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 تقديم

تساهم في بناء اإلنسـان  تمثل الجامعات الركيزة األساسية للتعليم العالي، حيث
معرفيـًا وثقافيــًا وخلقيــًا ومهاريــًا علــي النحــو الـذي يســاعد علــي تنميــة المــوارد البشــرية فــي 

تزايـد االهتمـام فـي ومن هنا  . مستدامةال خطط التنمية كافة التخصصات التي تحتاجها
مصـــر علـــي المســـتويين الحكـــومي والمجتمعـــي بتطـــوير مؤسســـات التعلـــيم العـــالي وذلـــك 
بهـــدف تحســـين مســـتوي جـــودة أداء هـــذه المؤسســـات وتفعيـــل دورهـــا فـــي قيـــادة عمليـــات 

ن تنفيــذ العديــد مــعبــر الســنوات األخيــرة الماضــية وتأكيــدًا لــذلك فلقــد تــم . التنميــة الشــاملة
نـاء ، وخاصـة مـا يتعلـق ببالعـاليالتعلـيم تطـوير و  إلصـالحالهادفة برامج الو مشروعات ال

  .النظم الداخلية إلدارة الجودة في الجامعات المصريةواستمرارية 
 ثمــرةتعتبــر الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد   ومــن ناحيــة أخــري

الجهـة المسـئولة عـن  فهـي . صـرالتعلـيم فـي موتطوير إلصالح  ةخططمالات جهودمال
، وعـن تنميـة المعـايير على اخـتالف أنواعهـاالتعليمية  مؤسساتال فينشر ثقافة الجودة 

هــذه  فــينظــم التعلــيم هيكلــة  إلعــادةتتواكــب مــع المعــايير القياســية الدوليــة  التــيالقوميــة 
ة كسـب ثقـ إلـىيـؤدى  الـذيوتحسين جودة عملياتهـا ومخرجاتهـا علـى النحـو مؤسسات ال

القوميـــــة  غـــــراضاألالمجتمـــــع فيهـــــا، وزيـــــادة قـــــدراتها التنافســـــية محليـــــا ودوليـــــا، وخدمـــــة 
وضـمان  العـالي التطـوير المسـتمر للتعلـيم إلىوفى ضوء ذلك تسعى الهيئة  .المستهدفة

جودتـــه وفقـــا لمجموعـــة مـــن المبـــادئ والقـــيم التـــى تؤكـــد الشـــفافية والموضـــوعية والعدالـــة 
أدائهـــا الكلـــى  وتطـــويرســـات علـــى توفيـــق أوضـــاعها المؤستلـــك والحـــرص علـــى معاونـــة 

  . للتأهل والحصول على االعتماد
ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة علـى تـوفير ونشـر المعلومـات الكافيـة والدقيقـة 

، ومـن ثـم اتخـاذ الخطـوات الالزمـة الـذاتيعلى التقويم الجامعات والتى يمكن أن تساعد 
ــــى االعتمــــاد ــــدم والحصــــول عل ــــا . للتق ــــدمومــــن هن ــــة أن تق ــــه يســــعد الهيئ للجامعــــات  فان
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 إصــداراتهاضــمن سلســلة  هــذا اإلصــدارمصــر  فــي األزهــروجامعــة  الحكوميــة والخاصــة
ويشــتمل هــذا الــدليل   .الجامعــات اعتمــادتقــويم و  دليــل فــيالخاصــة باالعتمــاد، والمتمثــل 

ات العـام لعمليـة التقـويم واالعتمـاد، ومحـاور ومعـايير ومؤشـر  لإلطـار وتفسـير شرحعلى 
الممارسـات التطبيقيـة لمحـاور ومعـايير تقـويم واعتمـاد أخيرًا ، و للجامعةالتقويم واالعتماد 

   .اتلجامعا
ـــــر هـــــذا الـــــدليل المتكامـــــل العتمـــــاد  مدروســـــة  جهـــــود الجامعـــــات نتيجـــــةويعتب

ـــــى إضـــــافةالهيئـــــة،  فـــــي مجموعـــــة مـــــن الخبـــــراء واالستشـــــاريين ومخططـــــة قـــــام بهـــــا  إل
الجامعيــة مــن رؤســاء  القيــاداتوكــذلك  الهيئــةإدارة  عضــاء مجلــساهمات البنــاءة ألســالم

خــدمات  المســتفيدين النهــائيين مــن ممثلــي ألراءكمــا كــان . ونــوابهمالمصــرية الجامعــات 
ذات العالقـة  المختلفـة مجتمعيـةال واألطراف ،تدريسالأعضاء هيئة و الجامعة المتنوعة، 

  .صورته النهائية فيا الدليل هذ إعداد فيعظيم األثر  العالي واالهتمام بتطوير التعليم

  اهللا،ب إالو ما التوفيق 

  مجدي عبد الوهاب قاسم/ د.أ
  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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  فلسفة تقويم واعتماد الجامعات

عداد الدليل الخاص بتقويم واعتماد الجامعات إوراء  األساسيةن الفلسفة إ
 يللجامعة ف يللدور المحور القومية لضمان الجودة واالعتماد ة دراك الهيئإ يتتمثل ف

التابعة لها، وذلك بما  األخرىتخطيط وتنظيم ومتابعة أداء الكليات والمعاهد والوحدات 
ظل التنافسية بين  يها الكلى فئداأيمكنها من تحقيق رسالتها المعلنة ويرتقى ب

كما تعتمد هذه الفلسفة على . لعالميةوا واإلقليميةالجامعات على المستويات المحلية 
المنوط بها تصميم االستراتيجيات، ورسم السياسات،  هيدارة العليا للجامعة إلأن ا

من أجل التميز، وكسب ثقة  تهوضمان جودالكلى للجامعة األداء تطوير ووضع خطط 
    .خيرا دعم خطط التنمية المستدامةأالمجتمع، وجذب الطالب والكفاءات البشرية، و 

وفى ضوء ما سبق، تم تصميم هذا الدليل على نحو يجعله مختلفا عن غيره 
بتقويم واعتماد الكليات أو المعاهد أو البرامج المتعلقة من األدلة التي أصدرتها الهيئة و 

 التعليمية أو غيرها، حيث ال يركز هذا الدليل على العمليات والممارسات التفصيلية
على  الفكر االستراتيجي واالبتكاري للجامعة من ناحية،  ، وٕانما يركزالجامعيلألداء 

ضمان الجودة والتطوير المستمر لألداء الشامل تحسين و  فيوعلى دور الجامعة 
  . لوحداتها المختلفة من ناحية أخرى

وسيلة للتقويم على انه  إليهيمكن النظر دليل اعتماد الجامعات هكذا فان و 
علي توفير من خالل هذا الدليل حرصت الهيئة  فقدلذلك  .الجامعة ألداء الشامل

من خالل التميز بها ٕاظهار نقاط و ، االجامعة من التعبير عن ذاتهتمكن المرونة التي 
لجامعة الفرصة مجموعة من الخطوط العريضة التي وضعتها الهيئة والتي تتيح ل

 تفصيلية على رض أي قيودالكافية والحرية الكاملة للتعبير عن فكرها وسياساتها دون ف
الدليل فرصة لتبادل الخبرات هذا يتيح تطمح الهيئة في أن كما  .لسياسات المتبعة
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 داءحسين األساعد علي ت، وتبادل الرؤى التي توالمنافسة اإليجابية بين الجامعات
  . والتفاعل مع الهيئة للتطوير المستمر لهذا الدليل

، ل علي محورين أساسيينيركز هذا الدليلهيئة أن قررت اما سبق فى ضوء و 
الفكر أن  والسياسات الحاكمة للجامعة، باعتبار االستراتيجي األول هو الفكر

 ،اتخاذ القراراتوتدعم ترشد  التياألساسية الفنية وسياساتها  ،للجامعات االستراتيجي
، وممارساتها االبتكارية تمثل البعد األول األجلطويلة ومتوسطة وقصيرة خططها و 

، من خالل قياس مردود والتطوير المستمرتقويم األداء الثاني و . الكلى جامعياللألداء 
المؤسسات الكلى وكذلك على أداء  الجامعيداء األالجامعية علي الفنية السياسات 

التطوير ب لخاصةا والبرامج سياساتالنوعية ومردود  إلى إضافة. هاالتعليمية التابعة ل
الضمان األساسي لتنافسية الجامعة وتميزها، وبما  باعتباره الجامعيلألداء المستمر 

تحقيق  فيبمستوى أدائها ونجاحها يؤكد سالمة سياستها المتبعة لالرتقاء المستمر 
  . رسالتها
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  محاور ومعايير ومؤشرات 
  عملية تقويم واعتماد الجامعات

  

تشتمل عملية تقويم واعتماد الجامعات سواء كانت حكومية أم خاصة على 

والسياسات الحاكمة للجامعة، وتقويم األداء  االستراتيجين رئيسين هما الفكر محوري

كما أن كل محور من هذه المحاور يتضمن مجموعة من المعايير . والتطوير المستمر

ويم، وذلك كما هو قالقياس والت فيتعبر بدقة عن مضمونه المستهدف  عناصر التيوال

  .موضح في الجدول التالي
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  تقويم واعتماد الجامعاتعناصر ير و محاور ومعاي

  العناصر  المعايير  وراالمح

  :المحور األول
  الفكر االستراتيجي

والسياسات الحاكمة 
  .للجامعة

 االستراتيجيالفكر  ١/١
  واالبتكاري

  .التخطيط االستراتيجي -
  .االستقاللية واالعتماد علي الذات -
  .الممارسات اإلبتكارية -

سياسات  الفنية ال ١/٢
  للجامعة  الحاكمة

 .تنمية الموارد البشرية -

 .الموارد واإلمكانات المادية -

 .المعلومات ودعم اتخاذ القرار -

 .التعليم والتعلم -

 .الدراسات العليا والبحث العلمي -

 .العالقات الدولية -

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 .المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة -

