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 المختلفةفي الدول  المعتمدةأنواع المعايير 

 العام لالعتماد المعايير من هناك مجموعة ةتعليمي ةمؤسس أليلغرض اعطاء االعتماد االكاديمي 

 :اآلتي في تتمثل وهذه المعايير للجامعة  حددت وقد :

 .واألكادٌمً اإلداري التنظٌم 1-

 .التدرٌسٌة الهٌئة 2-

 .األكادٌمٌة والمرافك المبانً 3-

 .المختبرات 4-

 .التعلٌمٌة والوسائل والتجهٌزات األجهزة 5-

 .المكتبة 6-

 .والتسجٌل المبول 7-

 : اآلتي في إدراجها يمكن ةريطانيالب  الجودة ضمان وكالة معايير ولكن هناك معايير اخرى 

 الدراسٌة بالمستوٌات والمداخل االهتمام هنا وٌتم الدراسٌة الخطط محتوى وتنظٌم تصمٌم 1-

 .فٌها والتسلسل الترابط ومدى الدراسٌة البرامج وعمك اتساع ومدى المستخدمة

 .الطلبة تمٌٌم والٌات والتعلم التعلٌم عملٌات 2-

 .الدراسٌة والبرامج المناهج فً وتحصٌلهم الطلبة تمدم 3-

    وإرشاد لدعم مدخل استراتٌجً واعتماد وجود على هنا التركٌز وٌنبغً الطلبة، وإرشاد دعم 4-

 .رضاهم تحمٌك تثبت التً األدلة وتوفٌر رضاهم تحمٌك على والعمل الطلبة

 :منها البعد هذا فاعلٌة لضمان متعددة جوانب تحمٌك على العمل ٌنبغً التعلم، مصادر 5-

 .المناسبة المكتبٌة والمصادر التسهٌالت توفٌر  - 

 الدراسٌة البرامج جمٌع فً للطلبة كافٌة مجانٌة تعلٌمٌة مصادر توفٌر على العمل - 

 والتعلٌم للدراسة الكافٌة الماعات توفٌر  -



 الدراسٌة للبرامج أهداف واضحة تحدٌد من بد ال فانه الجودة، هذه ودعم التعلٌم جودة إدارة ضمان6-

 على المستمر والعمل الجامعة، فً والتعلم عملٌات التعلٌم على الداخلٌة للرلابة فاعلة نظم ووضع

 .الجهود تدعم التً الجٌدة التعلٌمٌة الممارسات نشر

 اليابانية االعتماد هيئة عليها ركزت التي المعايير أهم أما

 .واألهداف المهمة 1-

 .والبحث التعلٌم تنظٌم 2-

 .وممارسته المبول سٌاسة 3-

 .المناهج 4-

 .البحثٌة األنشطة 5-

 .التدرٌسٌة الهٌئة 6-

 .والمعدات التسهٌالت 7-

 .التعلم ومصادر المكتبة 8-

 .الطلبة حٌاة 9-

 .الجامعٌة اإلدارة 10-

 المعايير من مجموعة األوروبية الدول وبعض المتحدة الواليات في االعتماد هيئات وضعت وقد

  يأتي بما نوجزها األكاديمي لالعتماد

 .وأهدافها الجامعة رسالة 1-

 .والتموٌم التخطٌط 2-

 .المإسسة على واإلشراف التنظٌم 3-

 .والتدرٌس البرامج 4-

 .التدرٌس هٌئة أعضاء 5-

 .الطالبٌة الخدمات 6-



 .المعلومات ومصادر المكتبة 7-

 .التحتٌة والبنى المادٌة المصادر 8-

 .المالٌة المصادر 9-

 .الجمهور أمام االنفتاح 10-

 .والشفافٌة النزاهة 11-

 العالمية المواصفات من  علينا ان نستمد الكلية بجودة لالرتقاء األكاديميولغرض تحسين االداء 

 الثالث، العالم دول جامعات وكليات وطبيعة المعايير هذه لتالئم المحاور بعض تعديل مع للجامعات

