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تقديم
تمثللا الجامعللات الركيلزا األساسللية للتعللليم العللالي ،حيل

تسللا م للي اللاء ا اسللا

معر يللا وثقا يللا ومراريللا عل ل الاحللو الللسا يسللاعد علللي تاميللة الم لوارد الة لرية للي كا للة
التخصص للات الت للي تحتاجر للا خط للل التامي للة المس للتدامة .ومل ل

ا للا ت ازي للد اال تم للام للي

مص للر عل للي المس للتويي الحك للومي والمجتمع للي تط للوير ماسس للات التعل لليم الع للالي وسلل ل
ر للدح تحس للي مس للتوا ج للودا ؤداء للسي الماسس للات وتفعي للا دور للا للي ي للادا عملي للات
التاميللة ال للاملة .وتاكيللدا لللسل

لقللد تللم ع للر السللاوات األخيلرا الما للية تافيللس العديللد مل

الم للروعات وال لرام الراد للة الصل

وتطللوير التعللليم العللال  ،وخاصللة مللا يتعلل

اللاء

واستم اررية الاظم الداخلية دارا الجودا ي الجامعات المصرية.
وم ل ااحيللة ؤخللرا تعت للر الرياللة القوميللة ل للما جللودا التعللليم واالعتمللاد ثم لرا
المجرودات المخططة

ص

وتطوير التعلليم لي مصلر .رلي الجرلة المسلاولة عل

ا ر ثقا لة الجلودا ل الماسسلات التعليميلة علل اخلت ح ؤاواعرلا ،وعل تاميلة المعلايير
القوميللة الت ل تتواكللل مللي المعللايير القياسللية الدوليللة العللادا يكلللة اظللم التعللليم ل

للسي

الماسسللات وتحسللي جللودا عملياترللا ومخرجاترللا علل الاحللو الللس يللاد الل كسللل ثقللة
المجتم ل للي ير ل للا ،وزي ل للادا ل للدراترا التاا س ل للية محلي ل للا ودولي ل للا ،وخدم ل للة األغل ل ل ار
المسترد ة .و

القومي ل للة

لوء سلل تسلع الريالة الل التطلوير المسلتمر للتعلليم العلالي و لما

جودت للف و ق للا لمجموع للة مل ل المة للادؤ والق لليم التل ل تاك للد ال للفا ية والمو للوعية والعدال للة
والح للرل علل ل معاوا للة تلل ل الماسس للات علل ل تو يل ل ؤو للاعرا وتط للوير ؤداار للا الكلل ل
للتا ا والحصول عل االعتماد.
ولتحقي ل مللا س ل

تحللرل الرياللة عل ل تللو ير وا للر المعلومللات الكا يللة والد يقللة

والت يمك ؤ تسلاعد الجامعلات علل التقلويم اللسات  ،ومل ثلم اتخلاس الخطلوات ال زملة
للتقدم والحصول عل االعتماد .وم

اا ااف يسعد الرياة ؤ تقدم للجامعلات الحكوميلة
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والخاصللة وجامعللة االز لر ل مصللر للسا ا صللدار
ةاالعتماد ،والمتمثا

للم سلسلللة اصللداراترا المتعلقللة

دليا تقويم و اعتماد الجامعات .وي تما سا اللدليا علل

لر

وتفس للير لإلط للار الع للام لعملي للة التق للويم واالعتم للاد ،ومح للاور ومع للايير وعااص للر التق للويم
واالعتم ل للاد للجامع ل للة ،وؤخيل ل ل ار الممارس ل للات التط يقي ل للة لمحل ل لاور ومع ل للايير تق ل للويم واعتم ل للاد
الجامعات.
ويعت لر للسا الللدليا المتكامللا العتمللاد الجامعللات اتيجللة جرللود مدروسللة ومخططللة
ل الرياللة ،ا للا ة الل المسلا مات ال اللاءا

للام رللا مجموعللة مل الخ لراء واالست للاريي

ألع لاء مجلللد ردارا الرياللة وكللسل القيللادات الجامعيلة مل راسللاء الجامعللات المصللرية
وا لوا رم .كمللا كللا

راء ممثل ل المسللتفيدي الارللاايي م ل خللدمات الجامعللة المتاوعللة،

وؤع للاء ياللة التللدريد ،واألط لراح المجتمعيللة المختلفللة سات الع للة واال تمللام تطللوير
التعليم العالي عظيم األثر

رعداد سا الدليا

صورتف الارااية.

وما التو ي رال ةاهلل،
رئيس مجلس إدارة الهيئة
أ.د /مجدي عبد الوهاب قاسم
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اإلطار الفكري لدليل تقويم واعتماد الجامعات
يعتمد االطار الفكر للدليا الخال تقويم واعتماد الجامعات عل رد ار الرياة
للدور المحورا للجامعة ي تخطيل وتاظيم ومتاةعة ؤداء الكليات والمعا د والوحدات
األخر التاةعة لرا ،وسل ةما يمكارا م تحقي رسالترا المعلاة ويرتق ةاداارا الكل
ي ظا التاا سية ي
تعتمد

الجامعات عل
ؤ

سي الفلسفة عل

المستويات المحلية وا ليمية والعالمية .كما
ي الماوط را تصميم

ا دارا العليا للجامعة

االستراتيجيات ،ورسم السياسات ،وو ي خطل تطوير األداء الكل

للجامعة و ما

جودتف م ؤجا التميز ،وكسل ثقة المجتمي ،وجسل الط ل والكفاءات الة رية ،وؤخي ار
دعم خطل التامية المستدامة.
و

وء ما س  ،تم تصميم سا الدليا عل احو يجعلف مختلفا ع غيري م

األدلة التي ؤصدرترا الرياة والمتعلقة تقويم واعتماد الكليات ؤو المعا د ؤو ال رام
التعليمية ؤو غير ا ،حي

ال يركز سا الدليا عل

العمليات والممارسات التفصيلية

لألداء الجامع  ،وااما يركز عل

الفكر االستراتيجي واال تكارا للجامعة م ااحية،

تحسي

الجودا والتطوير المستمر لألداء ال اما

وعل

دور الجامعة

و ما

لوحداترا المختلفة م ااحية ؤخر .
و كسا ا

دليا اعتماد الجامعات يمك

ال اما الداء الجامعة .لسل

الاظر اليف عل

ااف وسيلة للتقويم

قد حرصت الرياة م خ ل سا الدليا علي تو ير

المرواة التي تمك الجامعة م التع ير ع ساترا ،واظرار اقاط التميز را م خ ل
مجموعة م

الخطوط العري ة التي و عترا الرياة والتي تتيح للجامعة الفرصة

الكا ية والحرية الكاملة للتع ير ع

كر ا وسياساترا دو

ر

ؤا يود تفصيلية عل

السياسات المتةعة .كما تطمح الرياة ي ؤ يتيح سا الدليا رصة لتةادل الخ رات
والماا سة ا يجا ية ي

الجامعات ،وتةادل الرا التي تساعد علي تحسي

والتفاعا مي الرياة للتطوير المستمر لرسا الدليا.
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األداء

و
األول

وء ما س

ررت الرياة ؤ يركز سا الدليا علي محوري ؤساسيي ،

و الفكر االستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة ،ةاعتةار ؤ

االستراتيجي للجامعات ،وسياساترا الفاية األساسية الت

الفكر

تر د وتدعم اتخاس الق اررات،

وخططرا طويلة ومتوسطة و صيرا األجا ،وممارساترا اال تكارية تمثا الةعد األول
لألداء الجامع الكل  .والثااي تقويم األداء والتطوير المستمر ،م خ ل ياد مردود
السياسات الفاية الجامعية علي األداء الجامع

الكل

وكسل

عل

ؤداء الماسسات

التعليمية التاةعة لرا .ر ا ة رل اوعية ومردود السياسات وال رام الخاصة ةالتطوير
المستمر لألداء الجامع

ةاعتةاري ال ما األساسي لتاا سية الجامعة وتميز ا ،وةما

ياكد س مة سياسترا المتةعة ل رتقاء المستمر ةمستو ؤداارا واجاحرا
رسالترا.