 . بيالدعم الطال -

 .حماية الملكية الفكرية -

  .التنافسية والتميز -
  :المحور الثاني

والتطوير  تقويم األداء 
  .المستمر

مردود السياسات الفنية  ٢/١
  الحاكمة للجامعة

  .السياسات الفنية الموضحة أعاله -

التطوير وضمان  ٢/٢
  الجودة

  .الجامعي خطط التقويم المستمر لألداء -
  . والتطوير المؤسسي مجاالت التعزيز  -
  .دعم القيادة إلدارة نظم الجودة بالجامعة -
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   المحور األول
  والسياسات الحاكمة للجامعة االستراتيجيالفكر 

  

، حيث االستراتيجيها تتبنى الفكر لجامعة من خالل دراستها الذاتية بأنتبرهن ا

خطط تنفيذية و ة، ورسالة وغايات وأهداف إستراتيجي رؤية،تتضمن  إستراتيجيةلديها 

تدعم  التيلديها من الخطط والبرامج  أنهاكما تبرهن الجامعة . لتطبيق اإلستراتيجية

، ولديها من اإلستراتيجيةسعيها لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها  في يةالذاتقدراتها 

ومن ناحية أخرى، تثبت  .تطوير أدائها الكلى فيتساهم  التيالممارسات اإلبتكارية 

اتخاذ القرارات على كافة وتدعم معة أن لديها سياسات فنية واضحة المعالم ترشد الجا

المادية،  واإلمكانياتالموارد البشرية، والموارد مجاالت  في اإلداريةالمستويات 

والمعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتعليم والتعلم، والدراسات العليا والبحث العلمي، 

لمجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة الطالبية في أنشطة والعالقات الدولية، وخدمة ا

 .الجامعة، والدعم الطالبي، وحقوق الملكية الفكرية، والتنافسية والتميز
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  :واالبتكاري االستراتيجيالفكر  - ١

  :التخطيط االستراتيجي  ١/١
   .الرؤية والرسالة ١/١/١
   .الغايات واألهداف اإلستراتيجية ١/١/٢
      .نفيذية لتطبيق اإلستراتيجيةالخطة الت ١/١/٣

  :االستقاللية واالعتماد علي الذات ١/٢
  .للجامعة الموارد الذاتية خطط طويلة األجل لتعظيم ١/٢/١
  .رسم الشخصية االستقاللية والمتفردة للجامعة ١/٢/٢

  :الممارسات اإلبتكارية ١/٣
  .مؤسسية تنظيميةاستحداث أدوات  ١/٢/١
  .والنماذج الفنية واإلدارية العمليات ميكنة ١/٢/٢
  .أدلة إرشادية مبتكرة لألداء الجامعي  ١/٢/٣
   .التعامل مع األزمات ١/٢/٤
   .أخري ابتكاريهممارسات  ١/٢/٥

  :السياسات الحاكمة للجامعة - ٢

   :الموارد البشرية ٢/١
  .التوظيف ٢/١/١

  . التدريب ٢/١/٢
  .الدافعية والتحفيز ٢/١/٣
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   :المادية مكاناتاإلو الموارد  ٢/٢
   .الجامعي األداءالبنية التحتية لممارسة  ٢/٢/١
  .أولويات اإلنفاق االستثماري ٢/٢/٢

  .إدارات الجامعة /معاهد /أسلوب تخصيص الموارد علي كليات ٢/٢/٣

     : المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٢/٣
  .لمتخذي القراراتالمعلومات  رفيتو  ٢/٣/١

  .قواعد البيانات ٢/٣/٢

   .متابعة وتعديل القرارات ٢/٣/٣

  :التعليم والتعلم ٢/٤
   .توجيه البرامج التعليمية بفرص التوظف ٢/٤/١
      .والمستهدفة/ المطبقة ميأنماط التعل ٢/٤/٢
 . البرامج المشتركة مع جامعات أخري ٢/٤/٣

 .حضانات الطالب للتطوير واالبتكار ٢/٤/٤

  .قياس المخرجات التعليميةمعاهد فيما يتعلق بال /للكلياتتوجهات الجامعة  ٢/٤/٥

   :والبحث العلميالدراسات العليا  ٢/٥
مرتبطــة باحتياجـات خاصـة لســوق /تخصصـات بينيـة( حديثــةالالبـرامج إعـداد  ٢/٥/١

    .)أخري/العمل

   .مع جامعات أخريالبرامج المشتركة إعداد  ٢/٥/٢
 .و البحث العلمي راسات العليا مجال الد في المعلومات تكنولوجيا استخدام ٢/٥/٣

 .قواعد اختيار أعضاء هيئة التدريس ٢/٥/٤

  .العلمي اإلشرافقواعد  ٢/٥/٥
  .تشجيع البحث والنشر العلمي ٢/٥/٦

   .مراكز التميز البحثيإنشاء ودعم  ٢/٥/٧
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  .دعم المعامل البحثيةإنشاء و  ٢/٥/٨

مــنح داخليــة /ت الفعليــةتحديــد التخصصــات طبقــا لالحتياجــا( البعثــات والمــنح ٢/٥/٩
  .)وخارجية

   :الدوليةو  اإلقليمية العالقات  ٢/٦
  .العالميةو  اإلقليميةاالتفاقيات الدولية مع الجامعات  ٢/٦/١

  .العالميةو  اإلقليميةالشراكة مع المؤسسات العلمية  ٢/٦/٢

  .والدولية اإلقليمية المشاركة في المؤتمرات ٢/٦/٣
  .مية الدوليةالمؤتمرات العل إقامة ٢/٦/٤

  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٢/٧
  .المجتمع المحيطمع الجامعة  تفاعل ٢/٧/١

  .تسويق البحوث التطبيقية ٢/٧/٢

    .لمنشآت واألفراداأمن وسالمة  ٢/٧/٣
  .تطوير كفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص ٢/٧/٤

  :المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة ٨/ ٢
   .اركة في األنشطة الطالبيةتشجيع المش ٢/٨/١

  .المشاركة في االتحادات الطالبية ٢/٨/٢

  .مشاركة الطالب في المجالس واللجان التعليمية ٢/٨/٣
  
   :الدعم الطالبي ٢/٩

  .الدعم المادي والرعاية الصحية ٢/٩/١

 .دراسيا المتعثرين/ رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ٢/٩/٢

  .لمتميزينرعاية الطالب ا ٢/٩/٣

  :الملكية الفكريةماية ح  ٢/١٠
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١٥  

  نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية ٢/١٠/١
  حماية الملكية الفكريةاألساليب المتبعة ل ٢/١٠/٢

   
   :التنافسية والتميز ٢/١١

  .خدمات متفردة للمجتمع ٢/١١/١

  .االستجابة للتصنيفات العالمية ٢/١١/٢
  .زمجاالت أخري للتنافسية والتمي ٢/١١/٣
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١٦  

  المحور الثاني 
  تقويم األداء والتطوير المستمر 

 

   :مردود السياسات الحاكمة - ١
   :الموارد البشرية ١/١

 .والعاملين األكاديميينللفئات المختلفة من  زيادة مستوي الرضا الوظيفي ١/١/١

  .المستفيدين النهائيينللفئات المختلفة من زيادة مستوي رضا  ١/١/٢

  .دالت األداءن معتحس ١/١/٣

  :المادية واإلمكاناتالموارد  ١/٢
  .سنوياً  نسبة المشروعات المنفذة إلي إجمالي المخطط ١/٢/١

   .إجمالي الموارد المتاحة يف السنويزيادة المعدل  ١/٢/٢
  .ذات الطابع الخاص وحدات الجامعةيرادات إ يف السنويالزيادة معدل  ١/٢/٣

 ىمســـــتو  ىيم والبحـــــث وخدمـــــة المجتمـــــع علـــــتغطيـــــة احتياجـــــات التعلـــــمـــــدى  ١/٢/٤
  .الوحدات التابعة

  .التنمية المتوازنة علي مستوي وحدات الجامعةمدى تحقيق  ٢/٢/٥
  .نسبة ما تم تنفيذه من الخطط قصيرة ومتوسطة اآلجل للجامعة ٢/٢/٦

   :علومات ودعم اتخاذ القرارالم ١/٣
  .دقيقة ومحدثةكافية و توافر قواعد بيانات  ١/٣/١
   .نشر المعلومات الكافية والدقيقة للمستفيدين النهائيين ١/٣/٢
 .متخذي القرارات عن دقة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات رضا ١/٣/٣

  :التعليم والتعلم ١/٤
  .إقبال الطالب علي البرامج التعليمية الحاليةزيادة  ١/٤/١
  .إقبال الطالب علي البرامج الجديدةزيادة  ١/٤/٢

  .البرامج المشتركةتطور عدد  ١/٤/٣
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 .الطالب على البرامج المشتركة إقبالزيادة  ٤/ ١/٤

  .زيادة نسبة الخريجين العاملين في مؤسسات وشركات دولية ١/٤/٤

  .رضا ذوي المصلحة عن مستوي الخريجينزيادة نسبة  ١/٤/٥

  .نسبة الخريجين الملتحقين بالدراسات العلياتزايد  ١/٤/٦

  .ن الطالبعناتجة ال اإلبتكاريةمشروعات عدد اليد تزا ١/٤/٧

   :الدراسات العليا والبحث العلمي ١/٥
  .سنويا عدد الطالب الوافدين الملتحقين بالجامعةزيادة  ١/٥/١

   .سنويا لدراسات العليااعدد الملتحقين ببرامج زيادة  ١/٥/٢
افر صــف ثــان مــن الــدكتوراه الممنوحــة و تــو / درجــات الماجســتيرزيــادة عــدد  ١/٥/٣