 مع ومواءمتها من جهة، السابقة النماذج معظم احتواءها بسبب لكليتنا مالئمة أنها  نرى والتي

 :باالتي ويمكن تلخيص هذه المعايير التعليم في بلدنا متطلبات

 الجامعية اإلدارة  -1

 الجودة إدارة نظام- 2

 المستمر والتحسين الجودة، تطوير –-3

 (والمجتمع الطلبة) المستفيدين رضا –-4

 العلمية الجامعية األنشطة –-5

 األخرى الجامعية األنشطة –-6

 

 :University Management-1                                   الجامعية اإلدارة                

 لمعاٌٌر التعلٌمٌة المإسسة لتطبٌك األهمٌة غاٌة فً أمرا   الجودة تتبنى التً الجامعٌة اإلدارة تعد

 هذه إلى النظر وٌمكن المناصب، ألصحاب المتاحة اإلدارٌة السلطات وتشمل والجودة االعتماد

  وهً زواٌا عدة من اإلدارة

 الجامعٌة المإسسة داخل بٌنها فٌما تترابط التً المتشابكة العملٌات من ومجموعة نشاطا   عدها – أ

 .للجامعة المنشودة األهداف لتحمٌك



 والمهارات والمفاهٌم والمبادئ النظرٌات مجموعة هنا وتعنً الدراسة، حمول من حمال   تعد – ب

 على وتعٌنه اإلدارٌة واألنشطة روتفسٌر الظواه وتحلٌل فهم على اإلداري أو الباحث تساعد التً

 .وتوجٌهها بها التنبإ

 للمدخل إدراكها من الجامعٌة اإلدارة تتمكن لم فإذا. ومخرجات وعملٌات مدخالت له نظاما   تعد – ت

 المإسسة، تلن فً وإدارتها للجودة النجاح ٌتحمك أن المحتمل غٌر الجودة فمن تطبٌك نحو الهٌكلً

 التعلٌمٌة العملٌة ومتابعة االستراتٌجً التخطٌط جودة الجامعٌة اإلدارة جودة إطار فً وٌدخل

 متابعة عن فضال   ومحدد واضح بشكل وصٌاغتها الجامعٌة واللوائح التشرٌعات ومرونة وتحسٌنها،

 البٌئة ضمن تنظٌمٌة ثمافة خلك على والمدرة المإسسة داخل الجودة ثمافة خلك إلى تمود التً األنشطة

 أهداف من تنبثك والتً الجامعٌة للجودة التفوق عناصر تحدٌد و تبنً على تساعد والتً

 هذه مكونات إلدران المناسب المدخل الجامعٌة اإلدارة فلسفة وتعد كما الجامعة، واستراتٌجٌات

  العناصر

 :اآلتٌة الرئٌسة المإشرات المعٌار هذا وٌتضمن

 .االتصاالت – .والمٌادة التنظٌم -

 .الموارد تخصٌص – .والبرامج التخطٌط -

 .العاملٌن مشاركة – .الجامعٌة السٌاسات -

 

Quality Management System 2 – الجودة إدارة نظام 

 الجودة إدارة ىإل وٌشٌر النظام هذا إدارة إمكانٌة هو التعلٌم فً الجودة نظام تبنً أسباب أهم أحد إن

 ومن والخدمات للسلع المستمرٌن والتحسٌن التطوٌر تحمٌك نحو موجه لإلدارة متكامل  مفهوم بؤنها

 الفصل ٌتوجب الجودة إدارة بماهٌة اإلحاطة وإن الزبائن، رغبات لتحمٌك الجمٌع مشاركة خالل

 ٌإدي حتى فعال بشكل النظام ذلن إدارة ٌتوجب الجودة نظام فتبنً والتمنٌة، اإلدارة مفهومً بٌن

 تفاصٌلها كافة على والولوف المشكلة تحدٌد كٌفٌة فً تكمن فاإلدارة اجله، من اعد الذي الغرض