6

تحقي

زيارات االعتماد للجامعات
تهدف عملية المراجعة الى التحقق من مدى تطبيق الجامعة التي تتقدم الى الهيئة للحصول
على االعتماد للمعايير والمؤشرات والخصائص الواردة فى الدراسة الذاتية الخاصة بها ،ويقوم
المراجعون المعتمدون أثناء الزيارات الميدانية للجامعة بمراجعة أدائها فى كل من محور الفكر
االستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة ،وتقويم األداء والتطوير المستمر ،وذلك وفقا لما جاء
فى الدراسة الذاتية التي تقدمت بها الجامعة إلى الهيئة .لذلك يجب أن تقوم الجامعة بتوفير كافة
البيانات والوثائق التي يحتاجون اليها أثناء زياراتهم الميدانية .وسوف يستخدم المراجعين وسائل
متنوعة للحصول على البيانات المطلوبة مثل الفحص الوثائقي ،والمالحظة ،والمقابالت الفردية
والجماعية.
ويتم تشكيل فريق المراجعين بالتنسيق مع الجامعة المتقدمة لالعتماد ،والذي يضم خبراء فى
تخصصات متنوعة كما تقوم الهيئة بتحديد موعد زيارات المراجعين المعتمدين بالتنسيق مع
الجامعة خالل فترة ال تتعدى ستة أشهر من تلقي الهيئة للدراسة الذاتية وتخطر الهيئة الجامعة
باإلجراءات التي سيتم اتباعها خالل عملية التقويم .وتمتد فترة الزيارة الميدانية للمراجعين لفترة 4
 5أيام غير متضمنة الزيارة التمهيدية ،ويمكن لفريق المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانيةتبعا لحجم الجامعة ومتطلبات عملية المراجعة.
( )1القواعد المنظمة للزيارات الميدانية للجامعات:
تتلخص القواعد المنظمة للزيارات الميدانية للجامعات الخاضعة للتقويم واالعتماد فيما يلى:
 يتكون فريق المراجعين للزيارة الواحدة من أربعة الى خمسة خبراء على األقل.
 يقوم فريق المراجعين بزيارة عدد من الكليات /المعاهد للتأكد من تطبيق سياسات الجامعة
وقياس مردودها فى هذه المواقع ،وبالتحديد فى المجاالت التالية:
 التعليم والتعلم ،وقياس المخرجات التعليمية. الطالب البحث العلمي جوائز دولية /قومية  /علي مستوي الجامعة ضمان الجودة. يستعين فريق المراجعة بالوثائق المتاحة (مثال ذلك محاضر المجالس الرسمية /األدلة/
الخطط /البرامج /موقع الجامعة األكترونى /نتائج االستقصاءات التجاهات ورضاء الطالب
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واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين /واى وثائق اخرى يتطلبها الموقف)،
والمقابالت مع رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام الجامعة واألمناء المساعدين ومدراء العموم
وعينات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،والطالب ،والعاملين .اضافة الى ذلك قد يلجأ
المراجع الى المالحظة من خالل الزيارات لمواقع النشاط المطلوب تقييمه.
 باالضافة الى القواعد والضوابط المنظمة للزيارة الميدانية للجامعة فانه يجب مراعاة بعض
القواعد االضافية فى حالة الزيارات الميدانية لجامعة تضم فرعا واحد تمتد فترة الزيارة
الميدانية للمراجعين لفترة  4أيام غير متضمنة الزيارة التمهيدية.


يمكن لفريق النظراء المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعا لحجم الجامعة
ومتطلبات عملية المراجعة.

 يتم تخصيص  2يوم للزيارة الميدانية لفريق المراجعين للفرع الواحد ،ويجب أن تتم الزيارة
على التوازى مع الزيارة الرئيسية للجامعة ( 4أيام غير متضمنة الزيارة التمهيدية).
 يتكون فريق المراجعين للزيارة الميدانية لفرع الجامعة الواحد من اثنين من الخبراء.
 يقوم فريق المراجعين عدد الكليات  /المعاهد من الفرع الخاضع للزيارة للتأكد من تطبيق
سياسات الجامعة وقياس مردودها فى هذه المواقع بالفرع وفى ذات المجاالت المحددة عند
الزيارة الرئيسية لمواقع الجامعة.
( )2اختيار الكليات /المعاهد ألغراض الزيارات الميدانية للجامعات:
يتم اختيار عينة الكليات /المعاهد التابعة للجامعة ألغراض الزيارة الميدانية وفقا للمعاييرالتالية
المرشدة لفريق المراجعين:
 حجم الجامعة من حيث عدد الكليات /المعاهد التابعة لها.
 تمثيل كل من الكليات العملية والكليات النظرية.
 تمثيل طبيعة الدراسة والشهادة الممنوحة بالكلية /المعهد (مرحلة التعليم الجامعي األولى/
مرحلة الدراسات العليا).
( )3الوثائق والمستندات المطلوبة:
 القرار الجمرورا ةاا اء الجامعة.
 الدراسة الساتية للجامعة.
 الخطة االستراتيجية للجامعة.
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 تقرير ع كا كلية /معرد تاةي للجامعة تت م طرق التاكد م ياد المخرجات التعليمية
المسترد ة  /تاريخ االا اء /عدد ؤع اء ياة التدريد ومعاوايرم /عدد الط ل
المرحلة الجامعية األول ومرحلة الدراسات العليا /اسةة ؤع اء ياة التدريد ال الط ل/
اسماء ال رام التعليمية المفعلة /الدرجات المماوحة /الممارسات الفعلية ل ما الجودا/
السمات المميزا للكلية (تقدمف الكلية للجامعة).
( )4الفصل بين رأس المال واإلدارة:
يجب أن تقدم الجامعات الوثائق واألدلة التي تثبت الفصل بين رأس المال واإلدارة ،بما
يضمن استقاللية الجامعة.
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محاور ومعايير ومؤشرات عملية تقويم واعتماد الجامعات
ت تما عملية تقويم واعتماد الجامعات سواء كاات حكومية ؤم خاصة عل محوري
رايسي

ما الفكر االستراتيج

المستمر .كما ؤ كا محور م

والسياسات الحاكمة للجامعة ،وتقويم األداء والتطوير
سي المحاور يت م مجموعة م المعايير والعااصر التي

تع ر د ة ع م مواف المستردح

القياد والتقويم ،وسل كما و مو ح ي الجدول

التالي.

محاور ومعايير وعناصر تقويم واعتماد الجامعات
المحاور
المحور األول :الفكر
االستراتيجي والسياسات

الحاكمة للجامعة.

العناصر

المعايير
 1/1الفكر االستراتيجي

 -التخطيل االستراتيجي.

واال تكارا

 -االستق لية واالعتماد علي السات.

 2/1السياسات الفاية

 -تامية الموارد الة رية.

 -الممارسات ا تكارية.

الحاكمة للجامعة

 -الموارد وا مكااات المادية.

 المعلومات ودعم اتخاس القرار. -التعليم والتعلم.

 -الدراسات العليا والةح

العلمي.

 -الع ات الدولية.

 -خدمة المجتمي وتامية ال ياة.

 الم اركة الط ية ي ؤا طة الجامعة. -الدعم الط ي.

 حماية الملكية الفكرية. التاا سية والتميز.المحور الثااي :تقويم

 1/2مردود السياسات

 -السياسات الفاية المو حة ؤع ي.

األداء والتطوير المستمر .الفاية الحاكمة للجامعة
 -خطط التقويم المستمر لألداء الجامعي.

 2/2التطوير و ما

 -مجاالت التعزيز والتطوير الماسسي.