  .هيئة التدريس أعضاء
  .عالميا في مجالت معترف بهاسنويا عدد البحوث المنشورة زيادة  ١/٥/٤

  .عدد البحوث المشتركة بين الجامعة والجامعات األجنبية ١/٥/٥
  .عدد براءات االختراع الناتجة من الجامعة ١/٥/٦

الفعــل مــن جانــب قطاعــات تــم االســتفادة منهــا ب التــيعــدد البحــوث التطبيقيــة  ١/٥/٧
  .المجتمع المختلفة

  .زيادة رضا طالب الدراسات العليا ١/٥/٨
  .رضا المستفيدين النهائيين عن المستوي البحوث التطبيقيةزيادة نسبة  ١/٥/٩

  
   :الدوليةاإلقليمية و العالقات   ١/٦

 نســبة التبــادل الطالبــي وأعضــاء هيئــة التــدريس مــن خــالل االتفاقيــاتزيــادة  ١/٦/١
  .الثقافية

عــدد المــنح الدراســية التــي يســافر عليهــا أعضــاء الهيئــة المعاونــة مــن زيــادة  ١/٦/٢
   .خالل االتفاقيات الثقافية

  .المشاريع المشتركة بين الجامعة والجامعات األجنبية/ دراساتعدد الزيادة  ١/٦/٣
ؤسســــات بروتوكــــوالت التعــــاون المفعلـــة بــــين الجامعــــة والم/ نســـبة االتفاقيــــات ١/٦/٤
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  .العلمية الدولية
  تزايد عدد األساتذة الزائرين للجامعة سنويا   ١/٦/٥

  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة ١/٧
الجامعــــة فــــي التنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة للمجتمــــع تزايــــد مســــاهمات  ١/٧/١

تحســـين / صـــغيرةالصـــناعات دعـــم ال /محـــو األميـــة/ رفـــع الـــوعي(المحـــيط 
.... الحفــاظ علــي المــوارد الطبيعيــة / مايــة البيئــةح /العامــة مســتوي الصــحة

  )الخ

  .المالي لتسويق الخدمات الجامعية دتطور المردو  ١/٧/٢
بين  االستشارات / التدريب/  الفنيأو  اإلداري التطويرمشروعات عدد تزايد  ١/٧/٣

  .المجتمع المحيط فيوالخدمية  اإلنتاجية الجامعة والمؤسسات

  :والدعم الطالبي بية في أنشطة الجامعةالمشاركة الطال ٨/ ١
 عـدد الجـوائز التـي حصـل عليهـا الطـالب مـن خـالل األنشـطة الطالبيـةتزايد  ١/٨/١

الجامعـات / الجامعـات العربيـة/ الجامعات المصـرية/ الجامعة على مستوى(سنويا 
  ).أو المنظمات الدولية

  . في اللجان الجامعيةتطور نسبة مشاركة الطالب  ١/٨/٢

  . زيادة المخصصات المالية السنوية لدعم الطالب ١/٨/٤

/ زيادة مستوى رضا الطالب عن سياسات الجامعة في مجاالت التعليم ١/٨/٣
رعاية / رعاية  الطالب المتعثرين/ االحتياجات الخاصة رعاية الطالب ذوي
   ).اللجان الجامعية فيالمشاركة  /المساواة وعدم التمييز/ الطالب المتميزين

  :الملكية الفكريةماية ح ١/٩
  .نخفاض عدد الشكاوي الخاصة بالتعدي علي حق الملكية الفكريةا ١/٩/١

  .القرارات واإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها  للحفاظ علي حقوق اآلخرين ١/٩/٢

   :التنافسية والتميز ١/١٠
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  .تحسن التصنيف العالمي للجامعة ١/١٠/١

ـــةإلا/لميـــةعـــدد لجـــوائز العا ١/١٠/٢ ـــة / قليمي / حصـــلت عليهـــا الجامعـــة التـــيالمحلي
  .العاملين/ أعضاء هيئة التدريس

  .الدولية لخريجي الجامعة/ عدد ونوعية المناصب المحلية ١/١٠/٣
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 :التطوير وضمان الجودة - ٢

  العام المردود  المؤشرات
اآلجــــل  الخطــــط قصــــيرة ومتوســــطة ٢/١

    .المنفذة بالجامعة
  .ستمر لألداء الجامعيالتقويم الم ٢/٢

طــرق ( المؤسسـي التعزيـز والتطـوير ٢/٣
/ أســــــاليب البحــــــث العلمــــــي/ التــــــدريس

تكنولوجيــــــــا / التشــــــــغيلي كفــــــــاءة األداء
   .)المعلومات

نظــــــم الجــــــودة دعــــــم القيــــــادة إلدارة  ٢/٤
  .بالجامعة

  .مركز ضمان الجودة بالجامعة ٢/٥

  نسبة ما تم تنفيذه من الخطط قصـيرة
  .جامعةاآلجل لل ومتوسطة

  مدي فاعلية مركز ضمان الجودة
  بالجامعة      

 حصلت  التيالمعاهد / عدد الكليات
  .االعتماد ىعل

  علي حصلت  التيعدد البرامج
  .االعتماد

 البرامج / المعاهد/ عدد الكليات
بالفعل للحصول على المتقدمة 
   .لالعتماد
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  ومؤشرات  معايير لالممارسات التطبيقية 
  م واعتماد الجامعاتتقويعملية 

  
حوري التقويم واالعتماد للجامعات الممارسات التطبيقية لم هذا الجزء يتضمن

الفكر االستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة، وتقويم األداء والتطوير : وهما
، وما يرتبط بكل منهما من معايير ومؤشرات مختلفة وذلك بشيء من المستمر
   .التفصيل

  
  اتيجي والسياسات الحاكمة للجامعةالفكر االستر  : المحور األول

 :الفكر االستراتيجي واالبتكاري) ١( 

االبتكار، األمر تتصف قيادات الجامعات بالقدرة علي التفكير االستراتيجي و 
ضرورة ممارسة التخطيط االستراتيجي من خالل توافر رؤية  الذي يستوجب معه

أسباب وجودها في المجتمع، وغايات للمستقبل في األجل الطويل، ورسالة تعكس 
يقها في ظل نظام موضوعي لألولويات ووفقًا قتسعي إلي تح إستراتيجيةوأهداف 

إضافًة إلي ذلك فإنه من الحتمي أن يتصف  .والذاتية المتاحةللموارد المخصصة 
تفكير القيادات الجامعية باالبتكار في معالجة المشكالت وتنمية الحلول البديلة 

 المعلومات نظم وتكنولوجيا واستخدام  ،لة في إيجاد أدوات تنظيمية مستحدثةوالمتمث
 لتوجيه أدلة إرشاديةبكفاءة في العمليات الفنية واإلدارية المختلفة، وفي استحداث 

  .المتميزة االبتكاريةوغيرها من الممارسات  األداء بفعالية،
  

 : التخطيط اإلستراتيجي  ١/١

البيئة الداخلية االستراتيجي من خالل دراسة وتحليل  تستخدم الجامعة التخطيط  
وبالتالي تحديد الفجوة بين الوضع الراهن والرؤية المنشودة،  لوضع الراهن،والخارجية ل



�الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  

٢٢  

التي تمكنها من تحقيق رسالتها و  اإلستراتيجية واألهدافوتضع الغايات النهائية 
ة المعالم، إضافًة إلي رؤيتها، وذلك من خالل خطة تنفيذية طويلة األجل ومحدد

  .الخطط  القصيرة والمتوسطة األجل

  : األتيفي مجال التخطيط االستراتيجي في للجامعات وتتمثل الممارسات التطبيقية 

  :جامعةالخطة اإلستراتيجية لل  ١/١/١

في حدود مواردها  معتمدة وواقعية وقابلة للتنفيذ إستراتيجيةخطة للجامعة   
باستخدام أسلوب جامعة لل يجراء التحليل البيئإخطة ضرورة وتتطلب هذه ال. المتاحة

)(SWOT بتحليل واف لبيئتها الداخلية لتحديد مجاالت جامعة تقوم المن خالله  يالذ
لى تحليل إضافة إ. تعانى منها يتتميز بها، وكذلك مجاالت الضعف الت يالقوة الت

وتراعى . ت الحالية والمتوقعةدقيق لبيئتها الخارجية لتحديد الفرص المتاحة والتهديدا
 :يليما  البيئيالتحليل  إجراءالمؤسسة عند 

  توصيف وتشخيص مجاالت القوة  فيالموضوعية والبعد عن التحيز
 .والضعف وكذلك الفرص والتهديدات

  وقدراتها  جامعةوجه نشاط الأالشمولية بحيث يشتمل التحليل على جميع
 .هاالمحيط ب الخارجيطار إلوا وٕامكانياتها

   طالب/ عضاء هيئة تدريسأ(المشاركة الفاعلة لكافة األطراف المعنية /
 ).طراف المجتمعيةاأل/ داريينإ

 لعرض والمناقشة لنتائج التحليل مع جميع ا
 .األطراف المعنية

 :اإلستراتيجيةعناصر الخطة  ١/١/٢

 :العناصر التالية جامعةلل اإلستراتيجيةتتضمن الخطة 

 :والرسالة الرؤية) أ(
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 خاصة بها رؤية ورسالة جامعة تحدد ال. 

 تكون الرسالة معتمدة ومعلنة.  

 المجتمعيةشخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها جامعة تعكس رسالة ال 
 .وتطلعاتها في البحث العلمي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية

  المعنية األطرافيشارك في وضع الرسالة كافة. 

