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 تقديم 
 

اء اإل    تمثل الجامعات الرآيزة األساسية للتعليم العالي ، حيث ًا     تساهم في بن ًا وخلقي ًا وثقافي نسان معرفي
ا    ة   ومهاريًا علي النحو الذي يساعد علي تنمية الموارد البشرية في آافة التخصصات التي تحتاجه  خطط التنمي

يم        هنا ومن . المستدامة تويين الحكومي والمجتمعي بتطوير مؤسسات التعل تزايد االهتمام في مصر علي المس
املة  العالي وذلك بهدف تحسين مستوي جو ة الش . دة أداء هذه المؤسسات وتفعيل دورها في قيادة عمليات التنمي

رة الماضية     وتأآيدًا لذلك فلقد تم  ر السنوات األخي د من    عب ذ العدي رامج  الومشروعات  التنفي ة الصالح   ب الهادف
وير و ق بب   تط ا يتعل ة م الى، وخاص يم الع اء التعل تمرارية ن ي ال  واس ودة ف ة إلدارة الج نظم الداخلي ات ال جامع

  .المصرية
ة أخري ن ناحي رت وم ة عتب ة الهيئ ودة لضمان القومي يم ج اد التعل رة  واالعتم ودمال ثم   ةخططمالات جه

ئولة  الجهة فهي . التعليم في مصروتطوير إلصالح  ة  نشر  عن  المس ة   مؤسسات ال فى  الجودة  ثقاف ى  التعليمي عل
ة  العادة الدولية القياسية المعايير مع تتواآب التى القومية المعايير تنمية وعن ،اختالف أنواعها يم    هيكل نظم التعل

ا  جودة  وتحسين مؤسسات  هذه الفى  ا  عملياته ى  ومخرجاته ذى  النحو  عل ؤدى  ال ى  ي ة  آسب  ال ا،  المجتمع  ثق  فيه
تهدفة   غراضاأل وخدمة ودوليا، محليا التنافسية قدراتها وزيادة ة المس ك  ضوء  وفى  .القومي ة  تسعى  ذل ى  الهيئ  ال

وير تمر التط يم المس الي للتعل مان الع ه وض ا جودت ة وفق ن لمجموع ادئ م يم المب ى والق د الت فافية تؤآ  الش
ا  وتطوير أوضاعها توفيق على المؤسساتتلك  معاونة على والحرص والعدالة والموضوعية ى  أدائه  للتأهل  الكل
  . االعتماد على والحصول

  
ق ا ولتحقي ة تحرص سبق م ى الهيئ وفير عل ات ونشر ت ة المعلوم ة الكافي ى والدقيق اعد أن يمكن والت  تس

م  ومن الذاتى، التقويم علىالجامعات  اذ  ث ة  الخطوات  اتخ دم  الالزم ى  والحصول  للتق اد  عل ا  ومن . االعتم ه  هن  فان
عد ة يس دم أن الهيئ ة  تق ة والخاص ات الحكومي ة للجامع ر وجامع ى االزه دار  مصر ف ذا اإلص لة ضمن ه  سلس

اد، الخاصة اصداراتها لو باالعتم ى المتمث ل ف ويم و دلي اد تق ات اعتم تمل  .الجامع ذا ويش دليل ه ى ال  شرح عل
ايير  ومحاور واالعتماد، التقويم لعملية العام لإلطار وتفسير ويم  ومؤشرات  ومع اد  التق ة  واالعتم رًا  و ،للجامع أخي

   .اتلجامعا واعتماد تقويم ومعايير لمحاور التطبيقية الممارسات

  
ر  ذا  ويعتب دليل ه اد  امل المتك ال ود  نتيجة  الجامعات العتم ا   جه ام به  من مجموعة  مدروسة ومخططة ق

اءة أل س فى الهيئة، اضافة الى الم واالستشاريين الخبراء ة عضاء مجلس إدارة   اهمات البن ذلك   الهيئ ادات وآ  القي
ات   اء الجامع ن رؤس ة م وابهمالمصرية الجامعي ا.  ون ان آم ى إلراء آ تفيدين ممثل ائيين المس ن النه دم م ات خ

 التعليم بتطوير واالهتمام العالقة ذات المختلفة مجتمعيةال واألطراف ،تدريسال هيئة أعضاءو، الجامعة المتنوعة
 .النهائية صورته فى الدليل هذا إعداد فى األثر عظيم العالي

  

  اهللا،ب اال التوفيق ما و
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 فريق اعداد الدليل
 

 لس ادارة الهيئةمجدي عبد الوهاب قاسم        رئيس مج. د.أ
                               نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة للتعليم العالى           أشرف هشام برقاوى . د.أ
  نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة للتعليم األزهرى             حمدى أحمد نصار  . د.أ
  دراسات العليا   نائب رئيس جامعة المنوفية لل  ثابت عبد الرحمن ادريس  . د.أ

  ومستشار رئيس مجلس ادارة الهيئة
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  فلسفة دليل تقويم واعتماد الجامعات
  