الجودا

 دعم القيادا دارا اظم الجوداةالجامعة.
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المحور األول
الفكر االستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة
تر

الجامعة م خ ل دراسترا الساتية ةاارا تت ا الفكر االستراتيج  ،حي

لديرا استراتيجية تت م
لتط ي

راية ،ورسالة وغايات وؤ داح رستراتيجية ،وخطل تافيسية

ا ستراتيجية .كما ت ر

دراترا الساتية

سعيرا لتحقي
تسا م

الممارسات ا تكارية الت

الجامعة اارا لديرا م الخطل وال رام الت

تدعم

رسالترا وغاياترا وؤ دا را االستراتيجية ،ولديرا م
تطوير ؤداارا الكل  .وم ااحية ؤخر  ،تث ت

الجامعة ؤ لديرا سياسات اية وا حة المعالم تر د وتدعم اتخاس الق اررات عل كا ة
المستويات االدارية

مجاالت الموارد الة رية ،والموارد واالمكاايات المادية،

والمعلومات ودعم اتخاس القرار ،والتعليم والتعلم ،والدراسات العليا والةح

العلمي،

والع ات الدولية ،وخدمة المجتمي وتامية ال ياة ،والم اركة الط ية ي ؤا طة
الجامعة ،والدعم الط ي ،وحقوق الملكية الفكرية ،والتاا سية والتميز.
 )1الفكر االستراتيجي واالبتكاري:
 1/1التخطيط االستراتيجي:
 1/1/1الراية والرسالة.
 2/1/1الغايات واأل داح ا ستراتيجية.
 3/1/1الخطة التافيسية لتط ي ا ستراتيجية.
 9/1االستقاللية واالعتماد علي الذات:
 1/2/1خطل طويلة األجا لتعظيم الموارد الساتية للجامعة.
 2/2/1رسللم ال خصللية المتفللردا للجامعللة (سياسللات للول الطلل ل /جللسل الط ل ل
المتميزي  /جسل الط ل الوا دي  /ال رام الخاصة والمتطورا الت تتواكل احتياجات
القطاعللات المختلفللة والعولمللة /التخصصللية للي الةحللو  /التفاعللا مللي المجتمللي وتاميللة
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ال ياة /وغير ا).
 3/2/1امل القيادا (ؤسلول اتخاس الق اررات /التفوي

 /صا االدارا ع الملكية /

الع ة مي األ رع ر وجدت).
 3/1الممارسات اإلبتكارية:
 1/2/1استحدا

ؤدوات تاظيمية ماسسية.

 2/2/1ميكاة العمليات والاماسج الفاية وا دارية.
 3/2/1ؤدلة رر ادية م تكرا لألداء الجامعي .
 4/2/1التعاما مي األزمات.
 5/2/1ممارسات ا تكارية ؤخرا.
 )9السياسات الحاكمة للجامعة:
 1/9الموارد البشرية:
 1/1/2اختيار القيادات االكاديمية واالدارية.
 2/1/2التوظيف.
 2/1/2التدريل.
 3/1/2الدا عية والتحفيز.
 4/1/2العدالة وعدم التمييز

تط ي سياسات الموارد الة رية.

 9/9الموارد واإلمكانات المادية:
 1/2/2ال اية التحتية لممارسة االداء الجامعي.
 2/2/2ؤولويات ا افاق االستثمارا.
 3/2/2ؤسلول تخصيل الموارد علي كليات/معا د/ردارات الجامعة.
 3/9المعلومات ودعم اتخاذ القرار:
 1/3/2تو ير المعلومات لمتخسا الق اررات.
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 2/3/2واعد ال يااات.
 3/3/2متاةعة وتعديا الق اررات.
 4/3/2المعلومات الما ورا ع الجامعة (كفاية المعلومات /تاوعرا /مصدا يترا).
 4/9التعليم والتعلم:
 1/4/2توجيف ال رام التعليمية ةفرل التوظف.
 2/4/2ؤاماط التعليم المطةقة /والمسترد ة.
 3/4/2ال رام الم تركة مي جامعات ؤخرا.
 4/4/2ح ااات الط ل للتطوير واال تكار.
 5/4/2توجرات الجامعة للكليات/المعا د يما يتعل ةقياد المخرجات التعليمية.
 5/9الدراسات العليا والبحث العلمي:
 1/5/2رعللداد ال لرام الحديثللة (تخصصللات ياية/مرتةطللة ةاحتياجللات خاصللة لسللوق
العما/ؤخرا).
 2/5/2رعداد ال رام الم تركة مي جامعات ؤخرا.
3/5/2استخدام تكاولوجيا المعلومات

مجال الدراسات العليا والةح

العلمي.

 4/5/2واعد اختيار ؤع اء ياة التدريد.
 5/5/2واعد اال راح العلم .
 6/5/2ت جيي الةح

والا ر العلمي.

 7/5/2را اء ودعم مراكز التميز الةحثي.
 8/5/2را اء ودعم المعاما الةحثية.
 11/5/2الةعثللات والمللاح (تحديللد التخصصللات طةقللا ل حتياجللات الفعليللة/ماح داخليللة
وخارجية).
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 6/9العالقات االقليمية والدولية:
 1/6/2االتفا يات الدولية مي الجامعات األ ليمية والعالمية.
 2/6/2ال راكة مي الماسسات العلمية األ ليمية والعالمية.
 3/6/2الم اركة ي الماتمرات اال ليمية والدولية.
 4/6/2ا امة الماتمرات العلمية الدولية.
 7/9خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 1/7/2تفاعا الجامعة مي المجتمي المحيل.
 2/7/2تسوي الةحو التط يقية.
 3/7/2ؤم وس مة الما آت واأل راد.
 4/7/2تطوير كفاءا الوحدات سات الطاةي الخال.
 8/9المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة:
 1/8/2ت جيي الم اركة ي األا طة الط ية.
 2/8/2الم اركة ي االتحادات الط ية.
 3/8/2م اركة الط ل ي المجالد واللجا التعليمية.
 2/9الدعم الطالبي
 1/9/2الدعم المادا والرعاية الصحية.
 2/9/2رعاية الط ل سوا االحتياجات الخاصة /المتعثري دراسيا.
 3/9/2رعاية الط ل المتميزي .
 10/9حماية الملكية الفكرية
 1/11/2ا ر ثقا ة حماية الملكية الفكرية
 2/11/2األساليل المتةعة لحماية الملكية الفكرية
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 11/9التنافسية والتميز:
 1/11/2خدمات متفردا للمجتمي.
 2/11/2االستجاةة للتصايفات العالمية.
 3/11/2مجاالت ؤخرا للتاا سية والتميز.
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المحور الثاني
تقويم األداء والتطوير المستمر
 )1مردود السياسات الحاكمة:
 1/1الموارد البشرية:
 1/1/1زيل للادا مسل للتوا الر ل للا الل للوظيفي للفال للات المختلفل للة م ل ل القيل للادات االكاديميل للة
واالدارية وؤع اء ياة التدريد والعاملي (االختيار والتعي  /العدالة /عدم التمييلز/
المرتةللات والمكا للات والح لوا ز /االختصاصللات الوظيفيللة /مكللا العمللا /ومللا للاةف
سل ).
 2/1/1زيادا مستوا ر ا للفاات المختلفة م المستفيدي الاراايي .
 3/1/1تحس معدالت األداء.
 9/1الموارد واإلمكانات المادية:
 1/2/1اسةة الم روعات المافسا رلي رجمالي المخطل ساويا.
 2/2/1معدل الزيادا الساو

ي رجمالي الموارد المتاحة.

 3/2/1معدل الزيادا الساو

ي ريرادات وحدات الجامعة سات الطاةي الخال.

 4/2/1مد تغطية احتياجات التعليم والةح

وخدمة المجتمي عللي مسلتوا الوحلدات

التاةعة.
 5/2/2مد تحقي التامية المتوازاة علي مستوا وحدات الجامعة.
 6/2/2اسةة ما تم تافيسي م الخطل صيرا ومتوسطة اآلجا للجامعة.
 3/1المعلومات ودعم اتخاذ القرار:
 1/3/1توا ر واعد يااات كا ية ود يقة ومحدثة.
 2/3/1زيادا الوع والمعر ة ةالجامعة وماسساترا التاةعة.
 3/3/1زيادا ثقة واالعتمادية

الجامعة.
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 4/3/1ا ر المعلومات الكا ية والد يقة للمستفيدي الاراايي .
 5/3/1ر ا متخسا الق اررات ع د ة المعلومات المستخدمة ي اتخاس الق اررات.
 4/1التعليم والتعلم:
 1/4/1زيادا ر ةال الط ل علي ال رام التعليمية الحالية.
 2/4/1زيادا ر ةال الط ل علي ال رام الجديدا.
 3/4/1تطور عدد ال رام الم تركة.
 4/4/1زيادا ا ةال الط ل عل ال رام الم تركة.
 5/4/1زيادا اسةة الخريجي العاملي

ي ماسسات و ركات دولية.