 هيئة التدريس  وأعضاءمية ونشر الوعي بين الطالب لى تنجامعة عتحرص ال
 .جامعةومعاونيهم والعاملين واألطراف المجتمعية برسالة ال

 بنشر الرسالة من خالل وسائل جامعة تقوم ال
 .متعددة

 توفير اآلليات الواضحة والموثقة لقياس مدى  تحقق جامعة تتولى ال
 .الرسالة

 سالة في ضوء المتغيرات المحلية لى المراجعة الدورية للر جامعة عتحرص ال
  .والدولية

  

 :الغايات واألهداف اإلستراتيجية) ب(

األجل الطويل  فيلى تحقيقها إتسعى  يالغايات العامة التتحدد الجامعة 
كما يجب أن تشتمل كل غاية من . المجتمع فينشائها وتواجدها إوتعكس أسباب 

المرغوب تحقيقه  اإلستراتيجيةهداف الغايات العامة للجامعة على واحد أو أكثر من األ
أهدافها و  تحديد وصياغة الغايات العامة للجامعة فيويراعى . األجل الطويل يف

 :يما يل  اإلستراتيجية

 للجامعة والفرص والتحديات الحالية  يأن تكون مبنية على التحليل البيئ
 .والمستقبلية
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 أن تسعى لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة. 

 وقابلة للتحقق والقياس أن تكون واضحة. 

 أن يشارك في وضعها األطراف المعنية. 

  أن تكون معتمدة ومعلنة من خالل الوسائل
 .المختلفة

 التطورات  التغيرات غير المتوقعة ولمواكبة للتكيف مع أن تتصف بالمرونة
 .الحديثة

  : الخطة التنفيذية) ج(

ات الجامعة يتوافر لدى الجامعة خطة تنفيذية تتضمن كل غاية من غاي
الخاصة بتلك  اإلستراتيجيةاألجل الطويل، وكذلك األهداف  فيالمرغوب تحقيقها 

الغاية، واألنشطة والمهام المطلوب القيام بها لتحقيق هذه الغاية واألهداف التابعة، 
عن التنفيذ، والفترة الزمنية المتوقعة النجاز كل نوع من  المسئولةالجهات / والجهة
  .، ومؤشرات المتابعة والتقييم المهام/ األنشطة

  :واالعتماد علي الذاتللجامعة دعم القدرات الذاتية  ١/٢

يجب أن تسعي الجامعات المصرية إلي االستقاللية واالعتماد علي الذات من 
خالل وضع وتنفيذ الخطط المدروسة والواقعية لتعظيم مواردها الذاتية والتوسع في 

ي تحديد واضح ودقيق لمالمح شخصيتها المتفردة مصادر التمويل الذاتي، إضافة إل
والتي تعكس نوع وتأثير القوي والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 

  . والطبيعية للبيئة التي تمارس أنشطتها من خاللها وتقدم لها مخرجاتها المتنوعة
  :للجامعة الموارد الذاتية خطط طويلة األجل لتعظيم ١/٢/١

لتعظيم  )خمس سنوات فأكثر(ي الجامعة خطط طويلة األجل تتوفر لد
مواردها الذاتية وذلك من خالل البحث عن مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية 

مواردها وٕامكانياتها  استغاللأو خارجية، وتطوير مصادر التمويل الحالية، وتعظيم 
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يراعي و . عتماد على الذاتزيادة قدراتها الذاتية واالالمتاحة علي النحو الذي يمكنها 
  :في هذا الصدد ما يلي

 تصميم خطط طويلة األجل لتعظيم الموارد الذاتية للجامعة. 

 تطوير الوحدات الحالية ذات الطابع الخاص لتحويلها إلي وحدات مربحة. 

 تقدم منتجات أو خدمات للجمهور في  جديدة إنشاء مراكز أو وحدات أعمال
 .المجتمع المحيط

  برامج التعليم المفتوح دون التضحية بمعايير الجودةالتوسع في. 

 وتعبر عن  برامج تعليمية يتوافر لها طلب عال ومستمر وتقديم تصميم
 .لقطاعات اإلنتاجية المختلفةل ومتطلبات سوق العمل احتياجات

   تصدير الخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية والتدريبية للدول العربية
 .يويةواألفريقية واألس

  التوسع في جلب الطالب الوافدين خاصًة من الدول العربية واألفريقية
 . واألسيوية

  :المتفردة للجامعةالشخصية  ١/٢/٢
، تقلة والمتفردة عن باقي الجامعاتيجب أن يكون لكل جامعة شخصيتها المس  

حيث أنها بصفة أساسية تقوم بخدمة مجتمع ذو خصائص متميزة عن غيره من 
ع تتفاوت احتياجات المجتمعات الزراعية عن المجتمعات بالطب. األخرى المجتمعات
وأخيرًا . كما تتفاوت احتياجات المجتمعات الحضرية عن المجتمعات الريفية. الصناعية

إن . وهكذا...  تتفاوت احتياجات المجتمعات الساحلية عن المجتمعات الصحراوية،
واالحتياجات التي ينفرد بها  ة الخصائصالجامعة الفعالة والمتميزة هي التي تعي بدق

مجتمعها، وتسعي بشكل جاد ومن خالل خطط مدروسة إلي الوفاء باحتياجات 
  :ويراعي في هذا الصدد ما يلي .القطاعات المختلفة في هذا المجتمع

  الجامعةالمحيط بمجتمع الالتحديد الدقيق والواضح لخصائص واحتياجات. 

 ي تخدم بالفعل االحتياجات التي ينفرد بها تصميم البرامج التعليمية الت
 .الجامعةب المحيط مجتمعال
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 قـق مخرجـات الـتعلم المسـتهدفة استخدام طـرق وأسـاليب التعلـيم والـتعلم التـي تح
 .البرامج لهذه

 وضوح التأثير اإليجابي لدور الجامعة في خدمة وتنمية مجتمعها المحيط  .  
  :اإلبتكاريةالممارسات  ١/٣

 ابتكاريهلجامعات على اختالف أنواعها وأحجامها ممارسات يجب أن يسود ا
فاالبتكار  اواالبداع ليس حكرا على .  الموجه باالبتكار االستراتيجيتعكس التفكير 

الماكينات والمعدات، ولكنه أكثر اتساعا من حيث المفهوم والتطبيق  فياالختراعات 
 واإلجراءات واألساليبم ، وكذلك كافة النظالمؤسسيليشمل جميع مجاالت األداء 
األداء، بل وحتى أنماط وأساليب  تقديم الخدمة  فيواألدوات والنماذج المستخدمة 

 التي اإلبتكاريةلذلك فان  كل جامعة لها من الممارسات . للقطاعات المستهدفة
ويراعى . اإلستراتيجيةتساعدها على تطوير األداء وتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها 

  :   يليالصدد ما هذا  في
  :استحداث أدوات تنظيمية مؤسسية ١/٣/١
ا علي تطوير األداء تستحدث الجامعات أدوات تنظيمية مؤسسية تساعده    

  :ومن بين الممارسات التطبيقية في هذا الصدد ما يلي. وتحسين جودته
  مراكز جديدة تتولي تقديم خدمات غير تقليدية/ وحدات/ إنشاء إدارات. 

 وٕاجراءات وقواعد تنظيمية للعمل تخدم خطط التطوير تصميم لوائح. 

 إعادة هندسة العالقات التنظيمية بين إدارة الجامعة والمؤسسات التابعة. 

 التوسع في التفويض وتمكين المرؤوسين من حل المشاكل واتخاذ القرارات .  
  :ةالعمليات والنماذج الفنية واإلداري ميكنةو نظم وتكنولوجيا المعلومات   ١/٣/٢

تحرص الجامعة علي مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام 
نظم المعلومات بكفاءة لتطوير أدائها من خالل ميكنة مختلف العمليات والنماذج سواء 

ومن بين الممارسات  .وعلي كافة مستوياتها التنظيمية فنية أو إداريةذات طبيعة كانت 
  :ليالتطبيقية في هذا الصدد ما ي

 توفير البنية التحتية لنظم المعلومات. 
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  توفير البرامج الجاهزة)software (ذات العالقة باالحتياجات الفعلية. 

 تنمية قدرات العاملين في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 الفنية واإلدارية المختلفة لخدمات الدعم في  والنماذج ميكنة العمليات
  . مية والبحثية والمجتمعيةالمجاالت التعلي

  :إرشادية مبتكرة لألداء الجامعي  أدلة  ١/٣/٣

التي يمكن أن تساهم في تطوير األداء  اإلبتكاريةمن بين الممارسات 
. الجامعي ما يتعلق باألدلة اإلرشادية، والتي تعتبر الموجه للعمل في مجاالته المختلفة

  :ومن بين أمثلة هذه األدلة ما يلي
 لألفراد والمنشآتالمة دليل الس. 

 دليل الطالب الوافدين. 

 إصدارات ترويجية للخدمات التي تتميز بها الجامعة. 

  ،وما شابه ذلك....... دليل تظلمات الطالب.  
  :أخري ابتكاريهممارسات   ١/٣/٤

تها اإلي ما سبق فإنه مما ال شك فيه إن كل جامعة لها مبادر  ةإضاف   
تي تتميز بها وطبيعة ها عن غيرها والنابعة من شخصيتها الالتي قد تنفرد ب اإلبتكارية

  .المجتمع المحيط بها
  :السياسات الحاكمة للجامعة )٢( 

 فيللمحور األول لعملية تقويم واعتماد الجامعات  الثانييتمثل المعيار    
فان كل جامعة يجب أن يكون  أخرىوبلغة . الجامعيالسياسات الفنية الحاكمة لألداء 

تحكم كافة قراراتها  والتيمجموعة من السياسات الواضحة المعالم والمعلنة  لديها
وتشتمل السياسات األساسية الحاكمة ألداء الجامعة على . ، ومن ثم أدائهاوتصرفاتها

، والتعليم والتعلم، والدراسات اإلداريةسياسات الموارد البشرية والمادية، والممارسات 
القات الدولية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة ، والعالعلمي والبحثيالعليا 
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، وحماية حقوق الملكية الفكرية، الطالبيأنشطة الجامعة، والدعم  فيالطالبية 
  .والتنافسية والتميز

  :الموارد البشرية ٢/١

ما يتعلق بالموارد  الجامعيمقدمة السياسات الحاكمة لألداء  في يأتي   
مستويات عالية من األداء  إلىالمتاحة بالجامعة، حيث ال يمكن الوصول  البشرية

وبدون التنمية قوى العاملة، الكلى للجامعة بدون توافر األعداد الكافية والمؤهلة من ال
الحماس والدافعية للفئات  إثارةالمستمرة لهذه الموارد من خالل التدريب، وبدون 

 فيلذلك يراعى . تحفيزهم للعمل وتحسين األداءالجامعة و  فيالعاملين المختلفة من 
  :يليهذا الصدد ضرورة التوصيف الدقيق والواضح لما 

  مجال توظيف أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة  فيسياسة الجامعة
 .المعاونة، والعاملين

  مجال تدريب كل فئة من الفئات السابقة فيسياسة الجامعة. 