القومية هيئة دراك الإ يعداد الدليل الخاص بتقويم واعتماد الجامعات تتمثل فإوراء  األساسيةن الفلسفة إ      
تخطيط وتنظيم ومتابعة أداء الكليات والمعاهد  يللجامعة ف يللدور المحورلضمان الجودة واالعتماد 

ظل  يها الكلى فئداأالتابعة لها، وذلك بما يمكنها من تحقيق رسالتها المعلنة ويرتقى ب األخرىوالوحدات 
دارة إلآما تعتمد هذه الفلسفة على أن ا. والعالمية واإلقليميةالتنافسية بين الجامعات على المستويات المحلية 

الكلى األداء تطوير المنوط بها تصميم االستراتيجيات، ورسم السياسات، ووضع خطط  هيالعليا للجامعة 
خيرا أمن أجل التميز، وآسب ثقة المجتمع، وجذب الطالب والكفاءات البشرية، و تهوضمان جودللجامعة 

    .مةدعم خطط التنمية المستدا
  

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

نما يرآز على  الفكر االستراتيجي واالبتكاري ، وإلألداء الجامعى على العمليات والممارسات التفصيلية
ضمان الجودة والتطوير المستمر لألداء الشامل لوحداتها ى تحسين وللجامعة من ناحية، وعلى دور الجامعة ف

  . المختلفة من ناحية أخرى
  

لذلك   .الداء الجامعة وسيلة للتقويم الشامليمكن النظر اليه على انه دليل اعتماد الجامعات هكذا فان و
إظهار و، االجامعة من التعبير عن ذاتهتمكن علي توفير المرونة التي من خالل هذا الدليل حرصت الهيئة فقد 

لجامعة الفرصة من خالل مجموعة من الخطوط العريضة التي وضعتها الهيئة والتي تتيح لالتميز بها نقاط 
آما  .رض أي قيود تفصيلية للسياسات المتبعةالكافية والحرية الكاملة للتعبير عن فكرها وسياساتها دون ف

، وتبادل الرؤى الدليل فرصة لتبادل الخبرات والمنافسة اإليجابية بين الجامعاتهذا يتيح تطمح الهيئة في أن 
  . والتفاعل مع الهيئة للتطوير المستمر لهذا الدليل داءحسين األساعد علي تالتي ت

  
األول هو الفكر ، ذا الدليل علي محورين أساسيينيرآز هلهيئة أن قررت اما سبق فى ضوء و

الفنية وسياساتها  ،الفكر االستراتيجى للجامعات، باعتبار أن االستراتيجي والسياسات الحاآمة للجامعة
، وممارساتها األجلطويلة ومتوسطة وقصيرة خططها و ،اتخاذ القراراتوتدعم األساسية التى ترشد 

من خالل قياس  ،والتطوير المستمرتقويم األداء الثاني و. ألداء الجامعى الكلىاالبتكارية تمثل البعد األول ل
. هاالمؤسسات التعليمية التابعة لالجامعى الكلى وآذلك على أداء داء األالجامعية علي الفنية مردود السياسات 

األساسي الضمان  باعتبارهلألداء الجامعى التطوير المستمر ب لخاصة سياسات االاضافة الى نوعية ومردود 
بمستوى أدائها ونجاحها فى لتنافسية الجامعة وتميزها، وبما يؤآد سالمة سياستها المتبعة لالرتقاء المستمر 

  . تحقيق رسالتها
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   مؤشراتمعايير ومحاور و

  تقويم واعتماد الجامعاتعملية 
  
 
 

حكومية أم خاصة على محورين رئيسين هما الفكر تشتمل عملية تقويم واعتماد الجامعات سواء آانت     
آما أن آل محور من هذه . االستراتيجى والسياسات الحاآمة للجامعة، وتقويم األداء والتطوير المستمر

المحاور يتضمن مجموعة من المعايير والمؤشرات التى تعبر بدقة عن مضمونه المستهدف فى القياس 
  .دول التاليوالتقويم، وذلك آما هو موضح في الج

  
  محاور ومعايير ومؤشرات تقويم واعتماد الجامعات

  
  المؤشرات المعايير  المحور
  :المحور األول

  الفكر االستراتيجي 
والسياسات الحاآمة  

  .للجامعة
 

   الفكر االستراتيجى١/١
  واالبتكاري      

  .لتخطيط االستراتيجيا-
  .االستقاللية واالعتماد علي الذات -
  .سات اإلبتكاريةالممار -

 السياسات  الفنية الحاآمة١/٢  
  للجامعة      

 .تنمية الموارد البشرية -
 .ات الماديةناالمكاالموارد و -
 .المعلومات ودعم اتخاذ القرار -
 .التعليم والتعلم -
 .الدراسات العليا والبحث العلمي -
 .العالقات الدولية -
 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
 ارآة الطالبية في أنشطة الجامعةالمش -
 . الدعم الطالبي -
 .الملكية الفكريةماية ح -
 .التنافسية والتميز -