 6/4/1زيادا اسةة ر ا سوا المصلحة ع مستوا الخريجي .
 7/4/1تزايد اسةة الخريجي الملتحقي ةالدراسات العليا.
 8/4/1تزايد عدد الم روعات اال تكارية الااتجة ع الط ل.
 5/1الدراسات العليا والبحث العلمي:
 1/5/1زيادا عدد الط ل الوا دي الملتحقي ةالجامعة ساويا.
 2/5/1زيادا عدد الملتحقي

رام الدراسات العليا ساويا.

 3/5/1زيللادا عللدد درجللات الماجسللتير /الللدكتوراي المماوحللة و ت لوا ر صللف ثللا م ل
اع اء ياة التدريد
 4/5/1زيادا عدد الةحو الما ورا ساويا ي مج ت معترح را عالميا.
 5/5/1عدد الةحو الم تركة ي الجامعة والجامعات األجا ية.
 6/5/1عدد راءات االختراع الااتجة م الجامعة.
 7/5/1عللدد الةحللو التط يقيللة الت ل تللم االسللتفادا مارللا ةالفعللا م ل جااللل طاعللات
المجتمي المختلفة.
 8/5/1زيادا ر ا ط ل الدراسات العليا
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 9/5/1زيادا اسةة ر ا المستفيدي الاراايي ع المستوا الةحو التط يقية.
 6/1العالقات اإلقليمية والدولية:
 1/6/1زي للادا اس للةة التة للادل الط للي وؤع للاء يا للة الت للدريد مل ل خل ل ل االتفا ي للات
الثقا ية.
 2/6/1زي للادا ع للدد الم للاح الد ارس للية الت للي يس للا ر علير للا ؤع للاء الريا للة المعاوا للة مل ل
خ ل االتفا يات الثقا ية.
 3/6/1زيادا عدد الدراسات /الم اريي الم تركة ي الجامعة والجامعات األجا ية.
 4/6/1اسل للةة االتفا يل للات /روتوك ل لوالت التعل للاو المفعلل للة ل للي الجامعل للة والماسسل للات
العلمية الدولية.
 5/6/1تزايد عدد األساتسا الزااري للجامعة ساويا
 7/1خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 1/7/1تزايد مسا مات الجامعة ي التامية اال تصادية واالجتماعية للمجتملي المحليل
(ر ي الوعي /محو األمية /دعلم الصلااعات الصلغيرا /تحسلي مسلتوا الصلحة
العامة /حماية ال ياة /الحفاظ علي الموارد الط يعية  ....الخ)
 2/7/1تطورالمردود المالي لتسوي الخدمات الجامعية
 3/7/1تزايد عدد م روعات التطلوير االدار ؤو الفال  /التلدريل /االست لارات لي
الجامعة والماسسات ا اتاجية والخدمية ي المجتمي المحيل.
 8 /1المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة والدعم الطالبي:
 1/8/1تزايد عدد الجوااز التي حصا عليرا الط ل م خ ل األا طة الط ية
ساويا (عل مستو الجامعة /الجامعات المصرية /الجامعات العربية /الجامعات
ؤو الماظمات الدولية).
 2/8/1تطور اسةة م اركة الط ل ي اللجا الجامعية.
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 4/8/1زيادا المخصصات المالية الساوية لدعم الط ل.
 3/8/1زيادا مستو ر ا الط ل ع سياسات الجامعة ي مجاالت التعليم /رعاية
الط ل سوا االحتياجات الخاصة /رعاية الط ل المتعثري  /رعاية الط ل
المتميزي  /المساواا وعدم التمييز /الم اركة

اللجا الجامعية).

 2/1حماية الملكية الفكرية:
 1/9/1ااخفا

عدد ال كاوا الخاصة ةالتعدا علي ح الملكية الفكرية.

 2/9/1الق اررات وا جراءات القااواية التي تم اتخاس ا للحفاظ علي حقوق اآلخري .
 10/1التنافسية والتميز:
 1/11/1تحس التصايف العالمي للجامعة.
 2/11/1عل للدد لج ل لوااز العالمية/ا ليميل للة /المحليل للة الت ل ل حصل لللت عليرل للا الجامعل للة/
ؤع اء ياة التدريد /العاملي .
 3/11/1عدد واوعية المااصل المحلية /الدولية لخريجي الجامعة.
 )9التطوير وضمان الجودة:
المردود العام

المؤشرات

 اس ل للةة م ل للا ت ل للم تافي ل للسي مل ل ل الخط ل للل

 1/2الخط للل صل لليرا ومتوس للطة اآلجل للا

صيرا ومتوسطة

المافسا ةالجامعة.
 2/2التقويم المستمر لألداء الجامعي.

 اآلجا للجامعة.

 3/2التعزيز والتطوير الماسسي

 مدا اعلية مركز

( طرق التدريد  /ؤساليل الةح

ما الجودا

ةالجامعة
 عدد الكليات /المعا د الت حصلت

العلمي /كفاءا األداء الت غيلي /

علي االعتماد.

تكاولوجيا المعلومات ).

 عدد ال رام الت حصلت علي

 4/2دعل ل للم القيل ل للادا دارا اظل ل للم الجل ل للودا
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ةالجامعة
 5/2مركز

االعتماد.
 عدد الكليات  /المعا د  /ال رام

ما الجودا ةالجامعة

المتقدمة ةالفعا للحصول عل
ل عتماد.

21

الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات
عملية تقويم واعتماد الجامعات
يت م

سا الجزء الممارسات التط يقية لمحورا التقويم واالعتماد للجامعات

و ما :الفكر االستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة ،وتقويم األداء والتطوير
المستمر ،وما يرتةل ةكا مارما م

ة يء م

معايير وما رات مختلفة وسل

التفصيا.
المحور األول :الفكر االستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة:
() 1

الفكر االستراتيجي واالبتكاري:
تتصف يادات الجامعات ةالقدرا عل

السا يستوجل معف

التفكير االستراتيجي واال تكار ،األمر

رورا ممارسة التخطيل االستراتيجي م

خ ل توا ر راية

للمستق ا ي األجا الطويا ،ورسالة تعكد ؤسةال وجود ا ي المجتمي ،وغايات
وؤ داح استراتيجية تسعي رلي تحقيقرا ي ظا اظام مو وعي لألولويات وو قا للموارد
المخصصة والساتية المتاحة .ر ا ة رلي سل

إاف م

الحتمي ؤ

يتصف تفكير

القيادات الجامعية ةاال تكار ي معالجة الم ك ت وتامية الحلول ال ديلة والمتمثلة ي
ريجاد ؤدوات تاظيمية مستحدثة ،واستخدام اظم وتكاولوجيا المعلومات ةكفاءا ي
العمليات الفاية وا دارية المختلفة ،و ي استحدا

ؤدلة رر ادية لتوجيف األداء ةفعالية،

وغير ا م الممارسات اال تكارية المتميزا.
 1/1التخطيط اإلستراتيجي:
تستخدم الجامعة التخطيل االستراتيجي م خ ل دراسة وتحليا ال ياة الداخلية
والخارجية ل لو ي ال ار  ،وةالتالي تحديد الفجوا ي الو ي ال ار

والراية الما ودا،

وت ي الغايات الارااية واال داح االستراتيجية التي تمكارا م

رسالترا و
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تحقي

رايترا ،وسل

م

خ ل خطة تافيسية طويلة األجا ومحددا المعالم ،ر ا ة رلي

الخطل القصيرا والمتوسطة األجا.
وتتمثا الممارسات التط يقية للجامعات ي مجال التخطيل االستراتيجي ي االتي:
 1/1/1الخطة اإلستراتيجية للجامعة:
للجامعة خطة استراتيجية معتمدا ووا عية و ا لة للتافيس
المتاحة .وتتطلل سي الخطة

ي حدود موارد ا

رورا رجراء التحليا ال ياي للجامعة ةاستخدام ؤسلول

( (SWOTالسا م خ لف تقوم الجامعة تحليا واح ل ياترا الداخلية لتحديد مجاالت
القوا التي تتميز را ،وكسل
دي

مجاالت ال عف التي تعاا

مارا .ر ا ة رل

تحليا

ل ياترا الخارجية لتحديد الفرل المتاحة والترديدات الحالية والمتو عة .وتراع

الماسسة عاد اجراء التحليا ال يا ما يل :
 المو وعية والةعد ع التحيز

توصيف وت خيل مجاالت القوا وال عف

وكسل الفرل والترديدات.
 ال مولية ةحي

ي تما التحليا عل

جميي ؤوجف ا اط الجامعة و دراترا

وامكااياترا وا طار الخارج المحيل را.