  دافعية كل فئة من الفئات السابقة  وٕاثارة مجال تحفيز  فيسياسة الجامعة
 .للعمل

  :اإلمكانات الماديةالموارد و  ٢/٢

ال تقل الموارد المادية أهمية عن الموارد البشرية كمحددات أساسية لألداء   
، حيث ال يمكن تحقيق مستويات عالية لهذا األداء بدون توافر بنية تحتية الجامعي

للجامعة،  السنوي االستثماري لإلنفاقوجود أولويات كافية وصالحة لالستخدام، وبدون 
لذلك . وبدون تخصيص للموارد المالية والمادية المتاحة على كليات ومعاهد الجامعة

      :يليهذا الصدد يجب أن تظهر بوضوح ما  فيفان سياسة الجامعة 
  الجامعي  األداءالبنية التحتية لممارسة  
 أولويات اإلنفاق االستثماري  

  إدارات الجامعة/ معاهد/ ب تخصيص الموارد علي كلياتأسلو. 

  :المعلومات واتخاذ القرارات ٢/٣
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القرارات وعلى  متخذييجب أن تتوافر المعلومات الكافية والدقيقة لجميع    
أن يكون لدى الجامعة نظم  الضروري، ومن ثم فانه من اإلداريةكافة المستويات 

كما يجب أن تستخدم . م عملية اتخاذ القراراتومحاسبية وفنية لدع إداريةمعلومات 
هذا الصدد، حيث يجب أن تتوافر  فيالجامعة تكنولوجيا المعلومات وتواكب العصر 

لديها قواعد البيانات الكافية والمحدثة وذات األغراض واالستخدامات المتعددة، ولذلك 
وأخيرا يجب . لكترونياإلة االنترنت واالنترانت والبريد وخاصوسائل االتصال الالسلكية 

أن يكون لدى الجامعة من الوسائل الكافية والموضوعية لمتابعة القرارات وتقييم ما تم 
 .اتخاذه من قرارات

  :التعليم والتعلم ٢/٤

الجامعات  ألداءتعتبر سياسة التعليم والتعلم من أكثر السياسات  الحاكمة     
ب أن تكون للجامعة سياسة واضحة لذلك يج. ألنها ترتبط مباشرة بجوهر هذا األداء

 أي فيالسياسة الجيدة للتعليم والتعلم  إن. المعالم ومتطورة وواقعية للتعليم والتعلم
  :يليما جامعة يجب تتضمن 

 كليـات ومعاهـد الجامعـة  فـيبـرامج التعليميـة محددة وصريحة لربط ال تتوجيها
 .سوق العمل واتجاهاته المستقبلية فيبفرص التوظف 

  مــــع توضــــيح لألهــــداف  والمســــتهدفة،/ أنمــــاط التعلــــيم المطبقــــةألنــــواع تحديــــد
      .كل نمطالخاصة ب

 والعالميـة، مـع  اإلقليميـة األخـرىجامعـات الالبرامج المشتركة مـع نوعية تحديد ل
  .   توضيح  لألهداف الخاصة بكل برنامج

  فـــي لتنميـــة قـــدراتهم ومهـــاراتهمحضـــانات الطـــالب  بإنشـــاءاهتمامـــات الجامعـــة 
 .والتطوير واالبتكار إلبداعا

 المعاهد فيما يتعلق بقياس المخرجات التعليمية/توجهات الجامعة للكليات.  
  
  
  :الدراسات العليا والبحث العلمي ٢/٥



�الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  

٣٠  

، حيث يراعى العلمييكون للجامعة سياسة واضحة للدراسات العليا والبحث 
   :  يليهذه السياسة ما  في

  مرتبطة/بينيةالتخصصات دة على الالمعتمالحديثة التعليمية البرامج. 

  احتياجات خاصة لسوق العملتعبر عن  التي البرامج التعليمية الحديثة. 

  أو دولية إقليمية المشتركة مع جامعات أخريالتعليمية البرامج .  
  كليات ومعاهد الجامعة فيتكنولوجيا التعليم والتعلم المستخدمة. 

 قواعد اختيار أعضاء هيئة التدريس. 

 العلمي اإلشرافعد قوا.  
  تشجيع البحث والنشر العلميأساليب.  

  مراكز التميز البحثيودعم  إنشاءالتوجه نحو.   
  إنشاء ودعم المعامل البحثيةالتوجه نحو . 

  تحديد التخصصات ، وذلك من خالل البعثات والمنحتعظيم االستفادة من
 طبقا لالحتياجات

  ).ارجيةخالداخلية و المنح ، وتوفير الالفعلية    
  : والدولية اإلقليميةالعالقات   ٢/٦

، بل المحليةتتفاعل الجامعة ليس فقط مع المؤسسات العلمية والبحثية     
ومن هنا تأتى أهمية العالقات . والدولي اإلقليميغيرها من على المستويين وأيضا مع 

يستوجب معه  الذياألمر . الدولية بين الجامعة وغيرها من المؤسسات العلمية والبحثية
ويراعى أن تتضمن هذه السياسة . أن يكون للجامعة سياسة محددة لعالقاتها الدولية

    :يليتوجهات الجامعة بخصوص ما 
  والعالمية اإلقليميةاالتفاقيات الدولية مع الجامعات.  

  والعالمية اإلقليميةالشراكة مع المؤسسات العلمية.  

  دوليةوال اإلقليميةالمشاركة في المؤتمرات. 

 المؤتمرات العلمية الدولية إقامة.  
  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٢/٧
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تكون للجامعة سياسة واضحة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة من 
  :يليخالل ما 
 تفاعل الجامعة مع المجتمع المحيط.  

 تسويق البحوث التطبيقية.  

 ة المنشآت واألفرادالحديثة والكافية للمحافظة على أمن وسالم األساليب  .  
 تطوير كفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص.  

  :المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة ٢/٨

أنشطة  فيمجال المشاركة الطالبية  فييجب أن تحدد الجامعة سياستها    
  :الجامعة المختلفة، وذلك من خالل التركيز على الجوانب التالية

 بيةتشجيع المشاركة في األنشطة الطال  . 

 مشاركة في االتحادات الطالبيةال.  

 مشاركة الطالب في المجالس واللجان التعليمية. 

  :الدعم الطالبي ٢/٩

، حيث تدعم الطالبيللدعم ومعلنة للجامعة سياسة واضحة  تكون    
 .، وتحرص على توفير الرعاية الصحية لجميع الطالبالطالب غير القادرين ماديا

رعاية الطالب ذوى االحتياجات الخاصة والمتعثرين ب لجامعة ذلك تهتم ا إلى إضافة
االجتماعية الرعاية النفسية و  أساليبو  أشكالكما تظهر سياسة الجامعة  .دراسيا

  .والمادية للطالب المتميزين
  :حماية الملكية الفكرية ٢/١٠

تتعلق بحماية الملكية الفكرية حيث تتضمن تلتزم الجامعة بسياسة واضحة 
هيئة  أعضاءياسة برامج محددة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية سواء بين هذه الس

الجامعة  المتبعة من جانب كليات و معاهد األساليبكذلك الب،  و الط أوالتدريس 
الطرق الموضوعية للمتابعة و الرقابة على الممارسات  أخيرالتوفير هذه الحماية ، و 

  .ريةالمختلفة للتعدي على حقوق الملكية الفك
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  : التنافسية والتميز ٢/١١

تتصف الجامعات الفعالة بما تقدمه من خدمات متميزة  للمجتمع المحيط بها 
مثل تنظيم القوافل الطبية في  القومي أو، سواء كان ذلك على المستوى المحلي 

برامج تعليمية ذات تنمية وحماية الثروة الحيوانية، و  ،األمية، تقديم برامج محو األقاليم
تسعى الجامعة من  أنكما يجب . و التنمية المجتمعيعة خاصة تخدم احتياجات طب

الوفاء بالمتطلبات التي تمكنها من المنافسة في  إلىخالل سياستها التنافسية 
ما سبق قد تنفرد الجامعة عن غيرها من  إلى إضافة. التصنيفات العالمية للجامعات

  .تميزمحددة للفي مجاالت  األخرىالجامعات 
  

  تقويم األداء والتطوير المستمر:  المحور الثاني 
التنفيذيــــة   األنشــــطةو  لــــم يعــــد ضــــمان الجــــودة قاصــــرا علــــى تقيــــيم  العمليــــات

م حيـــث يتمحـــور حـــول تقـــوي يتصـــف بالشـــمولية أصـــبحبـــل الجـــامعي،  بـــاألداءالمتعلقـــة 
ما السياسات التي تضعها الجامعة و ترشدها في اتخاذ القرارات ب اتمخرجات و مردود

و فـي ضـوء ذلـك فـان المحـور الثـاني . الكلـي للجامعـة لـألداءيضمن التطـوير المسـتمر 
الجـامعي  لـألداءلعملية تقويم و اعتماد الجامعات يركز على مردود السياسات الحاكمـة 

الخطط قصيرة ومتوسـطة  قدرة الجامعة على تنفيذ  إلى إضافة، إليها اإلشارةالتي سبق 
دعــم القيــادة إلدارة و  االيجابيــات،  تعزيــزو  ،تقــويم المســتمراآلجــل، و تصــميم  خطــط  ال

  .مركز ضمان الجودة  خاصة من خالل ونظم الجودة 
   :مردود السياسات الحاكمة) ١( 

 إلىو التي تؤدي مردود السياسات التي تتبعها الجامعة  أنمما ال شك فيه 
و في . ضمان جودتهالجامعي و  األداءتطوير  في األثريكون لها كبير فعلية عوائد 

قياسا  كميا بقدر  مردود السياساتيكون قياس  أنهذا الصدد حرصت الهيئة على 
الشفافية من ناحية و يساعد على زيادة فاعلية تتوخى الموضوعية و  حتى اإلمكان

   .عملية التقويم 
   :الموارد البشرية ١/١
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الل سياستها في هذا االستخدام المناسب للموارد البشرية المتاحة للجامعة من خ إن
  : إلىيؤدي  أنالصدد يجب 

  والعاملين األكاديميينزيادة مستوي الرضا الوظيفي للفئات المختلفة من. 

