
 دراسة ثحدًد احتياجات جامعة جنوب الوادي إلى ثكليف معيدًن في ضوء معاًير الجودة 
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 مقدمة 

أعدث جامعت جىىب الىادي خطت طمىحت لخعصيص هظم الجىدة بها شاملت الىظم إلادازيت والخعليميت 

 ًجابي على املظخىي املؤطس ي والبرامجي. إوالبحثيت وإلادازيت، وذلك من أجل إحداث حغيير 

جأحي هره الدزاطت في طياق ججىيد العمليت الخعليميت خاصت أعداد الكىادز ألاكادًميت التي حعخبر من أهم 

 مدخالث العمليت الخعليميت، وخبراتهم ضمن أهم عملياتها. 

 الهدف 

ليف معيدًن لضبط معياز الجىدة تهدف هره الدزاطت إلى جحدًد احخياجاث جامعت جىىب الىادي إلى جك

، وكرلك طد لديها فيما ًخص وظبت الطالب إلى الهيئت املعاوهت، ووظبت الطالب إلى أعضاء هيئت الخدزيع

 .العجص في عدد الظاعاث الخدزيظيت

 الفترة الزمنية

 .م(2023/2024م( إلى )2012/2020الفترة الصمىيت التي حغطيها الخطت جمخد من العام ألاكادًمي )

 ألاسس والافتراضات 

، في ضىء جحليل الصيادة خالل الظىىاث الظابلت. 10ًصيد عدد الطالب بحىالي ) .1
ً
 %( طىىيا

 ( طىىاث.3مخىطط حصىل املعيد على دزجت املاجظخير ) .2

 ( طىىاث. 4مخىطط حصىل املدزض املظاعد على الدكخىزاه ) .3

طالب/معاون( في  25هيئت الخدزيع )معياز الجىدة ًخضمن أن ًكىن عدد الطالب/معاووي أعضاء  .4

 في الكلياث العمليت.  طالب/معاون( 15) الكلياث إلاوظاهيت و

طالب/عضى في الكلياث  50معياز الجىدة ًخضمن أن ًكىن عدد الطالب/ أعضاء هيئت الخدزيع ) .5

  .طالب/عضى في الكلياث العلميت( 25) ،إلاوظاهيت(

معت، زئيع الجامعت، الىىاب( على املظخىي العليا للجامعت )مجلع الجا ةجخطط إلاداز  .6

الاطتراجيجي، وجخطط مجالع الكلياث والعمداء على املظخىي الخكخيكي، أما املظخىي الدشغيلي 



فيخضمن مجالع ألاكظام، وأن الجامعت جحدد احخياجاث الكلياث بصىزة إجماليت وحعمل على 

أولىيت الحاجت الى معالجت العجص في  جىفير الدزجاث كدز الاطخطاعت، وجىشعها على الكلياث حظب

 في جىشيع ما ًخصص لها من دزجاث  ،اعداد الكىادز البشسي 
ً
وعلى الكلياث وأكظامها لعب دوزا

 على مظخىي الخخصصاث الدكيلت، وإعداد خطت جفصيليت لرلك. 

 منهجية إعداد الدراسة

  عداد في ضىء ألاطع والافتراضاث الظابلت. جصميم حاطبت لخىكعاث ألا 

  .حظاب جىكعاث الصيادة في أعداد الطالب حظب كل كليت 

  ،حظاب جىكعاث الخغير في أعداد الهيئت املعاوهت )املعيدًن واملدزطين املظاعدًن( حظب كل كليت

 حال عدم جكليف معيدًن جدد.

  حظاب جىكعاث الخغير في أعداد أعضاء هيئت الخدزيع حظب كل كليت، حال عدم جكليف معيدًن

 جدد.

  جىكعاث حغير وظبت الطالب إلى الهيئت املعاوهت )املعيدًن واملدزطين املظاعدًن( حظب كل حظاب

 كليت، حال عدم جكليف معيدًن جدد.

  حظاب جىكعاث حغير وظبت الطالب إلى أعضاء هيئت الخدزيع حظب كل كليت، حال عدم جكليف

 معيدًن جدد.

  جحدًد الفجىة املظخلبليت في وظبت الطالب إلى الهيئت املعاوهت، وجحدًد العدد املطلىب جكليفه من

 املعيدًن لغلم هره الفجىة في ضىء معاًير الجىدة. 

  جحدًد الفجىة املظخلبليت في وظبت الطالب إلى أعضاء هيئت الخدزيع، وجحدًد العدد املطلىب جكليفه

 خدزيع املظخلبليين( لغلم هره الفجىة في ضىء معاًير الجىدة. من املعيدًن )أعضاء هيئت ال

  حظاب الظاعاث الخدزيظيت العمليت والىظسيت في املسحلت الجامعيت ألاولى ومسحلت الدزاطاث العليا

التي جلدم من اللظم الاكادًمي، طىاء التي جدزض داخل الكليت أو خازجها )داخل جامعت جىىب 

 الىادي فلط(. 

 بىاء على عدد الظاعاث الخدزيظيت ومعاهيهم ىة املظخلبليت في عدد أعضاء هيئت الخدزيع جحدًد الفج

 . التي جلدم داخل وخازج الكليت )داخل جامعت جىىب الىادي فلط( )هظسي وعملي(

  .جحدًد البدائل، واخخياز ألافضل 

 