     
  :المحور الثاني

  تقويم األداء 
  .والتطوير المستمر

  

مردود السياسات الفنية٢/١
  الحاآمة للجامعة

  .لموضحة أعالهاالسياسات الفنية ذات -

  .خطط التقويم المستمر لألداء الجامعي  - التطوير وضمان الجودة٢/٢  
 . مجاالت التعزيز و التطوير المؤسسي -
  دعم القيادة إلدارة نظم الجودة  -

  .بالجامعة   
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    المحور األول
  والسياسات الحاآمة للجامعة االستراتيجيالفكر 

  
  

      
ر االستراتيجى، حيث لديها استراتيجية تتضمن ها تتبنى الفكلجامعة من خالل دراستها الذاتية بأنتبرهن ا    

آما تبرهن الجامعة انها . خطط تنفيذية لتطبيق اإلستراتيجيةو، وأهداف إستراتيجيةرؤية، ورسالة وغايات 
فى سعيها لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها  يةالذاتلديها من الخطط والبرامج التى تدعم قدراتها 

ومن ناحية أخرى،  .ممارسات اإلبتكارية التى تساهم فى تطوير أدائها الكلىالاالستراتيجية، ولديها من 

اتخاذ القرارات على كافة المستويات وتدعم تثبت الجامعة أن لديها سياسات فنية واضحة المعالم ترشد 

، الموارد البشرية، والموارد واالمكانيات المادية، والمعلومات ودعم اتخاذ القراراالدارية فى مجاالت 
والتعليم والتعلم، والدراسات العليا والبحث العلمي، والعالقات الدولية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

 .والمشارآة الطالبية في أنشطة الجامعة، والدعم الطالبي، وحقوق الملكية الفكرية، والتنافسية والتميز
       

  
  
  :واالبتكاري االستراتيجيالفكر  - ١
  
  :تراتيجيالتخطيط االس  ١/١

 .الرؤية والرسالة: ١/١/١
   .الغايات واألهداف اإلستراتيجية: ١/١/٢    
      .الخطة التنفيذية لتطبيق اإلستراتيجية: ١/١/٣   

  
  :االستقاللية واالعتماد علي الذات ١/٢

 .للجامعةالموارد الذاتيةخطط طويلة األجل لتعظيم١/٢/١
 .فردة للجامعةرسم الشخصية االستقاللية والمت١/٢/٢

  
  :الممارسات اإلبتكارية ١/٣

 .مؤسسيةتنظيميةاستحداث أدوات:١/٢/١
  .العمليات والنماذج الفنية واإلدارية ميكنة: ١/٢/٢
  .أدلة إرشادية مبتكرة لألداء الجامعي : ١/٢/٣
   .التعامل مع األزمات :١/٢/٤
   .ممارسات ابتكارية أخري ١/٢/٥

   
  :امعةالسياسات الحاكمة للج -٢
   :الموارد البشرية ٢/١

  .التوظيف٢/١/١
  . التدريب ٢/١/٢
 .الدافعية والتحفيز٢/١/٣

  
   :المادية اإلمكاناتو الموارد  ٢/٢

   .البنية التحتية لممارسة االداء الجامعي ٢/٢/١
  .أولويات اإلنفاق االستثماري ٢/٢/٢
  .عةإدارات الجام/معاهد/أسلوب تخصيص الموارد علي آليات٢/٢/٣
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     : المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٢/٣
  .لمتخذي القراراتالمعلومات  رفيتو ٢/٣/١
  .قواعد البيانات ٢/٣/٢
  .متابعة وتعديل القرارات٢/٣/٣

  
  :التعليم والتعلم ٢/٤

   .توجيه البرامج التعليمية بفرص التوظف ٢/٤/١
      .والمستهدفة/ المطبقة ميأنماط التعل ٢/٤/٢
 . البرامج المشترآة مع جامعات أخري ٢/٤/٣
 .حضانات الطالب للتطوير واالبتكار ٢/٤/٤
 .قياس المخرجات التعليميةالمعاهد فيما يتعلق ب/للكلياتتوجهات الجامعة ٢/٤/٥

  
   :والبحث العلميالدراسات العليا  ٢/٥

    .)أخري/عملمرتبطة باحتياجات خاصة لسوق ال/تخصصات بينية(حديثةالالبرامج إعداد ٢/٥/١
   .مع جامعات أخريالبرامج المشترآة إعداد  ٢/٥/٢
  .تشجيع البحث والنشر العلمي ٢/٥/٣
   .مراآز التميز البحثيإنشاء ودعم  ٢/٥/٤
  .دعم المعامل البحثيةإنشاء و ٢/٥/٥
  .)منح داخلية وخارجية/تحديد التخصصات طبقا لالحتياجات الفعلية( البعثات والمنح٢/٥/٦

  
   :الدوليةاالقليمية و العالقات  ٢/٦

  .العالميةاألقليمية واالتفاقيات الدولية مع الجامعات  ٢/٦/١
  .العالميةاألقليمية والشراآة مع المؤسسات العلمية  ٢/٦/٢
 .االقليمية والدوليةالمشارآة في المؤتمرات٢/٦/٣