 الجودة إدارة تطبٌمات معظم إن حلها فً العلمٌة والطرائك السبل عن البحث ثم ومن وتشخٌصها

 المإسسة فً العلمً والبحث التدرٌسً الجانب فً علٌه هو مما أكثر اإلداري الجانب على تتركز

 أشاروا فمد للجودة، مإسسة أي تبنً فً اإلدارٌة العملٌة أهمٌة على الجودة رواد وٌركز التعلٌمٌة

 إلى ٌإدي الذي اإلدارٌة العملٌة فً خلل إلى تعود المإسسات داخل الجودة مشكالت مختلف أن إلى

 الفرد مواهب جماح وكبح الظهور من الجدٌدة األفكار ومنع الهدف تحدٌد وعدم التنظٌم فً خلل

 إلدارة مجددة طرٌمة تتخذ أن إلى تحتاج الجودة مجال فً المإسسة تتمٌز وحتى اإلبداع وإخماد



 خمسة المإسسة تتبنى أن ٌستدعً وهذا الجغرافً، مولعها أو أنشطتها عن النظر بغض المإسسة

  وهً عناصر

 .استراتٌجٌا   هدفا   الجودة لٌادة جعل -أ

 .الزبون بمتطلبات موجهة خدمة أو سلعة مواصفات إلى المإسسة فً الجودة استراتٌجٌة ترجمة - ب

 .ككل المإسسة أرجاء داخل الجودة إجراءات نشر - ت

 (.األدوار المهام، المسإولٌات،) ذاتها الجودة وظٌفة أداء توضٌح - ث

 . المإسسة داخل موحدة مماٌٌس واعتماد المستمرٌن والدعم التحفٌز - ج

 التطوٌر على ولدرتها نشاط أو دائرة كل مجموعة كفاءة على أساسا   ٌعتمد الجودة إدارة نظام إن

 ٌتحمك المستفٌدٌن إرضاء فان ولذلن األنشطة تلن جمٌع مسإولٌة هً المسإولٌة وان والتحسٌن،

 البد صحٌح بشكل النظام هذا تبنً التعلٌمٌة المإسسة تتمكن وحتى النشاط، لهذا الجٌدة لإلدارة نتٌجة

 والتركٌز الجامعة استراتٌجٌة من رئٌسا   جزء الجودة واعتبار والمستفٌدٌن الطلبة على التركٌز من

 العالٌة الجودة معدالت لتنفٌذ واإلمكانات الطالات وتموٌة والمدٌرٌن العاملٌن مشاركة على

 الجودة عن مسإوال   الكلٌة أو الجامعة فً فرد كل واعتبار

 :آالتٌة المإشرات المعٌار هذا وٌتضمن

 .ضبطها وأسلوب الجودة، إدارة نظام وسجالت وثائك، -

 .للعملٌات الموارد توفٌر -. لٌاسها وأسلوب المخرجات، كفاءة -

 .وتحلٌلها ولٌاسها العملٌات، مرالبة -. ومواصفاتها التسهٌالت، توفٌر -

 ".ةاألنظم“والمعاٌٌر  العملٌات، –".  العاملٌن" البشرٌة الموارد تنمٌة أسالٌب -

 .والموارد المدخالت على السٌطرة أسالٌب -. الخدمات وجودة ونوع حجم -

 .المعلومات وتوفٌر اإلحصاء، -

 

 

 

 



 المستمر والتحسين الجودة، تطوير – 3

Development of Quality and Continuous Improvement: 

 العملٌات لتحسٌن جدٌدة طرق عن الٌابانً المستمر المفهوم على باالعتماد المستمر التحسٌن ٌعد

 أن ٌمكن والتحسٌن التطوٌر بان تإمن ال حركة الجودة الن التمٌز، حاالت أرلى إلى الوصول أو

 كافة فً التحسٌنات إجراء على المستمر والتحسٌن الجودة تطوٌر وٌتركز معٌن، حد عند تنتهً