الم اركة الفاعلة لكا ة األطراح المعاية (ؤع اء
رداريي  /األطراح المجتمعية).

 العر

والماا ة لاتاا

التحليا مي جميي األطراح

المعاية.
 9/1/1عناصر الخطة اإلستراتيجية:
تت م الخطة ا ستراتيجية للجامعة العااصر التالية:
(أ) الرؤية والرسالة:
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ياة تدريد /ط ل/

 تحدد الجامعة راية ورسالة خاصة را.
 تكو الرسالة معتمدا ومعلاة.
 تعكد رسالة الجامعة
وتطلعاترا ي الةح
 ي ار

خصيترا ودور ا التعليمي ومساوليترا المجتمعية

العلمي ةما يتف مي احتياجات المجتمي والتامية.

ي و ي الرسالة كا ة االطراح المعاية.

 تحرل الجامعة عل

تامية وا ر الوعي ي الط ل وؤع اء ياة التدريد

ومعاوايرم والعاملي واألطراح المجتمعية رسالة الجامعة.
 تقوم الجامعة ا ر الرسالة م خ ل وسااا متعددا.
 تتول الجامعة تو ير اآلليات الوا حة والموثقة لقياد مد
 تحرل الجامعة عل

المراجعة الدورية للرسالة ي

تحق الرسالة.
وء المتغيرات المحلية

والدولية.
(ب) الغايات واألهداف اإلستراتيجية:
تحدد الجامعة الغايات العامة التي تسع
وتعكد ؤسةال را اارا وتواجد ا

رل

تحقيقرا

المجتمي .كما يجل ؤ

األجا الطويا

ت تما كا غاية م

الغايات العامة للجامعة عل واحد ؤو ؤكثر م األ داح ا ستراتيجية المرغول تحقيقف
ي األجا الطويا .ويراع

تحديد وصياغة الغايات العامة للجامعة

وؤ دا را

ا ستراتيجية ما يلي:
 ؤ

تكو

م اية عل

التحليا ال ياي للجامعة والفرل والتحديات الحالية

والمستق لية.
 ؤ تسع لتحقي راية ورسالة الجامعة.
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 ؤ تكو وا حة و ا لة للتحق والقياد.
 ؤ ي ار

ي و عرا األطراح المعاية.

 ؤ تكو معتمدا ومعلاة م خ ل الوسااا المختلفة.
 ؤ

تتصف ةالمرواة للتكيف مي التغيرات غير المتو عة

ولمواكةة التطورات الحديثة.
(ج) الخطة التنفيذية:
يتوا ر لد
المرغول تحقيقرا

الجامعة خطة تافيسية تت م
األجا الطويا ،وكسل

كا غاية م

األ داح االستراتيجية الخاصة تل

الغاية ،واألا طة والمرام المطلول القيام را لتحقي
والجرة /الجرات المساولة ع

غايات الجامعة

سي الغاية واأل داح التاةعة،

التافيس ،والفترا الزماية المتو عة الاجاز كا اوع م

األا طة /المرام  ،وما رات المتاةعة والتقييم.
 2/1دعم القدرات الساتية للجامعة واالعتماد علي السات:
يجل ؤ تسعي الجامعات المصرية رلي االستق لية واالعتماد علي السات م
خ ل و ي وتافيس الخطل المدروسة والوا عية لتعظيم موارد ا الساتية والتوسي ي
مصادر التمويا الساتي ،ر ا ة رلي تحديد وا ح ود ي

لم مح خصيترا المتفردا

والتي تعكد اوع وتاثير القوا والمتغيرات اال تصادية واالجتماعية والتكاولوجية
والط يعية لل ياة التي تمارد ؤا طترا م خ لرا وتقدم لرا مخرجاترا المتاوعة.
 1/2/1خطل طويلة األجا لتعظيم الموارد الساتية للجامعة:
تتو ر لدا الجامعة خطل طويلة األجا (خمد ساوات اكثر) لتعظيم موارد ا
ا لساتية وسل

م

خ ل الةح

ع

مصادر تمويا متاوعة سواء كاات داخلية ؤو

خارجية ،وتطوير مصادر التمويا الحالية ،وتعظيم رستغ ل موارد ا وامكااياترا

24

المتاحة علي الاحو السا يمكارا زيادا دراترا الساتية واالعتماد عل السات .ويراعي ي
سا الصدد ما يلي:
 تصميم خطل طويلة األجا لتعظيم الموارد الساتية للجامعة.
 تطوير الوحدات الحالية سات الطاةي الخال لتحويلرا رلي وحدات مربحة.
 را للاء م اركللز ؤو وحللدات ؤعمللال جديللدا تقللدم ماتجللات ؤو خللدمات للجمرللور للي
المجتمي المحيل.
 التوسي ي رام التعليم المفتو دو الت حية ةمعايير الجودا.
 تصل للميم وتقل للديم ل لرام تعليميل للة يت ل لوا ر لرل للا طلل للل عل للال ومسل للتمر وتع ل للر ع ل ل
احتياجات ومتطلةات سوق العما للقطاعات ا اتاجية المختلفة .
 تص ل للدير الخ ل للدمات التعليمي ل للة والةحثي ل للة واالست ل للارية والتدري ي ل للة لل ل للدول العربي ل للة
واأل ريقية واألسيوية.
 التوس ل للي ل للي جل ل للل الطل ل ل ل الوا ل للدي خاص ل للة مل ل ل ال ل للدول العربي ل للة واأل ريقي ل للة
واألسيوية.
 9/9/1الشخصية المتفردة للجامعة:
يجل ؤ يكو لكا جامعة خصيترا المستقلة والمتفردا ع ةا ي الجامعات،
حي

ؤارا ةصفة ؤساسية تقوم خدمة مجتمي سو خصاال متميزا ع

المجتمعات األخرا .ةالطة ي تتفاوت احتياجات المجتمعات الزراعية ع

غيري م
المجتمعات

الصااعية .كما تتفاوت احتياجات المجتمعات الح رية ع المجتمعات الريفية .وؤخي ار
تتفاوت احتياجات المجتمعات الساحلية ع المجتمعات الصحراوية ... ،و كسا .ر
الجامعة الفعالة والمتميزا ي التي تعي د ة الخصاال واالحتياجات التي يافرد را
مجتمعرا ،وتسعي ة كا جاد وم

خ ل خطل مدروسة رلي الو اء ةاحتياجات

القطاعات المختلفة ي سا المجتمي .ويراعي ي سا الصدد ما يلي:
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 التحديد الد ي والوا ح لخصاال واحتياجات المجتمي المحيل ةالجامعة.
 تصميم ال رام التعليمية التي تخدم ةالفعا االحتياجات التي يافرد را المجتمي
المحيل ةالجامعة.
 استخدام طرق وؤساليل التعليم والتعلم التي تحق مخرجات التعلم المسترد ة
لرسي ال رام .
 و و التاثير ا يجا ي لدور الجامعة ي خدمة وتامية مجتمعرا المحيل.
 3/1الممارسات االبتكارية:
يجل ؤ يسود الجامعات عل
تعكد التفكير االستراتيج
االختراعات

