أعضاء هيئة التدريس من منسقي 
البرامج ووكالء التطوير عن اإلجراءات والضوابط التي تتبعها 
عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز في استحداث 

 . وتطويرها برامج الدراسات العليا

ة بجامعوتطويرها ( مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن إجراءات وضوابط استحداث برامج الدراسات العليا 3جدول)
 الملك عبد العزيز

 م
                                         

 التقدير
 المتغير

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

الوزن 
مرضي  الترتيب المستوى المرجح

 جدا  
غير  مرضي

 مرضي

1 
تتولى الجهة األكاديمية بذاتها اقتراح 

 تطوير واستحداث البرنامج.
 4 عال 0.93 69 - 6 63

2 
تتولى الجهة األكاديمية تحكيم البرنامج 
المطور أو المستحدث في دورة تحكيمه 

 األولية.
 5 عال 0.91 66 1 8 57

3 
يتولى منسق البرنامج المطور أو 

ع مالمستحدث تدقيق ومراجعة البرنامج 
 وحدة البرامج بالعمادة.

 4 عال 0.93 67 - 4 63

التعامل مع موظفي العمادة يتسم بالتعاون  4
 .والمشاركة

 9 متوسط 0.74 53 - 18 45

5 
تواجهني مشكالت في ملء نموذج تطوير 
 واستحداث برامج الدراسات العليا بالعمادة.

 4 عال 0.93 68 - 8 60

6 
 الدراساتنموذج تطوير واستحداث برامج 

 العليا سهل وواضح.
 6 متوسط 0.88 64 - 16 48
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 م
                                         

 التقدير
 المتغير

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

الوزن 
مرضي  الترتيب المستوى المرجح

غير  مرضي جدا  
 مرضي

7 
إجراءات تطوير البرامج تستغرق وقت 

 .مناسب
 8 متوسط 0.80 58 4 12 42

توفر عمادة الدراسات العليا نماذج إرشادية  8
 لتطوير واستحداث البرامج.

 10 متوسط 0.84 61 1 16 45

9 
ضوابط تطوير البرامج مفسرة في كتيب 

 بشكل جيد. العمادة
 1 عال 1 72 - - 72

10 
إجراء التحكيم الدولي على برامج الدراسات 

 العليا يرفع من كفاءتها.
 2 عال 0.95 69 - 6 63

11 
تهتم عمادة الدراسات العليا بالجهات 
المستفيدة من البرامج المطورة أو 

 .المستحدثة
 1 عال 0.98 71 - 2 69

12 
لى إتخضع ضوابط التطوير واالستحداث 

االستعانة بالبرامج المشابهة بالجامعات 
 المصنفة عالميًا.

 7 متوسط 0.84 61 1 16 45

13 
توفر العمادة وحدة لتطوير البرامج لتيسير 

 3 عال 0.94 68 - 8 60 .إجراءات التطوير

14 
إجراءات تطوير البرامج تستغرق وقت 

 .مناسب
 4 عال 0.93 67 - 10 57

 
( يتضح ارتفاع 3)رقم جدول الوباستقراء النتائج في 

مستوى الرضا العام لدى أعضاء هيئة التدريس من منسقي 
جراءات استحداث  البرامج ووكالء التطوير عن جودة ضوابط وا 
برامج الدراسات العليا وتطويرها بعمادة الدراسات العليا بجامعة 

رات ب فق، حيث حقق مؤشر الرضا في أ لالملك عبد العزيز
في تسع مفردات من  % 90عن  االستبيان مستوى عال زاد

من  % 65مفردة أي بما يزيد عن نسبة  ةإجمالي أربع عشر 
مفردات االستبانة، بينما جاءت مؤشرات الرضا متوسطة في 
أربع مفردات تتعلق بمستوى التعامل مع موظفي العمادة 
والتعاون والمشاركة، والوقت المستغرق في تطوير البرامج 

جراءات التحكيم  واستحداثها والذي يتفاوت وفق نوع البرامج وا 
، وتوفير عمادة الدراسات العليا لنماذج إرشادية  االدولي له

لتطوير واستحداث البرامج واالستعانة بالبرامج المشابهة 
 بالجامعات المصنفة عالميًا.

 توصيات البحث: 
على ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج، تم 

 التالية: استخالل التوصيات
التكامل بين عمادة الدراسات العليا وعمادة تقنية  -

المعلومات في توفير نماذج محاكاة إلجراءات التسجيل 
 ببرامج الدراسات العليا.
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توفير نماذج ارشادية الستحداث برامج الدراسات العليا  -
  وتطويرها وفق أحدث النظم العالمية.

خدمات التواصل اإللكتروني مع خريجي  تحسين فاعلية -
ليا عجامعة الملك عبد العزيز لتعريفهم ببرامج الدراسات ال

 المتاحة.
 المراجع:

التعليم العالي في م(. 2001أبو كليلة، هادية محمد. ) 
 المملكة العربية السعودية: بحوث ودراسات.