 زيادة مستوي رضا للفئات المختلفة من المستفيدين النهائيين.  

 وبشأن أعضاء هيئة التدريس البد أن سن معدالت األداء لجميع العاملينتح ،
يير الخاصة بالممارسة األكاديمية للمعلم الجامعي والتي تتبنى الجامعة المعا

 ).١مرفق (وضعتها الهيئة 

  :الموارد واإلمكانات المادية ١/٢

 اإلمكاناتالممارسات الناجحة لسياسة الجامعة  في مجال الموارد و  تؤدي
  : الجامعي من خالل ما يلي األداءتحسين  إلىالمادية 
 ي إجمالي المخطط سنوياتطور نسبة المشروعات المنفذة إل.  

  في إجمالي الموارد المتاحة السنويمعدل الزيادة .  
  في إيرادات وحدات الجامعة ذات الطابع الخاص السنويمعدل الزيادة.  

  مدى تغطية احتياجات التعليم والبحث وخدمة المجتمـع علـي مسـتوي الوحـدات
  .التابعة

  الجامعةمدى تحقيق التنمية المتوازنة علي مستوي وحدات.  
 نسبة ما تم تنفيذه من الخطط قصيرة ومتوسطة اآلجل للجامعة. 

  :المعلومات ودعم اتخاذ القرار ١/٣

من بين المردودات الهامة لسياسة الجامعة في مجال المعلومات و اتخاذ 
  : يلي القرار ما
 توافر قواعد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة. 

 اإلداريةارات على كافة المستويات قواعد البيانات لجميع متخذي القر  إتاحة 

 نشر المعلومات الكافية والدقيقة للمستفيدين النهائيين .  
 رضا متخذي القرارات عن دقة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات. 

  :التعليم والتعلم ١/٤
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  : األتيمثل مردود السياسات التعليمية الناجحة للجامعة في يت أنيجب 
 علي البرامج التعليمية الحالية زيادة إقبال الطالب.  
 زيادة إقبال الطالب علي البرامج الجديدة . 

 تطور عدد البرامج المشتركة.  
  الطالب على البرامج المشتركة إقبالزيادة. 

 زيادة نسبة الخريجين العاملين في مؤسسات وشركات دولية.  

 زيادة نسبة رضا ذوي المصلحة عن مستوي الخريجين.  

 ريجين الملتحقين بالدراسات العلياتزايد نسبة الخ.  

  الناتجة عن الطالب اإلبتكاريةتزايد عدد المشروعات.  

  : الدراسات العليا والبحث العلمي ١/٥

يتنوع مردود سياسة الجامعة في مجال الدراسات العليا و البحث  حيث 
  :يشتمل على صور متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي

 لملتحقين بالجامعة سنويازيادة عدد الطالب الوافدين ا.  

 زيادة عدد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا سنويا .  
  تـــوافر صــــف ثــــان مــــن الــــدكتوراه الممنوحــــة و / الماجســـتيرزيـــادة عــــدد درجــــات

 .هيئة التدريس أعضاء

  هيئة التدريس بين الجامعات  أعضاءزيادة تبادل  
  عالميازيادة عدد البحوث المنشورة سنويا في مجالت معترف بها.  

 عدد البحوث المشتركة بين الجامعة والجامعات األجنبية.  
 عدد براءات االختراع الناتجة من الجامعة.  

  تـــم االســـتفادة منهـــا بالفعـــل مـــن جانـــب قطاعـــات  التـــيعـــدد البحـــوث التطبيقيـــة
  .المجتمع المختلفة

 زيادة نسبة رضا المستفيدين النهائيين عن المستوي البحوث التطبيقية. 

  : العالقات اإلقليمية والدولية  ١/٦
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حيث  جامعة، ألي األساسيةالدولية من السياسات و  اإلقليميةتعتبر العالقات 
الذي بدوره والدولية و  اإلقليميةالمجتمعات ى التفاعل بين الجامعة و مد تحدد إنها

 اإلقليميةمردود سياسة العالقات  أنواعمن بين و . الجامعي األداءينعكس على جودة 
  : ولية ما يليالدو 

  زيـــادة نســـبة التبـــادل الطالبـــي وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن خـــالل االتفاقيـــات
  .الثقافية

  زيادة عدد المنح الدراسية التي يسافر عليها أعضاء الهيئة المعاونة من خـالل
  . االتفاقيات الثقافية

  المشاريع المشتركة بين الجامعة والجامعات األجنبية/ زيادة عدد الدراسات .  

 بروتوكـــــوالت التعـــــاون المفعلـــــة بـــــين الجامعـــــة والمؤسســـــات / نســــبة االتفاقيـــــات
  .العلمية الدولية

  اإلقليميعلى المستويين  سنويا الجامعة إلىمن و تزايد عدد األساتذة الزائرين 
 .و الدولي

  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة ١/٧

البيئة  ل خدمة المجتمع و تنميةفي مجا الجامعةتساهم سياسة  أنيجب 
قتصادية و االجتماعية للمجتمع، خطط التنمية اال أهدافبشكل ملموس في تحقيق و 
مردود هذه  أشكالو من بين . زيادة العوائد المالية للخدمات الجامعية المتنوعةو 

  :السياسة ما يلي
  فـــي التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة للمجتمـــع الملموســـة مســـاهمات الجامعـــة

 :المحيط  من خالل 

 زيادة الوعي الصحي. 

 زيادة معدالت محو األمية. 

  ـــادة ـــدعمهعـــدد مشـــروعات الصـــناعات الصـــغيرة التـــي زي ا الجامعـــة ت
 .مهارياً معرفيا و 
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  الحفــاظ علــي عــدد المشــروعات والبــرامج المنفــذة لحمايــة البيئــة و زيــادة
 .الموارد الطبيعية

 ذات  مـــن خـــالل الوحـــدات تطـــور المـــردود المـــالي لتســـويق الخـــدمات الجامعيـــة
 .)أخرى/ منتجات/ االستشارات/ التدريب( الطابع الخاص

  :المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة والدعم الطالبي ٨/ ١

والدعم الطالبي العديد واضحة للمشاركة الطالبية  سياسات إتباععلى  يترتب
  :من المردودات والتي من بينها ما يلي

  من خالل األنشطة الطالبية تزايد عدد الجوائز التي حصل عليها الطالب
/ الجامعات العربية/ الجامعات المصرية/ الجامعة على مستوى(سنويا 

 ). الجامعات أو المنظمات الدولية

 تطور نسبة مشاركة الطالب في اللجان الجامعية  . 

 زيادة المخصصات المالية السنوية لدعم الطالب  . 

 رعاية /جاالت التعليم زيادة مستوى رضا الطالب عن سياسات الجامعة في م
رعاية الطالب / رعاية  الطالب المتعثرين/ االحتياجات الخاصة الطالب ذوي

  ).اللجان الجامعية فيالمشاركة /المساواة وعدم التمييز/ المتميزين
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  :حماية الملكية الفكرية   ١/٩
 تتمثل مردود السياسة الناجحة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فما يلي

:  
  هيئــــة  أعضــــاء أويــــادة الــــوعي بحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة ســــواء بــــين الطــــالب ز

 .التدريس

 انخفاض عدد الشكاوي الخاصة بالتعدي علي حق الملكية الفكرية . 

  التعدي على ضد الجامعة  بخصوص   صادرةعدم وجود أحكام قانونية
 .آلخرينل حقوق الملكية الفكرية

  : التنافسية والتميز ١/١٠
سياسة الجامعة الهادفة للتنافسية والتميز في صور عديدة من ينعكس نجاح 

  :منها ما يلي األجلطويلة  المردودات
 تحسن التصنيف العالمي للجامعة.  

 أعضـاء / حصلت عليها الجامعة التيالمحلية / اإلقليمية/عدد الجوائز العالمية
  .العاملين/ هيئة التدريس

 يجي الجامعةالدولية لخر / عدد ونوعية المناصب المحلية. 