اخت ح ؤاواعرا وؤحجامرا ممارسات ا تكارية

الموجف ةاال تكار .اال تكار ؤو ا داع ليد حك ار عل

الماكياات والمعدات ،ولكاف ؤكثر اتساعا م حي

لي ما جميي مجاالت األداء الماسس  ،وكسل
واألدوات والاماسج المستخدمة
للقطاعات المسترد ة .لسل
تساعد ا عل

كا ة الاظم واالساليل واالجراءات

األداء ،ا وحت
ا

تطوير األداء وتحقي

المفروم والتط ي

ؤاماط وؤساليل تقديم الخدمة

كا جامعة لرا م

الممارسات اال تكارية الت

رسالترا وغاياترا وؤ دا را االستراتيجية .ويراع

سا الصدد ما يل :
 1/3/1استحداث أدوات تنظيمية مؤسسية:
تستحد

الجامعات ؤدوات تاظيمية ماسسية تساعد ا علي تطوير األداء

وتحسي جودتف .وم

ي الممارسات التط يقية ي سا الصدد ما يلي:

 را اء ردارات  /وحدات /مراكز جديدا تتولي تقديم خدمات غير تقليدية.
 تصميم لوااح واجراءات و واعد تاظيمية للعما تخدم خطل التطوير.
 رعادا ادسة الع ات التاظيمية ي ردارا الجامعة والماسسات التاةعة.
 التوسي ي التفوي

وتمكي المراوسي م حا الم اكا واتخاس الق اررات.
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 9/3/1نظم وتكنولوجيا المعلومات وميكنة العمليات والنماذج الفنية واإلدارية:
تحرل الجامعة عل

مواكةة ثورا تكاولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام

اظم المعلومات ةكفاءا لتطوير ؤداارا م خ ل ميكاة مختلف العمليات والاماسج سواء
كاات سات ط يعة اية ؤو ردارية وعلي كا ة مستوياترا التاظيمية.

وم

ي

الممارسات التط يقية ي سا الصدد ما يلي:
 تو ير ال اية التحتية لاظم المعلومات.
 تو ير ال رام الجا زا ( )softwareسات الع ة ةاالحتياجات الفعلية.
 تامية درات العاملي

ي استخدام اظم تكاولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 ميكاة العمليات والاماسج الفاية وا دارية المختلفة لخدمات الدعم ي المجاالت
التعليمية والةحثية والمجتمعية.
 3/3/1أدلة إرشادية مبتكرة لألداء الجامعي :
م

ي الممارسات اال تكارية التي يمك ؤ تسا م ي تطوير األداء الجامعي

ما يتعل ةاألدلة ا ر ادية ،والتي تعت ر الموجف للعما ي مجاالتف المختلفة .وم
ؤمثلة سي األدلة ما يلي:
 دليا الط يل الممارد.
 الدليا المر د للمري

لتلقي الخدمة الصحية.

 دليا الس مة واألم الصااعي.
 دليا الط ل الوا دي .
 رصدارات ترويجية للخدمات التي تتميز را الجامعة.
 دليا تظلمات الط ل ....... ،وما اةف سل .
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 4/3/1ممارسات ابتكاريه أخري:
إاف مما ال

مةادرترا اال تكارية
ا
يف ر كا جامعة لرا

ر ا ة رلي ما س

التي د تافرد را ع غير ا والااةعة م

خصيترا التي تتميز را وط يعة المجتمي

المحيل را.
( )9السياسات الحاكمة للجامعة:
يتمثا المعيار الثاا

للمحور األول لعملية تقويم واعتماد الجامعات

السياسات الفاية الحاكمة لألداء الجامع  .وبلغة اخر
لديرا مجموعة م

ا كا جامعة يجل ؤ يكو

السياسات الوا حة المعالم والمعلاة والت

تحكم كا ة ارراترا

وتصر اترا ،وم ثم ؤداارا .وت تما السياسات األساسية الحاكمة ألداء الجامعة عل
سياسات الموارد الة رية والمادية ،والممارسات االدارية ،والتعليم والتعلم ،والدراسات
العليا والةحث
الط ية

العلم  ،والع ات الدولية ،وخدمة المجتمي وتامية ال ياة ،والم اركة
ؤا طة الجامعة ،والدعم الط

 ،وحماية حقوق الملكية الفكرية،

والتاا سية والتميز.
 1/9الموارد البشرية:
يات

مقدمة السياسات الحاكمة لألداء الجامع ما يتعل ةالموارد الة رية

المتاحة ةالجامعة ،حي

ال يمك

الوصول ال

مستويات عالية م

األداء الكل

للجامعة دو توا ر األعداد الكا ية والما لة م القو العاملة ،وبدو التامية المستمرا
لرسي الموارد م خ ل التدريل ،وبدو اثارا الحماد والدا عية للفاات المختلفة م
العاملي

الجامعة وتحفيز م للعما وتحسي

األداء .لسل

يراع

سا الصدد

رورا التوصيف الد ي والوا ح لما يل :
 سياسة الجامعة ي مجال توظيف ؤع اء ياة التدريد ،وؤع اء الرياة
المعاواة ،والعاملي .
 سياسة الجامعة

مجال تدريل كا اة م الفاات الساةقة.
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 سياسة الجامعة

مجال تحفيز واثارا دا عية كا اة م الفاات الساةقة

للعما.
 9/9الموارد واإلمكانات المادية:
ال تقا الموارد المادية ؤ مية ع
الجامع  ،حي

ال يمك تحقي

الموارد الة رية كمحددات ؤساسية لألداء

مستويات عالية لرسا األداء دو توا ر اية تحتية

كا ية وصالحة ل ستخدام ،وبدو وجود ؤولويات ل افاق االستثمار الساو للجامعة،
وبدو تخصيل للموارد المالية والمادية المتاحة عل
ا سياسة الجامعة

كليات ومعا د الجامعة .لسل

سا الصدد يجل ؤ تظرر و و ما يل :

 ال اية التحتية لممارسة االداء الجامعي
 ؤولويات ا افاق االستثمارا
 ؤسلول تخصيل الموارد علي كليات /معا د /ردارات الجامعة.
 3/9المعلومات واتخاذ الق اررات:
يجل ؤ

تتوا ر المعلومات الكا ية والد يقة لجميي متخس

كا ة المستويات االدارية ،وم

ثم ااف م

ال رور ؤ

يكو لد

الق اررات وعل
الجامعة اظم

القررات .كما يجل ؤ تستخدم
معلومات ادارية ومحاس ية و اية لدعم عملية اتخاس ا
الجامعة تكاولوجيا المعلومات وتواكل العصر
لديرا واعد ال يااات الكا ية والمحدثة وسات األغ ار

سا الصدد ،حي

يجل ؤ تتوا ر

واالستخدامات المتعددا ،ولسل

وسااا االتصال ال سلكية وخاصة االاترات واالاتراات وال ريد ال كتروا  .وؤخي ار يجل
ؤ يكو لد
اتخاسي م

الجامعة م الوسااا الكا ية والمو وعية لمتاةعة الق اررات وتقييم ما تم
اررات.

 4/9التعليم والتعلم:
تعت ر سياسة التعليم والتعلم م ؤكثر السياسات الحاكمة الداء الجامعات ألارا
ترتةل مةا را جو ر سا األداء .لسل يجل ؤ تكو للجامعة سياسة وا حة المعالم
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ومتطورا ووا عية للتعليم والتعلم .ا السياسة الجيدا للتعليم والتعلم

ؤ جامعة يجل

تت م ما يل :
 توجير لات محللددا وص لريحة ل لربل ال لرام التعليميللة ل كليللات ومعا للد الجامعللة
ةفرل التوظف ي سوق العما واتجا اتف المستق لية.
 تحديللد ألالواع ؤامللاط التعللليم المطةقللة /والمسللترد ة،مي تو لليح لأل للداح الخاصللة
ةكا امل.
 تحديللد لاوعيللة ال لرام الم للتركة مللي الجامعللات األخللر ا ليميللة والعالميللة ،مللي
تو يح لأل داح الخاصة ةكا راام .
 ا تمامات الجامعة ةاا اء ح ااات الط ل لتامية دراترم ومراراترم ي ا داع
واال تكار والتطوير.
 توجرات الجامعة للكليات/المعا د يما يتعل ةقياد المخرجات التعليمية.
 5/9الدراسات العليا والبحث العلمي:
يكو للجامعة سياسة وا حة للدراسات العليا والةح

العلم  ،حي

يراع

سي السياسة ما يل :
 ال رام التعليمية الحديثة المعتمدا عل التخصصات ال ياية/مرتةطة.
 ال رام التعليمية الحديثة الت تع ر ع احتياجات خاصة لسوق العما.
 ال رام التعليمية الم تركة مي جامعات ؤخرا ؤ ليمية ؤو دولية.
 تكاولوجيا التعليم والتعلم المستخدمة

كليات ومعا د الجامعة.