  
  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٢/٧

  .مع المحيطالمجتمع الجامعة  تفاعل ٢/٧/١
  .تسويق البحوث التطبيقية ٢/٧/٢
    .لمنشآت واألفراداأمن وسالمة  ٢/٧/٣
 .تطوير آفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص٢/٧/٤

  
  :المشارآة الطالبية في أنشطة الجامعة ٨/ ٢

 .تشجيع المشارآة في األنشطة الطالبية٢/٨/١
  .المشارآة في االتحادات الطالبية ٢/٨/٢
 .مشارآة الطالب في المجالس واللجان التعليمية٢/٨/٣

  
   :الدعم الطالبي ٢/٩ 

.الدعم المادي والرعاية الصحية٢/٩/١
 .دراسيا المتعثرين/ رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ٢/٩/٢
 .رعاية الطالب المتميزين٢/٩/٣

  
  :الملكية الفكريةماية ح ٢/١٠

 لفكريةنشر ثقافة حماية الملكية ا 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
 .مجاالت أخري للتنافسية والتميز ٢/١١/٣
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  المحور الثاني 
  تقويم األداء والتطوير المستمر 

 
  
  
   :لحاآمةمردود السياسات ا -١
  
   :الموارد البشرية ١/١

.للفئات المختلفة من االآاديميين والعاملينزيادة مستوي الرضا الوظيفي١/١/١
  .المستفيدين النهائيينللفئات المختلفة من زيادة مستوي رضا  ١/١/٢
 .ن معدالت األداءتحس١/١/٣

  
  :المادية واإلمكاناتالموارد  ١/٢

.سنوياذة إلي إجمالي المخططنسبة المشروعات المنف١/٢/١
   .إجمالي الموارد المتاحة يفالسنوى زيادة المعدل  ١/٢/٢
  .ذات الطابع الخاص وحدات الجامعةيرادات إ يفالسنوى الزيادة معدل  ١/٢/٣
  .تغطية احتياجات التعليم والبحث وخدمة المجتمع علي مستوي الوحدات التابعةمدى  ١/٢/٤
  .ية المتوازنة علي مستوي وحدات الجامعةالتنممدى تحقيق  ٢/٢/٥
  .نسبة ما تم تنفيذه من الخطط قصيرة ومتوسطة اآلجل للجامعة٢/٢/٦

  
   :علومات ودعم اتخاذ القرارالم ١/٣

.دقيقة ومحدثةآافية وتوافر قواعد بيانات١/٣/١
   .نشر المعلومات الكافية والدقيقة للمستفيدين النهائيين ١/٣/٢
 .ذي القرارات عن دقة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القراراترضاء متخ١/٣/٣

  
  :التعليم والتعلم ١/٤

 .إقبال الطالب علي البرامج التعليمية الحاليةزيادة ١/٤/١
  .إقبال الطالب علي البرامج الجديدةزيادة  ١/٤/٢
  .البرامج المشترآةتطور عدد  ١/٤/٣
 .لمشترآةزيادة اقبال الطالب على البرامج ا ٤/ ١/٤
  .زيادة نسبة الخريجين العاملين في مؤسسات وشرآات دولية ١/٤/٤
  .رضا ذوي المصلحة عن مستوي الخريجينزيادة نسبة  ١/٤/٥
  .نسبة الخريجين الملتحقين بالدراسات العلياتزايد  ١/٤/٦
 .ن الطالبعناتجةاالبتكارية المشروعاتعدد التزايد ١/٤/٧

   
   :والبحث العلميالدراسات العليا  ١/٥

.سنوياعدد الطالب الوافدين الملتحقين بالجامعةزيادة ١/٥/١
   .سنويا لدراسات العليااعدد الملتحقين ببرامج زيادة  ١/٥/٢
  .عالميا في مجالت معترف بهاسنويا عدد البحوث المنشورة زيادة  ١/٥/٣
  .عدد البحوث المشترآة بين الجامعة والجامعات األجنبية ١/٥/٤
  .عدد براءات االختراع الناتجة من الجامعة ١/٥/٥
  .عدد البحوث التطبيقية التى تم االستفادة منها بالفعل من جانب قطاعات المجتمع المختلفة ١/٥/٦
  .رضا المستفيدين النهائيين عن المستوي البحوث التطبيقيةزيادة نسبة ١/٥/٧

  
   :الدوليةاإلقليمية والعالقات   ١/٦

  .نسبة التبادل الطالبي وأعضاء هيئة التدريس من خالل االتفاقيات الثقافية زيادة١/٦/١
   .عدد المنح الدراسية التي يسافر عليها أعضاء الهيئة المعاونة من خالل االتفاقيات الثقافيةزيادة  ١/٦/٢
   .المشاريع المشترآة بين الجامعة والجامعات األجنبية/ دراساتعدد الزيادة  ١/٦/٣
  .بروتوآوالت التعاون المفعلة بين الجامعة والمؤسسات العلمية الدولية/ نسبة االتفاقيات ١/٦/٤
 تزايد عدد األساتذة الزائرين للجامعة سنويا ١/٦/٥
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  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة ١/٧
اهمات ١/٧/١ د مس يط  تزاي ع المح ة للمجتم ة االقتصادية واالجتماعي ي التنمي ة ف وعي(الجامع ع ال و / رف مح