  :التطوير وضمان الجودة - ١
لمحاور عملية تقويم  واألخيروضمان الجودة المعيار الثاني  يعتبر التطوير
ضحة المعالم يكون للجامعة سياسات و برامج وا أنيجب  انه واعتماد الجامعات، حيث

التميز، وكسب  إلىمعلنة لتطوير األداء الكلى للجامعة وضمان جودته و بما يؤدي و 
التنمية المستدامة على  أهدافة المجتمع، وجذب الطالب والكفاءات البشرية، ودعم ثق

تحرص الجامعة على تنفيذ  أنوفي ضوء ذلك يجب . المستويين المحلي والقومي
تنفيذ ووضع و التقويم المستمر له، و  أدائهالتطوير  الخطط قصيرة ومتوسطة اآلجل

، وذلك ستمر إلدارة نظم الجودة بالجامعةمبرامج التعزيز، ودعم القيادات الجامعية ال
في ضوء النموذج المقترح من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، والتي 



�الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  

٣٨  

تحدد العالقات بين هذه المراكز ووحدات الجامعة من ناحية وبين المراكز وهيئة 
 ).٢مرفق (ضمان الجودة من ناحية أخرى 

يتم من  أنيجب  الكلي للجامعة ألداءافان قياس جودة  أخرىومن ناحية   
مردودات سياسات وخطط خالل استخدام مقاييس محددة وواضحة وواقعية لمخرجات و 

  :والتي تتلخص في التالي ،ضمان الجودةير و وبرامج التطو 
 نسبة ما تم تنفيذه من الخطط قصيرة ومتوسطة اآلجل للجامعة.  
  ديم تقــل نشــر ثقافــة الجــودة ، مركــز ضــمان الجــودة بالجامعــة مــن خــال أداءفاعليــة

وحدات الجودة بها، و ما  أداءمعاهد الجامعة ومتابعة الدعم الفني الكافي لكليات و 
  .      شابه ذلك

 حصلت علي االعتماد التيالمعاهد / عدد الكليات . 

  حصلت علي االعتماد التيعدد البرامج . 

  ل على لالعتمادالبرامج المتقدمة بالفعل للحصو / المعاهد / عدد الكليات.  
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  الملحقات
  

  .المعايير القومية للممارسة األكاديمية للمعلم الجامعي) ١(ملحق 
  .نموذج دعم نظم ضمان الجودة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي) ٢(ملحق 
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  معايير استرشادية مقترحة للممارسات األكاديمية

  :مقدمة
ت التعلــيم العــالي مركــز اإلشــعاع للعلــوم والمعــارف فــي المجتمــع تعتبــر مؤسســا

ومعقـــال للفكـــر اإلنســـاني فـــي ارفـــع مســـتوياته ومصـــدر االســـتثمار وتنميـــة أهـــم ثــــروات 
  . المجتمع وأنماطها وهي الثروة البشرية

ويمثل المعلم الجامعي أهم عناصر منظومة التعليم العالي حيث أنه المنوط 
  ). التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع: (ابه القيام بأهم أدواره

ويعد مستوي األداء التعليمي للمعلم الجامعي محكًا أساسيًا للحكم على مدى 
جودة الخدمات التي تقدمها  المؤسسات التعليمية، لذا فقد ارتأت الهيئة القيام بتحديد 

أساسة مؤسسات  إطار مرجعي لمعايير الممارسة األكاديمية للمعلم الجامعي تقوم علي
  .التعليم العالي بتطوير األداء المهني لمعلميها

  : التعليم: المجال األول 
  .تمكن المعلم الجامعي من المحتوي العلمي لمجال تخصصه :المعيار األول 
  .تمكن المعلم الجامعي من التخطيط الجيد لعملية التعليم :المعيار الثاني 
  .عي من طرق التعليم المختلفةتمكن المعلم الجام :المعيار الثالث 
  .تمكن المعلم الجامعي من مهارات التعليم المختلفة :المعيار الرابع 
  .تمكن المعلم الجامعي من مهارات إدارة الموقف التعليمي : المعيار الخامس
  .تمكن المعلم الجامعي من مهارات عملية التقويم : المعيار السادس
  .جامعي من تخطيط وٕادارة البرامج التعليمية وتطويرهاتمكن المعلم ال :المعيار السابع 
مـن مهـارات ووسـائل دعـم الطـالب األكـاديمي تمكن المعلم الجـامعي   :المعيار الثامن 

  .واالجتماعي والمشاركة بفاعلية في أنشطتها

  
  :البحث العلمي : المجال الثاني 
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 في البحث مهارات ماستخدا منتميز المعلم الجامعي كباحث علمي وتمكنه  :المعيار 
  .تخصصه مجال

  :خدمة المجتمع : المجال الثالث 
  .ي تطوير البيئة المحلية والمجتمعمساهمة المعلم الجامعي ف : األولالمعيار 

   التزام المعلم الجامعي بالقيم واألعراف االجتماعية والدينية والجامعية :المعيار الثاني 

  :نمية المهنية الجوانب اإلدارية والت: المجال الرابع 
  .امتالك المعلم الجامعي لمهارات اإلدارة والقيادة الناجحة :األولالمعيار 

        .تحمل المعلم الجامعي لمسئوليات التنمية المهنية :المعيار الثاني 
  

  .وفيما يلي عرض تفصيلي للمعايير ومؤشراتها
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  معايير الممارسة األكاديمية للمعلم الجامعي
  

  :التعليم  :المجال األول 
المعلم الجامعي ملم بطبيعة التعليم الجامعي وأنماط التعلم المختلفة، ومتمكن من طرق 

  .التعليم وأساليبه
  

  .تمكن المعلم الجامعي من المحتوي العلمي لمجال تخصصه: المعيار األول 
  : المؤشرات 

 يتقن محتويات ومهارات تخصصه المختلفة.  
 هولةيربط بين أجزاء محتوى التخصص بس. 

 يتعامل مع المادة العلمية بأساليب مختلفة وفقا لطبيعة الموقف والمتعلمين. 

 األخرى التخصصاتو  تخصصه مجال في المختلفة المجاالت بين يربط. 

 التخصص بمجال المرتبطة المختلفة التعلم جوانب من يتمكن. 

 

  ليم تمكن المعلم الجامعي من التخطيط الجيد لعملية التع: المعيار الثاني 
  : المؤشرات 

  يخطط لمواقف التعلم المختلفة. 

 الطالب احتياجات ضوء في تعليمية خطة صممي.  
  يضع خططا طويلة األجل لعمليات التعليم والتعلم المختلفة. 

  يضع خططا قصيرة األجل ألنشطة التعليم والتعلم. 

 متنوعة تعليم استراتيجيات الستخدام يخطط. 

 المتاحة والثقافية المادية و البشرية تإلمكانياا متغيرات ضوء في خططه يطور 
 .  

 

  .تمكن المعلم الجامعي من طرق التعليم المختلفة: المعيار الثالث 
  : المؤشرات 
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  يحدد طرق التعليم المناسبة لتخصصه وطالبه.  
 يوظف طرق التعليم  المختلفة  طبقا لطبيعة الموقف التعليمي. 

 الراجعة التغذية ضوء في لتعلما و التعليم وطرق استراتيجيات يعدل .  
  

  .امعي من مهارات التعليم المختلفةتمكن المعلم الج: المعيار الرابع 
  : المؤشرات 

 بالتعلم بجميع الوسائل الممكنة  يثير اهتمامات المتعلمين.  
 ينوع في استخدام الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي. 

 للمواقف التعليمية  يوظف مصادر التعلم المختلفة تبعا. 

  يوظف األنشطة التعليمية بكفاءة وفاعلية. 

  أمكنتكنولوجيا التعليم في األنشطة التعليمية المختلفة كلما. 

  
تمكن المعلم الجامعي من مهارات التعامل مع الطالب وٕادارة : المعيار الخامس 
  :الموقف التعليمي 

  : المؤشرات 
 تعلمهم وسمات شخصياتهم يتعامل مع الطالب على اختالف أنماط.  
 يستثير الدافعية والحماس للتعلم لدى الطالب.  
 ديناميكية الجماعة بفاعلية يتعامل مع.  
 فعاليته يحقق بما للتعلم المتاح الوقت يدير.  

  .تمكن المعلم الجامعي من مهارات عملية التقويم: المعيار السادس 
  : المؤشرات 

 للتقويم متنوعة وأدوات أساليب يستخدم .

 المختلفة التعلم مخرجات مع تتناسب تقويم أدوات يبني .  
 الذاتي التقويم استخدام نحو الطالب يوجه .

 للطالب بناءا على نتائج التقييم المستمر راجعة تغذية يقدم .
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 التقويم نتائج ضوء في المتعلمين أداء لتحسين إثرائية أساليب يستخدم.  
 تقويمال أساليب باستخدام التعليمية يةالعمل في والضعف القوة مواطن حددي.  

  .تمكن المعلم الجامعي من تخطيط وٕادارة البرامج التعليمية وتطويرها: المعيار السابع 
  : المؤشرات 

  الوحدات الدراسيةلديه مهارات تصميم البرامج والمقررات و.
  يطبق مفاهيم جودة التعليم فيما يعده من برامج ومقررات.
   واألساليب المختلفة لتقييم البرامج التعليمية  اإلجراءاتيطبق.
 بالقسم والمؤسسة يساهم في وضع خطط التحسين المستمر والتعزيز

تمكن المعلم الجامعي من مهارات ووسائل دعم الطالب األكاديمي : المعيار الثامن 
  .بفاعلية في أنشطتها واالجتماعي ومشاركته

  :المؤشرات

 يمي للطالبيمتلك مهارات اإلرشاد األكاد.   
  الريادة الطالبية بكليته وجامعتهيساهم في.
 يساهم في دعم األنشطة الطالبية  فنيا وٕاداريا. 

 يشجع الطالب علي االشتراك في األنشطة الطالبية واألسر المختلفة.  

  :البحث العلمي : المجال الثاني 
  .هاالمعلم الجامعي باحث علمي متميز يمتلك مهارات البحث العلمي ويطور 

 في البحث مهارات استخدام منتميز المعلم الجامعي كباحث علمي وتمكنه : المعيار 
  تخصصه مجال

  : المؤشرات 
  يعد وينفذ أبحاثا علمية مبتكرة في مجال تخصصه. 