 من ناحٌة للتغٌرات االستجابة سرعة وٌتطلب الخدمٌة، أو اإلنتاجٌة بالعملٌة تتعلك الجوانب التً

 فً اإلدارٌة جمٌع المستوٌات دعم وٌتطلب كما أخرى، ناحٌة من والفعالٌات اإلجراءات وتبسٌط

 المإسسة وتنتهج المستوٌات كافة المبذولة فً الجهود بٌن تكاملٌة عاللة هنان فان لذا المإسسة،

 اجل من الكمٌة األسالٌب تطبٌك من خالل زبائنها، إرضاء بهدف وذلن المستمر التحسٌن أسلوب

 المستمر التحسٌن خالل من إال ذلن ٌتم وال لبل المإسسة من ةالممدم والخدمات الموارد تحسٌن

  بواسطة وٌتم ذلن الخدمة أو السلعة لجودة

 .المستمر التحسٌن فكرة تؤسٌس -أ

 .المستفٌدٌن من لبل الممدمة للشكاوي نتٌجة ولٌست داخلٌة التحسٌن عملٌة جعل على لعمل ا - ب

 .التحسٌن بعملٌة المإسسة فً العناصر جمٌع شران إ - ت

 .األساسٌة الماعدة هو البشري المورد جعل - ث

 .العملٌة لضبط منظمة أسالٌب استخدام - ج

 .الٌها للوصول محددة أهداف وضع - ح

دورة دٌمٌنج )شكل دائري ممسم الى  هً المستمر التحسٌن فً المستخدمة األسالٌب ابرز من ولعل

  فً اآلتً: المراحل هذه وتتمثل وفمها التحسٌن ٌتم اربعه مراحل

 الالزمة السٌاسة أو اآللٌة أو  الطرٌمة أو للنشاط المناسبة للعملٌة الفرٌك باختٌار خطط وذلن-1

 .للتحسٌن

 . ومراجعتها الخطة بتنفٌذ المٌام نفذ ٌعنً-2

 .عدمها  من صالحٌتها لتحدٌد لالختبار العملٌة بإخضاع دلك وذلن-3

 فً العاملٌن جمٌع إشران ٌتم العملٌة هذه وفً العمل، ٌنفذ ناجحة االختبار نتائج كانت أفعل إذا-4

 نظام سخر  ولد, اآلخرٌن ادوار مع بالتنسٌك منهم كل ٌحدد دور إذ وتنفٌذها الجودة خطة إعداد



 كال فً تشابه أوجه لوجود نتٌجة المطاع الصناعً، شؤن شؤنه العالً التعلٌم فً المستمر التحسٌن

 الواسع، اإلنتاج حٌث من المطاعٌن

 بٌن والمفاضلة والمنافسة للمعاٌٌر، المخرجات مطابمة ومدى والفرز، الفحص على واالعتماد

 والخصائص السمات كافة والذي ٌتضمن التعلٌم فً الجودة فلسفة منطلك ومن التعلٌمٌة المإسسات

 الجودة هذه وتحسٌن وتطوٌر تحمٌمها المراد جودة النتائج تظهر والتً التعلٌمً بالمجال تتعلك التً

 لضمان مستمر بشكل التعلٌمٌة باألنشطة المتعلك األداء التً ترافك المشاكل متابعة خالل من

 المإسسة إلى هو النظر التعلٌمٌة المإسسة فً المستمر بالتحسٌن المستمر والممصود التحسٌن

 ٌنبغً إصالح أي فان وبالتالً كعملٌات مستمرة، فٌها العاملون به ٌموم ما والى نظاما ، بوصفها

 أساس على تحسٌنها فً االستمرار من بل هذا فحسب لٌس العملٌات، هذه تحسٌن من ٌبدأ أن

 العملٌة مخرجات على التركٌز من وبدال   المإسسة، لهذه علٌها  بالنسبة المتفك الجودة معاٌٌر

 تطبٌك من المإسسة ولكً تتمكن المخرجات لهذه المإدٌة العملٌات على ٌنبغً التركٌز التعلٌمٌة