وارد    / حماية البيئة /العامة مستوي الصحةتحسين / صغيرةالصناعات دعم ال /األمية ي الم اظ عل الحف
  )الخ.... الطبيعية 

  المردود المالي لتسويق الخدمات الجامعيةتطور ١/٧/٢
   بين الجامعة والمؤسسات االستشارات / التدريب/ االدارى أو الفنى  التطويرمشروعات عدد تزايد  ١/٧/٣

  .والخدمية قى المجتمع المحيط اإلنتاجية         
 
  
  :والدعم الطالبي المشارآة الطالبية في أنشطة الجامعة ٨/ ١

  على مستوى(سنويا عدد الجوائز التي حصل عليها الطالب من خالل األنشطة الطالبيةتزايد ١/٨/١
  ).عات أو المنظمات الدوليةالجام/ الجامعات العربية/ الجامعات المصرية/ الجامعة         

  . في اللجان الجامعيةتطور نسبة مشارآة الطالب  ١/٨/٢
   .لدعم الطالب ةالمخصصات المالية السنويزيادة  ١/٨/٤
  رعاية الطالب ذوي/ التعليممجاالت رضا الطالب عن سياسات الجامعة في مستوى زيادة  ١/٨/٣

  /وعدم التمييزالمساواة / رعاية الطالب المتميزين/ المتعثرين رعاية  الطالب/ االحتياجات الخاصة          
 ).المشارآة فى اللجان الجامعية         

  
  :الملكية الفكريةماية ح ١/٩

  .نخفاض عدد الشكاوي الخاصة بالتعدي علي حق الملكية الفكريةا١/٩/١
  .ي حقوق اآلخرينالقرارات واإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها  للحفاظ عل١/٩/٢

   
   :التنافسية والتميز ١/١٠

.تحسن التصنيف العالمي للجامعة ١/١٠/١
ة   ١/١٠/٢ وائز العالمي دد لج ة إلا/ع ة / قليمي ة   المحلي ا الجامع لت عليه ى حص دريس   / الت ة الت اء هيئ / أعض

  .العاملين
 .الدولية لخريجي الجامعة/عدد ونوعية المناصب المحلية١٠/٣/

  
  
 :ضمان الجودةالتطوير و - ٢

  العام  المردود المؤشرات
طة  ٢/١ يرة ومتوس ط قص لالخط ذةاآلج المنف

    .بالجامعة
  .خطط  التقويم المستمر لألداء الجامعي ٢/٢
 المؤسسي مجاالت التعزيز والتطوير ٢/٣
آفاءة / أساليب البحث العلمي/ طرق التدريس  (   

   .)تكنولوجيا المعلومات / األداء التشغيلي 
  دعم القيادة إلدارة ونظم الجودة بالجامعة  ٢/٤
     مرآز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ٢/٥

  نسبة ما تم تنفيذه من الخطط قصيرة ومتوسطة -
  .اآلجل للجامعة      

      مدي فاعلية دور مرآز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة -
  .علي االعتمادتى حصلت المعاهد ال/ عدد الكليات -
  .علي االعتمادتى حصلت عدد البرامج ال -
  بالفعل البرامج المتقدمة / المعاهد / عدد الكليات  -

   .لالعتمادللحصول على    
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  ومؤشرات  الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير 
  تقويم واعتماد الجامعاتعملية 

  
الفكر : وهماالعتماد للجامعات حوري التقويم واالممارسات التطبيقية لم هذا الجزء يتضمن

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

  
  :الفكر االستراتيجي والسياسات الحاآمة للجامعة: المحور األول

  
 :يالفكر االستراتيجي واالبتكار )١(

تتصف قيادات الجامعات بالقدرة علي التفكير االستراتيجي واالبتكار، األمر الذي يستوجب معه     
ضرورة ممارسة التخطيط االستراتيجي من خالل توافر رؤية للمستقبل في األجل الطويل، ورسالة 

نظام يقها في ظل قتعكس أسباب وجودها في المجتمع، وغايات وأهداف استراتيجية تسعي إلي تح
إضافًة إلي ذلك فإنه من الحتمي أن  .والذاتية المتاحةموضوعي لألولويات ووفقًا للموارد المخصصة 

يتصف تفكير القيادات الجامعية باالبتكار في معالجة المشكالت وتنمية الحلول البديلة والمتمثلة في 
اءة في العمليات الفنية بكف المعلومات وإستخدام نظم وتكنولوجيا  ،إيجاد أدوات تنظيمية مستحدثة