 واعد اختيار ؤع اء ياة التدريد.
 واعد اال راح العلم .
 ؤساليل ت جيي الةح

والا ر العلمي.

 التوجف احو اا اء ودعم مراكز التميز الةحثي.
 التوجف احو را اء ودعم المعاما الةحثية.
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 تعظيم االستفادا م الةعثات والماح ،وسل م خ ل تحديد التخصصات طةقا
ل حتياجات الفعلية ،وتو ير الماح الداخلية والخارجية).
 6/9العالقات االقليمية والدولية:
تتفاعا الجامعة ليد قل مي الماسسات العلمية والةحثية المحلية ،ا وؤي ا
مي غير ا م عل المستويي األ ليم والدول  .وم

اا تات ؤ مية الع ات الدولية

ي الجامعة وغير ا م الماسسات العلمية والةحثية .األمر الس
يكو

للجامعة سياسة محددا لع اترا الدولية .ويراع

ؤ

يستوجل معف ؤ

تت م

سي السياسة

توجرات الجامعة خصول ما يل :
 االتفا يات الدولية مي الجامعات األ ليمية والعالمية.
 ال راكة مي الماسسات العلمية األ ليمية والعالمية.
 الم اركة ي الماتمرات اال ليمية والدولية.
 ا امة الماتمرات العلمية الدولية.
 7/9خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
تكو للجامعة سياسة وا حة لخدمة المجتمي وتامية ال ياة المحيطة م خ ل
ما يل :
 تفاعا الجامعة مي المجتمي المحيل.
 تسوي الةحو التط يقية.
 االساليل الحديثة والكا ية للمحا ظة عل ؤم وس مة الما آت واأل راد.
 تطوير كفاءا الوحدات سات الطاةي الخال.
 8/9المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة:
يجل ؤ تحدد الجامعة سياسترا

مجال الم اركة الط ية

الجامعة المختلفة ،وسل م خ ل التركيز عل الجواال التالية:
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ؤا طة

 ت جيي الم اركة ي األا طة الط ية.
 الم اركة ي االتحادات الط ية.
 م اركة الط ل ي المجالد واللجا التعليمية.
 2/9الدعم الطالبي:
تكو للجامعة سياسة وا حة ومعلاة للدعم الط

 ،حي

تدعم الط ل غير

القادري ماديا ،وتحرل عل تو ير الرعاية الصحية لجميي الط ل  .ا ا ة ال سل
ترتم الجامعة رعاية الط ل سو االحتياجات الخاصة والمتعثري دراسيا .كما تظرر
سياسة الجامعة ؤ كال وؤساليل الرعاية الافسية واالجتماعية والمادية للط ل
المتميزي .
 10/9حماية الملكية الفكرية:
تلتزم الجامعة ةسياسة وا حة تتعل ةحماية الملكية الفكرية حي

تت م

سي

السياسة رام محددا لا ر ثقا ة حقوق الملكية الفكرية سواء ي اع اء ياة التدريد
ؤو الط ل ،وكسل

األساليل المتةعة م جاال كليات ومعا د الجامعة لتو ير سي

الحماية ،وؤخي ار الطرق المو وعية للمتاةعة والر اةة عل الممارسات المختلفة للتعدا
عل حقوق الملكية الفكرية.
 11/9التنافسية والتميز:
تتصف الجامعا ت الفعالة ةما تقدمف م خدمات متميزا للمجتمي المحيل را،
سواء كا سل عل المستو المحلي او القومي مثا تاظيم القوا ا الط ية ي اال اليم،
تقديم رام محو األمية ،تامية وحماية الثروا الحيوااية ،وبرام تعليمية سات ط يعة
خاصة تخدم احتياجات المجتمي والتامية .كما يجل ا
سياسترا التاا سية ر ل

الو اء ةالمتطلةات التي تمكارا م

العالمية للجامعات .ر ا ة ال
االخر

ما س

تسع

الجامعة م

خ ل

الماا سة ي التصايفات

د تافرد الجامعة ع غير ا م الجامعات

ي مجاالت محددا للتميز.
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المحور الثاني  :تقويم األداء والتطوير المستمر
لم يعد

ما الجودا اص ار عل تقييم العمليات واألا طة التافيسية المتعلقة

ةاألداء الجامعي ،ا اصةح يتصف ةال مولية حي

يتمحور حول تقويم مخرجات

ومردودات السياسات التي ت عرا الجامعة وتر د ا ي اتخاس الق اررات ةما ي م
التطوير المستمر لألداء الكلي للجامعة .و ي
تقويم و اعتماد الجامعات يركز عل
س

ا

ارا رليرا ،ر ا ة رل

وء سل

ا المحور الثااي لعملية

مردود السياسات الحاكمة ل داء الجامعي التي

درا الجامعة عل

تافيس الخطل صيرا ومتوسطة

اآلجا ،وتصميم خطل التقويم المستمر ،وتعزيز االيجا يات ،ودعم القيادا دارا واظم
ما الجودا.

الجودا خاصة م خ ل مركز
 -1مردود السياسات الحاكمة:
مما ال

يف ا مردود السياسات التي تتةعرا الجامعة والتي تادا ال عوااد

علية يكو لرا ك ير االثر ي تطوير االداء الجامعي و ما جودتف .و ي سا الصدد
حرصت الرياة عل ؤ يكو

ياد مردود السياسات ياسا كميا ةقدر االمكا حت

تتوخ المو وعية وال فا ية م ااحية ويساعد عل زيادا اعلية عملية التقويم.
 1/1الموارد البشرية:
ر االستخدام المااسل للموارد الة رية المتاحة للجامعة م خ ل سياسترا ي
سا الصدد يجل ؤ يادا رل :
 زيادا مستوا الر ا الوظيفي للفاات المختلفة م االكاديميي والعاملي .
 زيادا مستوا ر ا للفاات المختلفة م المستفيدي الاراايي .
 تحس معدالت األداء لجميي العاملي .
 9/1الموارد واإلمكانات المادية:
تادا الممارسات الااجحة لسياسة الجامعة ي مجال الموارد وا مكااات المادية
ال تحسي االداء الجامعي م خ ل ما يلي:
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 تطور اسةة الم روعات المافسا رلي رجمالي المخطل ساويا.
 معدل الزيادا الساو

ي رجمالي الموارد المتاحة.

 معدل الزيادا الساو

ي ريرادات وحدات الجامعة سات الطاةي الخال.

 مللد تغطيللة احتياجللات التعللليم والةح ل

وخدمللة المجتمللي علللي مسللتوا الوحللدات

التاةعة.
 مد تحقي التامية المتوازاة علي مستوا وحدات الجامعة.
 اسةة ما تم تافيسي م الخطل صيرا ومتوسطة اآلجا للجامعة.
 3/1المعلومات ودعم اتخاذ القرار:
م

ي المردودات الرامة لسياسة الجامعة ي مجال المعلومات واتخاس القرار

ما يلي:
 توا ر واعد يااات كا ية ود يقة ومحدثة.
 اتاحة واعد ال يااات لجميي متخسا الق اررات عل كا ة المستويات االدارية
 ا ر المعلومات الكا ية والد يقة للمستفيدي الاراايي .
 ر ا متخسا الق اررات ع د ة المعلومات المستخدمة ي اتخاس الق اررات.
 4/1التعليم والتعلم:
يجل ا يتمثا مردود السياسات التعليمية الااجحة للجامعة ي االتي:
 زيادا ر ةال الط ل علي ال رام التعليمية الحالية.
 زيادا ر ةال الط ل علي ال رام الجديدا.
 تطور عدد ال رام الم تركة.
 زيادا ا ةال الط ل عل ال رام الم تركة.
 زيادا اسةة الخريجي العاملي

ي ماسسات و ركات دولية.