 لطباعة والنشر.ل اإلسكندرية: دار الوفاء

إدارة الجودة الشاملة: األساس (. 1996أتكنسون، فيليب )
)ترجمة عبد الفتاح  الشاملة،الصحيح إلدارة الجودة 

 النعماني(. القاهرة: مركز الخبرات المهنية لإلدارة. 

. م(2015) جامعة الملك عبد العزيز
في الجامعات  للدراسات العليا الموحدة الالئحة

مركز  ،عبدالعزيزبجامعة الملك  وقواعدها التنفيذية
 جامعة الملك عبد العزيز.-النشر العلمي

دليل الخطة االستراتيجية لعمادة جامعة الملك عبد العزيز. 
-1436الدراسات العليا، جامعة الملك عبد العزيز, 

مركز النشر  م(،2019-2015ها )1440
 جامعة الملك عبد العزيز.-العلمي

(. "جودة مؤسسات التعليم العالي 1993جالل، عبد الفتاح ) 
وفعاليتها: استراتيجيات تحقيق الكفاية والتقويم 

، معهد الدراسات مجلة العلوم التربويةالمستمر"، 
  .200-199، 1، ع1التربوية بجامعة القاهرة، مج

(. جودة الخدمات 2009هدى، )؛ قشوة، الحدابي، داود
بية بحجه من وجهة نظر طلبة التعليمية بكلية التر 

، المجلة العلمية لضمان جودة التعليم األقسام العلمية
 .31-1، 4، ع2، مجالجامعي

(. الهدر التعليمي في برامج 2017حورية، علي حسين )
 .الدراسات العليا بجامعة طيبة في المدينة المنورة

 .  172-124، 2، ع25مصر، مج-العلوم التربوية 

التنمية البشرية (. 2008الرشدان، عبد اهلل زاهي. )
، عمان: 3. طالمستدامة، في اقتصاديات التعليم

 دار وائل للطباعة والنشر. 

(. أهمية تطبيق معايير ضمان 2012السامرائي، عمار )
العالي لبناء ودعم ثقافة اإلبداع والتميز  جودة التعليم

دراسة حالة الجامعة -والريادة للجامعات الخاصة 
مجلة بحوث المؤتمر العربي الخليجية نموذجًا، 

، 1، مجالدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي
987-1011. 

(. تصورات 2013سكيك، سامية إسماعيل هاشم )  
جامعات العليا في ال مستقبلية لتطوير برامج الدراسات

المؤتمر العلمي العربي السادس واألول . الفلسطينية
للجمعية المصرية ألصول التربية بالتعاون مع كلية 
التربية ببنها بعنوان: التعليم وآفاق ما بعد ثورات 

   .1042-975، 2مصر، مج-الربيع العربي 

إدارة الجودة (. 2008قدادة، عيسى )؛ الطائي، رعد عبد اهلل
 عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع. الشاملة.

زاهد، عدنان بن ؛ طيب، أسامه بن صادق عبد الرحمن
نحو جامعة عالمية (. 2015حمزة محمد )

، جدة، مركز النشر المستوى في الدراسات العليا
 جامعة الملك عبد العزيز. –العلمي 
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(. مساهمة التعليم في عملية 2013العادلي، عادل مجيد)
غداد مجلة باإلنماء االقتصادي في البلدان العربية، 

-47( 2013) 35، للعلوم االقتصادية الجامعة
66 .   

(.  ليات تطوير معايير جودة 2017عبد السالم، بن صر، )
المؤتمر الدولي الدراسات العليا والبحث العلمي، 

 22-20أسيوط،  جودة التعليم،السابع لضمان 
 .76-70، 2017فبراير 

(. مستوى أداء الجامعات 2014عبداهلل، سليمان زكريا، )
السودانية في ضوء معايير الجودة: دراسة استطالعية 

بخت الرضا  يلوجهة نظر طالب وطالبات جامعت
لمجلة العلمية لضمان جودة وكردفان السودانية، ا
 .84-51 ،6، ع7التعليم الجامعي، مج

(. واقع جودة التعلم في 2012الكولي، جبر محمد اسماعيل )
برامج الدراسات العليا في جامعة ذمار من وجهة نظر 

رؤية -المؤتمر العلمي الدولي األول . الطالب
استشرافية لمستقبل التعليم في مصر والعالم العربي 

كلية  في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة.
 ،التربية، جامعة المنصورة ومركز الدراسات المعرفية

 . 284- 265، 1مج

(. إدارة الجودة 1999النجار، فريد را ب محمد )
، 146 ع مصر،- العربي المدير مجلة ،الشاملة

83-85.   
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