وغيرها من الممارسات  األداء بفعالية، لتوجيه أدلة إرشاديةواإلدارية المختلفة، وفي استحداث 
  .االبتكارية المتميزة

 

  :التخطيط اإلستراتيجي -١/١
لوضع البيئة الداخلية والخارجية لتحليل من خالل دراسة والتخطيط االستراتيجي  الجامعة تستخدم  
االهداف الغايات النهائية ووتضع  ،الرؤية المنشودةالوضع الراهن و تحديد الفجوة بينوبالتالي   الراهن،

، وذلك من خالل خطة تنفيذية طويلة األجل ومحددة االستراتيجية التي تمكنها من تحقيق رسالتها و رؤيتها
  .المعالم، إضافًة إلي الخطط  القصيرة والمتوسطة األجل

  : التخطيط االستراتيجي في االتيمجال في للجامعات تطبيقية لوتتمثل الممارسات ا
  
  :جامعةطة اإلستراتيجية للالخ  ١/١/١

وتتطلب هذه الخطة . المتاحةها وواقعية وقابلة للتنفيذ  في حدود مواردمعتمدة خطة استراتيجية للجامعة 
بتحليل جامعة تقوم الالله من خ يالذ SWOT) (باستخدام أسلوب جامعة لل يجراء التحليل البيئإضرورة 

ضافة إ. تعانى منها يالتلضعف ، وآذلك مجاالت ا تتميز بها يالتالقوة مجاالت لداخلية لتحديد تها ابيئلواف 
وتراعى المؤسسة  .المتوقعةحالية ولفرص المتاحة والتهديدات اللى تحليل دقيق لبيئتها الخارجية لتحديد اإ

 :عند اجراء التحليل البيئى ما يلى

الموضوعية والبعد عن التحيز فى توصيف وتشخيص مجاالت القوة والضعف وآذلك الفرص  •
 .والتهديدات

طار الخارجى إلوا وإمكانياتهاقدراتها و جامعةوجه نشاط الأجميع على لتحليل الشمولية بحيث يشتمل ا •
 .المحيط بها

طراف األ/ داريينإ/ طالب/ عضاء هيئة تدريسأ(ألطراف المعنية المشارآة الفاعلة لكافة ا  •
 ).المجتمعية

 .األطراف المعنيةجميع نتائج التحليل مع لعرض والمناقشة لا •
 :اإلستراتيجيةعناصر الخطة  ١/١/٢

 :العناصر التالية جامعةلل اإلستراتيجيةتتضمن الخطة 
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 :والرسالة الرؤية) أ(
 .خاصة بها رؤية ورسالة جامعة تحدد ال •

  .تكون الرسالة معتمدة ومعلنة •

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

 .يشارك في وضع الرسالة آافة االطراف المعنية •

 تنمية ونشر الوعي بين الطالب واعضاء هيئة التدريس لى جامعة عتحرص ال •
 .جامعةبرسالة ال المجتمعيةألطراف واومعاونيهم والعاملين 

 .نشر الرسالة من خالل وسائل متعددةبجامعة تقوم ال •

 .تحقق الرسالة  موثقة لقياس مدىالواضحة والليات توفير اآلجامعة تتولى ال •

 .محلية والدوليةالمتغيرات ال المراجعة الدورية للرسالة في ضوءلى جامعة عتحرص ال •
  

 :ستراتيجيةالغايات واألهداف اإل) ب(    
نشائها إأسباب  لى تحقيقها فى األجل الطويل وتعكسإتسعى  يالعامة الت غاياتالجامعة تحدد ال

آما يجب أن تشتمل آل غاية من الغايات العامة للجامعة على واحد أو أآثر من . وتواجدها فى المجتمع
يد وصياغة الغايات العامة ويراعى فى تحد. األجل الطويل يالمرغوب تحقيقه ف اإلستراتيجيةاألهداف 
 :يما يل  اإلستراتيجيةأهدافها و للجامعة 

 .والتحديات الحالية والمستقبليةجامعة والفرص لل يمبنية على التحليل البيئأن تكون  •

 .جامعةتسعى لتحقيق رؤية ورسالة الأن  •

 .واضحة وقابلة للتحقق والقياسأن تكون  •

 .يشارك في وضعها األطراف المعنيةأن  •

 .معتمدة ومعلنة من خالل الوسائل المختلفةكون أن ت •

أن تتصف بالمرونة  للتكيف مع التغيرات غير المتوقعة ولمواآبة التطورات  •
 .الحديثة

 
  : الخطة التنفيذية) ج(  
يتوافر لدى الجامعة خطة تنفيذية تتضمن آل غاية من غايات الجامعة المرغوب تحقيقها فى األجل  

االستراتيجية الخاصة بتلك الغاية، واألنشطة والمهام المطلوب القيام بها لتحقيق الطويل، وآذلك األهداف 
الجهات المسؤولة عن التنفيذ، والفترة الزمنية المتوقعة النجاز آل / هذه الغاية واألهداف التابعة، والجهة