  يستخدم نتائج أبحاثه في تطوير العملية  المختلفة البحث مصادر قدوين يحلل
 .التعليمية 

  صصه وفى تطوير مجال تخ فيات والندوات يشترك في العديد من المؤتمر
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 .العملية التعليمية

 المهنة وأخالقيات  البحث العلمي يلتزم بآداب. 

 يمتلك مهارات كتابة تقارير البحوث العلمية.  
  يستطيع أن يدير أو أن يعمل في فريق بحثي.  
  ينشر أبحاثه في الدوريات المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.  

  
  :خدمة المجتمع : ثالث المجال ال

المعلم الجامعي يساهم في تطوير بيئته ومجتمعه في كافة المستويات 
  .والمجاالت
  .ي تطوير البيئة المحلية والمجتمعمساهمة المعلم الجامعي ف:  األولالمعيار 

  : المؤشرات 
 يقدم أفكارا عملية لتطوير البيئة المحلية. 

 يقدم أفكارا لتطوير المجتمع. 

 المشروعات االجتماعية يساهم في. 

 يساهم في حل المشكالت في بيئته المحلية ومجتمعه. 

 المحلي المجتمع تنمية وأنشطة برامج في يشارك. 
  التزام المعلم الجامعي بالقيم واألعراف االجتماعية والدينية والجامعية : المعيار الثاني 

  .يلتزم بالقيم السائدة في المجتمع أثناء عمله
 ف االجتماعية في كل أنشطتهيحترم األعرا. 

 يحترم القوانين واللوائح الجامعية. 

 يقدم القدوة لطالبه وأفراد المجتمع في كل سلوكياته. 

 يقدم الدعم الالزم للطالب كلما تطلب األمر ذلك. 

    
  الجوانب اإلدارية والتنمية المهنية : المجال الرابع 

  .إلدارة والقيادة الناجحةإلمام المعلم الجامعي بمهارات ا:  األولالمعيار 
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  :المؤشرات 
  اإلداريةيلم بالمهارات. 

  يضع الخطط المناسبة للمواقف المختلفة. 

 ينفذ جيدا ما تم تخطيطه. 

 يمتلك مهارات المتابعة والتقييم. 

  يستطيع أن يصوغ رؤية واضحة لعمله. 

 قادر علي تحديد أهدافه. 

 يساهم في عمليات التطوير للمؤسسة والمجتمع .  
  
  .تحمل المعلم الجامعي لمسئوليات التنمية المهنية: لمعيار الثاني ا

  : المؤشرات 
  يمتلك مهارات التقييم الذاتي.  
  يحدد نقاط القوة والضعف في أدائه الجامعي بمجاالته الثالث 

 يحدد أولويات نموه المهني. 

والتربوية التخصصية مهاراته و معارفه يطور . 

العلمية والمؤتمرات التدريبية الدورات في ويشارك راتوالمحاض الندوات يتابع.  
 يشترك في تخطيط البرامج التدريبية. 

 يشترك في تنفيذ البرامج التدريبية. 

 يلتزم بأخالقيات المهنة في العمل الجامعي واالجتماعي. 
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  دعم نظم ضمان الجودة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي نموذج

  
  :مقدمة 

، ، وتفعيال لدورهانًا الستمرار دور مراكز ضمان جودة التعليم بالجامعاتضما  
وفي ضوء إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، أصبح من الضروري 
إيجاد دور لهذه المراكز يتوافق مع متطلبات الهيئة، ويضمن جودة األداء بما يؤهل 

وبما يتفق مع  ،، واستقاللية الجامعاتالكليات لالعتماد في ضوء معايير الهيئة
  .إستراتيجية وزارة التعليم العالي

ولما كانت وزارة التعليم العالي تهدف لمساعدة مؤسسات التعليم العالي للتأهل   
لالعتماد، جاء هذا المقترح لتقوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتقديم 

من خالل تعاون بناء مع مراكز  -  فترة االنتقاليةخالل ال -الدعم الفني للجامعات 
  .ضمان جودة التعليم بالجامعات، للوصول لالعتماد المنشود

  
  : الهدف

لضــمان جــودة التعلــيم فــي مؤسســات التعلــيم العــالي  دعــم الــنظم الداخليــةتــوفير 
  .ع ، والتأكد من تأهيل الكليات لالعتماد.م.في ج

  
  :ودة التعليم بالجامعات والهيئة مجاالت التعاون بين مراكز ضمان ج

  .الكوادر البشرية في مجال تقويم األداء والمراجعة بناء قاعدة من .١
خاصة  مساعدة مراكز ضمان الجودة في الجامعات في الوصول إلي معايير .٢

 - رؤساء األقسام  -) وكالء الكليات -عمداء ( اإلدارة العلياتقويم ل بها
 .المقررات الدراسية -اونة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع

مراكز لمنظومة العمل التي تحقق أقصي كفاءة لعمل  تحديد اإلطار العام .٣
 .ضمان الجودة في الجامعات
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 في الزيارات الميدانية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مشاركة .٤
تخذ ، والتأكد من شفافية التقارير المرفوعة لم) كمراقب( الداخلية للجامعات

 .القرار

  :دور مراكز ضمان جودة التعليم في الجامعات
 تحقيق إستراتيجية الجودة للجامعات .  
 تقيــيم اإلدارة العليــا ـ أعضــاء هيئــة ل خاصــة بالجامعــة وضــع معــايير

 .تقييم المقررات الدراسية  -التدريس والهيئة المعاونة 

 لمعنيــين متابعــة أداء الكليــات فــي مجــال الجــودة ورفــع تقــارير األداء ل
عميــد  -نائــب رئــيس الجامعــة كــل فــي قطاعــه  -رئــيس الجامعــة (

 .)الكلية

 بناء قاعدة من المراجعين المعتمدين علي مستوي القطاعات العلمية. 

 المساعدة في تأهيل الكليات لالعتماد . 

  :دور وحدات ضمان الجودة علي مستوي الكليات
 عليمية والبحث العلمي وخدمة التأكد من تطبيق معايير االعتماد في البرامج الت

  .تالمجتمع ، والموارد التعليمية والمادية ـ المطبوعا
 رفع التقارير الدورية عن وضع الجودة بالمؤسسة لعميد الكلية.  

  مراكـــز ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي الجامعـــات أثنـــاء الزيـــارات التعـــاون مـــع
    .الميدانية

 نشر ثقافة الجودة بين الفئات المستهدفة. 

  تطبيق آليات تقييم المقررات وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وتحليـل النتـائج
  .ورفعها للمعنيين

  إجــراء اســتبيانات اســتطالع الــرأي للطــالب والعــاملين وأعضــاء هيئــة التــدريس
 .والهيئة المعاونة

 بناء قواعد البيانات الالزمة لعمليات المراجعة.  



�الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  

٥٠  

  متابعة اإلجراءات التصحيحيةمتابعة تقارير المقررات والبرامج و. 

 المشاركة في كتابة التقرير السنوي للكلية.     

  :آليات العمل
تقــوم مراكــز ضــمان الجــودة واالعتمــاد فــي الجامعــات ووحــدات ضــمان الجــودة  .١

بالكليـــات فـــي تجهيـــز القـــوي البشـــرية المطلوبـــة طبقـــا للمهـــام المحـــددة ، ورســـم 
 .لمستنداتالهيكل التنظيمي، وتحديد المهام ودورة ا

تشكيل فرق عمل مشتركة من ممثلين عن مراكز ضمان الجودة واالعتماد فـي  .٢
  الجامعــــــات وممثلــــــي الهيئــــــة لتحديــــــد أطــــــر تفعيــــــل النظــــــام الــــــداخلي للجــــــودة

Internal quality system. 

تقــوم مراكــز ضــمان الجــودة واالعتمــاد بالجامعــات بالتعــاون مــع الهيئــة بتحديــد  .٣
معـة المطلـوب تـدريبهم كمـراجعين داخليـين فـي كـل قائمة المراجعين في كل جا

 .قطاع لالستعانة بهم

تحــدد الهيئــة مــع مراكــز ضــمان الجــودة واالعتمــاد فــي الجامعــات خطــة لزيــارة  .٤
الكليــات المرشــحة للتقــدم لالعتمــاد للمراجعــة، بمشــاركة ممثــل عــن الهيئــة فــي 

 .الدورة األولي كمراقب

لجامعـات بمراجعـة الكليـات مـرة كـل تقوم مراكز ضمان الجـودة واالعتمـاد فـي ا .٥
ـــرئيس ونـــواب رئـــيس  ســـنتين خـــالل الفتـــرة البينيـــة لالعتمـــاد مـــع رفـــع تقريرهـــا ل

 .الجامعة وكذلك العمداء المعنيين

تعلــــن مراكــــز ضــــمان الجــــودة واالعتمــــاد فــــي الجامعــــات باالتفــــاق مــــع رئــــيس  .٦
 .الجامعة نتائج التقييم بشفافية كاملة، وباألسلوب الذي تراه

  :داء الكليات دور عم
يحدد مجلـس الكليـة الخطـط القصـيرة والمتوسـطة األجـل المطلـوب تنفيـذها  .١

 .و نتائج زيارات االعتماد الرسميةفي ضوء تقارير المراجعة الداخلية أ
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ن الخطـــط القصـــيرة يعلـــن عميـــد كـــل كليـــة عـــن حجـــم اإلنجـــاز الســـنوي مـــ  .٢
 .والمتوسطة اآلجل

ملــة عــن بنــود إنفــاق الموازنــة، يلتــزم عميــد كــل كليــة بــاإلعالن بشــفافية كا .٣
 .في مجاالت التعليم والبحث العلمي ومدي ارتباط ذلك بخطط التطوير
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