 زيادا اسةة ر ا سوا المصلحة ع مستوا الخريجي .
 تزايد اسةة الخريجي الملتحقي ةالدراسات العليا.
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 تزايد عدد الم روعات اال تكارية الااتجة ع الط ل.
 5/1الدراسات العليا والبحث العلمي:
يتاوع مردود سياسة الجامعة ي مجال الدراسات العليا و الةح

حي

ي تما

عل صور متعددا يمك تلخيصرا يما يلي:
 زيادا عدد الط ل الوا دي الملتحقي ةالجامعة ساويا.
 زيادا عدد الملتحقي

رام الدراسات العليا ساويا.

 زيادا عدد درجات الماجستير /الدكتوراي المماوحة و توا ر صف ثا م اع لاء
ياة التدريد
 زيادا تةادل اع اء ياة التدريد ي الجامعات
 زيادا عدد الةحو الما ورا ساويا ي مج ت معترح را عالميا.
 عدد الةحو الم تركة ي الجامعة والجامعات األجا ية.
 عدد راءات االختراع الااتجة م الجامعة.
 ع للدد الةح للو التط يقي للة التل ل ت للم االس للتفادا مار للا ةالفع للا مل ل جاا للل طاع للات
المجتمي المختلفة.
 زيادا اسةة ر ا المستفيدي الاراايي ع المستوا الةحو التط يقية.
 6/1العالقات اإلقليمية والدولية:
تعت ر الع ات اال ليمية والدولية م السياسات األساسية ألا جامعة ،حي
رارا تحدد مد التفاعا ي الجامعة والمجتمعات اال ليمية والدولية والسا دوري ياعكد
عل جودا االداء الجامعي .وم

ي ؤاواع مردود سياسة الع ات ا ليمية والدولية ما

يلي:
 زيل للادا اسل للةة التةل للادل الط ل للي وؤع ل للاء يال للة التل للدريد م ل ل خ ل ل ل االتفا يل للات
الثقا ية.
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 زيللادا عللدد المللاح الد ارسللية التللي يسللا ر عليرللا ؤع للاء الرياللة المعاواللة مل خل ل
االتفا يات الثقا ية.
 زيادا عدد الدراسات /الم اريي الم تركة ي الجامعة والجامعات األجا ية.
 اسللةة االتفا يللات /روتوكلوالت التعللاو المفعلللة للي الجامعللة والماسسللات العلميللة
الدولية.
 تزايد عدد األساتسا الزااري م وال الجامعة ساويا عل المستويي ا ليمي
والدولي.
 7/1خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
يجل ا تسا م سياسة الحامعة ي مجال خدمة المجتمي وتامية ال ياة وة كا
ملمود ي تحقي

ا داح خطل التامية اال تصادية واالجتماعية للمجتمي ،وزيادا

العوااد المالية للخدمات الجامعية المتاوعة .وم

ي ا كال مردود سي السياسة ما

يلي:
 مسل للا مات الجامعل للة الملموسل للة ل للي التاميل للة اال تصل للادية واالجتماعيل للة للمجتمل للي
المحيل م خ ل :
 زيادا الوعي الصحي.
 زيادا معدالت محو األمية.
 زيللادا عللدد م للروعات الصللااعات الصللغيرا التللي تللدعمرا الجامعللة معر يللا
ومراريا.
 زي للادا ع للدد الم للروعات وال ل لرام الماف للسا لحماي للة ال يا للة والحف للاظ عل للي
الموارد الط يعية.
 تطل للور المل للردود المل للالي لتسل للوي الخل للدمات الجامعيل للة م ل ل خ ل ل ل الوحل للدات سات
الطاةي الخال ( التدريل /االست ارات /ماتجات /ؤخر )
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 8/1المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة والدعم الطالبي:
يترتل عل

اتةاع سياسات وا حة للم اركة الط ية والدعم الط ي العديد

م المردودات والتي م

يارا ما يلي:

 ت ازي للد ع للدد الجل لوااز الت للي حص للا علير للا الطل ل ل مل ل خل ل ل األا للطة الط ي للة
سل ل للاويا (عل ل ل ل مسل ل للتو الجامعل ل للة /الجامعل ل للات المص ل ل لرية /الجامعل ل للات العربيل ل للة/
الجامعات ؤو الماظمات الدولية).
 تطور اسةة م اركة الط ل ي اللجا الجامعية.
 زيادا المخصصات المالية الساوية لدعم الط ل.
 زيللادا مسللتو ر للا الطل ل عل سياسللات الجامعللة للي مجللاالت التعللليم /رعايللة
الطل ل سوا االحتياجللات الخاصللة /رعايللة الط ل ل المتعث لري  /رعايللة الط ل ل
المتميزي  /المساواا وعدم التمييز /الم اركة

اللجا الجامعية).

 2/1حماية الملكية الفكرية:
تتمثا مردود السياسة الااجحة ي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ما يلي:
 زيادا الوعي ةحقوق الملكية الفكرية سواء ي الط ل ؤو ؤع اء ياة التدريد.
 ااخفا

عدد ال كاوا الخاصة ةالتعدا علي ح الملكية الفكرية.

 عدم وجود ؤحكام ااواية صادرا

د الجامعة خصول التعدا عل حقوق

الملكية الفكرية لآلخري .
 10/1التنافسية والتميز:
ياعكد اجا

سياسة الجامعة الراد ة للتاا سية والتميز ي صور عديدا م

المردودات طويلة االجا مارا ما يلي:
 تحس التصايف العالمي للجامعة.
 عللدد الج لوااز العالمية/ا ليميللة /المحليللة الت ل حصلللت عليرللا الجامعللة /ؤع للاء
ياة التدريد /العاملي .
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 عدد واوعية المااصل المحلية /الدولية لخريجي الجامعة.
-9التطوير وضمان الجودة:
يعت ر التطوير و ما
واعتماد الجامعات ،حي

الجودا المعيار الثااي واألخير لمحاور عملية تقويم

ااف يجل ا يكو للجامعة سياسات و رام وا حة المعالم

ومعلاة لتطوير األداء الكل للجامعة و ما جودتف وةما يادا ال التميز ،وكسل ثقة
المجتمي ،وجسل الط ل والكفاءات الة رية ،ودعم ا داح التامية المستدامة عل
المستويي المحلي والقومي .و ي

وء سل

يجل ا تحرل الجامعة عل

تافيس

الخطل صيرا ومتوسطة اآلجا لتطوير اداارا والتقويم المستمر لف ،و و ي و تافيس
رام التعزيز ،ودعم القيادات الجامعية المستمر دارا اظم الجودا ةالجامعة.
وم ااحية ؤخر

ا

ياد جودا االداء الكلي للجامعة يجل ا يتم م خ ل

استخدام مقاييد محددا ووا حة ووا عية لمخرجات ومردودات سياسات وخطل وبرام
التطوير و ما الجودا ،والتي تتلخل ي التالي:
 اسةة ما تم تافيسي م الخطل صيرا ومتوسطة اآلجا للجامعة.
 اعلية اداء مركز

ما الجودا ةالجامعة م خ ل ا ر ثقا ة الجودا  ،تقديم

الدعم الفاي الكا ي لكليات ومعا د الجامعة ومتاةعة اداء وحدات الجودا را،
وما اةف سل .
 عدد الكليات /المعا د الت حصلت علي االعتماد.
 عدد ال رام الت حصلت علي االعتماد.
عدد الكليات /المعا د /ال رام المتقدمة ةالفعا للحصول عل ل عتماد.
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