  .المهام ، ومؤشرات المتابعة والتقييم/ نوع من األنشطة
  
  
  :واالعتماد علي الذاتجامعة للدعم 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 مصادر التمويل الذاتي، إضافة إلي تحديد 



 

١٣ 
 

وع وتأثير القوي والمتغيرات االقتصادية واضح ودقيق لمالمح شخصيتها المتفردة والتي تعكس ن
  . واالجتماعية والتكنولوجية والطبيعية للبيئة التي تمارس أنشطتها من خاللها وتقدم لها مخرجاتها المتنوعة

  
  :للجامعة الموارد الذاتية خطط طويلة األجل لتعظيم ١/٢/١

ردها الذاتية وذلك من خالل البحث لتعظيم موا )خمس سنوات فأآثر(تتوفر لدي الجامعة خطط طويلة األجل 
عن مصادر تمويل متنوعة سواء آانت داخلية أو خارجية، وتطوير مصادر التمويل الحالية، وتعظيم إستغالل 

يراعي في و. زيادة قدراتها الذاتية واالعتماد على الذاتمواردها وإمكانياتها المتاحة علي النحو الذي يمكنها 
  :هذا الصدد ما يلي

  
 .طط طويلة األجل لتعظيم الموارد الذاتية للجامعةتصميم خ •
 .تطوير الوحدات الحالية ذات الطابع الخاص لتحويلها إلي وحدات مربحة •
 .تقدم منتجات أو خدمات للجمهور في المجتمع المحيط جديدة إنشاء مراآز أو وحدات أعمال •
 .التوسع في برامج التعليم المفتوح دون التضحية بمعايير الجودة •
ومتطلبات سوق  احتياجات وتعبر عن  برامج تعليمية يتوافر لها طلب عال ومستمر وتقديم يمتصم •

 . لقطاعات اإلنتاجية المختلفةالعمل  ل
 .تصدير الخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية والتدريبية للدول العربية واألفريقية واألسيوية  •
 . العربية واألفريقية واألسيوية التوسع في جلب الطالب الوافدين خاصًة من الدول •

  
  
  :المتفردة للجامعةالشخصية  ١/٢/٢

يجب أن يكون لكل جامعة شخصيتها المستقلة والمتفردة عن باقي الجامعات ، حيث أنها بصفة أساسية   
ع تتفاوت احتياجات بالطب. تقوم بخدمة مجتمع ذو خصائص متميزة عن غيره من المجتمعات األخري

آما تتفاوت احتياجات المجتمعات الحضرية عن المجتمعات . عية عن المجتمعات الصناعيةالمجتمعات الزرا
إن الجامعة . وهكذا... وأخيرًا تتفاوت احتياجات المجتمعات الساحلية عن المجتمعات الصحراوية، . الريفية

تسعي بشكل جاد ومن الفعالة والمتميزة هي التي تعي بدقة الخصائص واالحتياجات التي ينفرد بها مجتمعها، و
ويراعي في هذا الصدد ما  .خالل خطط مدروسة إلي الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة في هذا المجتمع

  :يلي
  

 .الجامعةالمحيط بمجتمع الالتحديد الدقيق والواضح لخصائص واحتياجات  •
 .الجامعةب المحيط عمجتمالتصميم البرامج التعليمية التي تخدم بالفعل االحتياجات التي ينفرد بها  •
 .استخدام طرق وأساليب التعليم والتعلم التي تحقق مخرجات التعلم المستهدفة لهذه البرامج •
  .  وضوح التأثير اإليجابي لدور الجامعة في خدمة وتنمية مجتمعها المحيط •

  
    

  :الممارسات االبتكارية ١/٣
ابتكارية تعكس التفكير االستراتيجى  يجب أن يسود الجامعات على اختالف أنواعها وأحجامها ممارسات

فاالبتكار  اواالبداع ليس حكرا على االختراعات فى الماآينات والمعدات، ولكنه أآثر اتساعا .  الموجه باالبتكار
من حيث المفهوم والتطبيق ليشمل جميع مجاالت األداء المؤسسى، وآذلك آافة النظم واالساليب واالجراءات 

لذلك . مستخدمة فى األداء، بل وحتى أنماط وأساليب  تقديم الخدمة للقطاعات المستهدفةواألدوات والنماذج ال
فان  آل جامعة لها من الممارسات االبتكارية التى تساعدها على تطوير األداء وتحقيق رسالتها وغاياتها 

  :   ويراعى فى هذا الصدد ما يلى. وأهدافها االستراتيجية
  
  
  :مؤسسية ظيميةتناستحداث أدوات :  ١/٣/١
ومن بين . ا علي تطوير األداء وتحسين جودتهتستحدث الجامعات أدوات تنظيمية مؤسسية تساعده    

  :الممارسات التطبيقية في هذا الصدد ما يلي
  

 .مراآز جديدة تتولي تقديم خدمات غير تقليدية/ وحدات/ إنشاء إدارات  •
 .ط التطويرتصميم لوائح وإجراءات وقواعد تنظيمية للعمل تخدم خط •
 .إعادة هندسة العالقات التنظيمية بين إدارة الجامعة والمؤسسات التابعة •
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  . التوسع في التفويض وتمكين المرؤوسين من حل المشاآل واتخاذ القرارات •
  
  
  ميكنة ونظم وتكنولوجيا المعلومات : ١/٣/٢
  :العمليات والنماذج الفنية واإلدارية           

اآبة ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام نظم المعلومات بكفاءة تحرص الجامعة علي مو    
وعلي آافة  فنية أو إداريةذات طبيعة لتطوير أدائها من خالل ميكنة مختلف العمليات والنماذج سواء آانت 

  :ومن بين الممارسات التطبيقية في هذا الصدد ما يلي.  مستوياتها التنظيمية
  

 .حتية لنظم المعلوماتتوفير البنية الت •
 .ذات العالقة باالحتياجات الفعلية) software(توفير البرامج الجاهزة  •
 .تنمية قدرات العاملين في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
الفنية واإلدارية المختلفة لخدمات الدعم في المجاالت التعليمية والبحثية  والنماذج ميكنة العمليات •

  . عيةوالمجتم
  
  
  :إرشادية مبتكرة لألداء الجامعي  أدلة: ١/٣/٣
الممارسات االبتكارية التي يمكن أن تساهم في تطوير األداء الجامعي ما يتعلق باألدلة  بينمن     

  :ومن بين أمثلة هذه األدلة ما يلي. اإلرشادية، والتي تعتبر الموجه للعمل في مجاالته المختلفة
  

 .دليل الطبيب الممارس •
 .دليل المرشد للمريض لتلقي الخدمة الصحيةال •
 .دليل السالمة واألمن الصناعي •
 .دليل الطالب الوافدين •
 .إصدارات ترويجية للخدمات التي تتميز بها الجامعة •
  .وما شابه ذلك....... دليل تظلمات الطالب،  •

  
      
  :أخري ابتكاريهممارسات : ١/٣/٤
تها االبتكارية التي قد تنفرد بها عن ان آل جامعة لها مبادرإضافًة إلي ما سبق فإنه مما ال شك فيه إ   

  .تي تتميز بها وطبيعة المجتمع المحيط بهاغيرها والنابعة من شخصيتها ال
 

  :السياسات الحاكمة للجامعة -)٢(
ء يتمثل المعيار الثانى للمحور األول لعملية تقويم واعتماد الجامعات فى السياسات الفنية الحاكمة لألدا   

وبلغة اخرى فان كل جامعة يجب أن يكون لديها مجموعة من السياسات الواضحة المعالم . الجامعى
وتشتمل السياسات األساسية الحاكمة ألداء . ، ومن ثم أدائهاوالمعلنة والتى تحكم كافة قراراتها وتصرفاتها

تعليم والتعلم، والدراسات العليا الجامعة على سياسات الموارد البشرية والمادية، والممارسات االدارية، وال
والبحثى العلمى، والعالقات الدولية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة الطالبية فى أنشطة 

  .الجامعة، والدعم الطالبى، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتنافسية والتميز
  
  :الموارد البشرية ٢/١
المتاحة بالجامعة، حيث ال يمكن  داء الجامعى ما يتعلق بالموارد البشريةيأتى فى مقدمة السياسات الحاآمة لأل   

قوى الوصول الى مستويات عالية من األداء الكلى للجامعة بدون توافر األعداد الكافية والمؤهلة من ال
فئات وبدون التنمية المستمرة لهذه الموارد من خالل التدريب، وبدون اثارة الحماس والدافعية للالعاملة، 

لذلك يراعى فى هذا الصدد ضرورة . فى الجامعة وتحفيزهم للعمل وتحسين األداءالعاملين المختلفة من 
  :التوصيف الدقيق والواضح لما يلى
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 سياسة الجامعة فى مجال توظيف أعضاء هيئة التدريس،  •
 .وأعضاء الهيئة المعاونة، والعاملين

 .ات السابقةسياسة الجامعة فى مجال تدريب آل فئة من الفئ •
 .سياسة الجامعة فى  مجال تحفيز واثارة دافعية آل فئة من الفئات السابقة للعمل  •

  
    
  :الموارد و اإلمكانات المادية ٢/٢
ال تقل الموارد المادية أهمية عن الموارد البشرية آمحددات أساسية لألداء الجامعى، حيث ال يمكن تحقيق   

وافر بنية تحتية آافية وصالحة لالستخدام، وبدون وجود أولويات لالنفاق مستويات عالية لهذا األداء بدون ت
. االستثمارى السنوى للجامعة، وبدون تخصيص للموارد المالية والمادية المتاحة على آليات ومعاهد الجامعة

      :لذلك فان سياسة الجامعة فى هذا الصدد يجب أن تظهر بوضوح ما يلى
  

  الداء الجامعي البنية التحتية لممارسة ا •
  أولويات اإلنفاق االستثماري •
 .إدارات الجامعة/ معاهد/ أسلوب تخصيص الموارد علي كليات •

  
  