 وفما   اآللٌات هذه حددت ولد ذلن، آلٌات لتحمٌك عدة توفٌر من البد للجودة المستمر التحسٌن

 الجامعً التعلٌم جودة وتطوٌر المستمرة التحسٌنات فً مجال األمرٌكٌة الجامعات إحدى لدراسة

 آلٌات عدة البرنامج هذا وحدد  Learn التعلم  علٌه أطلك الغرض لهذا طبمت برنامجا   إذ األمرٌكً

  وهً منه المنشود الغرض تحمٌك لضمان

 .التحسٌنات فرٌك تحدٌد -أ

 .للتطوٌر المناسب الجودة فرٌك تكوٌن - ب

 .المناسبة واألنشطة العملٌات تحدٌد - ت

 .والصعوبات االنحرافات أسباب عن البحث - ث

 .الجامعة وتطوٌر التحسٌنات مجاالت تحدٌد - ج

 والطالب بٌن األساتذة أكثر بتفاعل ٌتعلك ما منها النتائج من جملة الى البرنامج هذا تطبٌك وأدى

 أولات وتنظٌم الدرجات وأسلوب منح المناسبة الدراسٌة والممررات األماكن توفٌر خالل من

 أسالٌب والمكتبات وهنان الحاسوب الستخدام مراكز أطول ولت توفٌر مع الجماعٌة الدراسة

 المكافآت نظام تبنً خالل من التعلٌمٌة للعملٌة المستمر فً التحسٌن استخدامها ٌمكن رىأخ

 البرامج توافك على والعمل التدرٌسٌة الهٌئة ألعضاء بالنسبة المستمر والتدرٌب المهنً والحوافز

 واستخدامعام  بشكل والمجتمع للصناعات الهامة المتطلبات أو المهارات مع المإسسة التً تزودها

 المعٌار هذا وٌتضمن المإسسة، جودة تموٌم فً متخصصة خارجٌة جهات

  :آالتٌة المإشرات

 . والتحسٌن التطوٌر أهداف -



 .والتحسٌن التطوٌر خطط -

 . الجودة تطوٌر فً المستخدمة األسالٌب -

 .الجودة ألنشطة تطوٌر المالٌة التخصٌصات -

 . الدراسٌة المناهج تطوٌر -

 .التدرٌس والمختبرٌة وطرائك التعلٌمٌة التمنٌات -

 . الطلبة اختبارات نتائج وتحلٌل تمٌٌم -

 .ومصدالٌة النتائج االختبار أسالٌب -

 . للطلبة األدائٌة االنحرافات معالجة أسالٌب -

 .التدرٌس أعضاء هٌئة أداء تطوٌر أسالٌب -

 

 

 (والمجتمع الطلبة) المستفيدين رضا –4

 معاٌٌر احد ٌكون الضروري أن من كان لذا فٌه، ٌعٌش الذي مجتمعه عن الخرٌج فصل ٌمكن ال

 هذا ٌتم وال المحلً المجتمع فً خدمة دورها إثبات من المإسسة تتمكن أن هو األكادٌمً االعتماد

  المجتمع ٌعٌشها التً المشكالت معالجة على المجتمعً، والعمل والوعً الثمافً المستوى برفع إال

 إحداث التغٌٌر على لدرتها مدى على االجتماعٌة وظٌفتها تؤدٌة فً الجامعة نجاح وٌتولف

 ولمدراته، لنفسه الطالب جاهال   فٌدخل والمختبرات، والمناهج األساتذة طرٌك عن فٌه، المرغوب

 اإلعداد وإعداده األهداف، مع بما ٌتفك الطلبة معارف بناء إعادة فً الجامعة مسإولٌة تبدأ ثم

 ٌتوجب وجسدٌا   فكرٌا   السلٌم اإلعداد هذا ٌتحمك ومجتمعه ولكً نفسه تجاه المسإولٌة لتحمل السلٌم

 لدراتهم تنمٌة تساعد على التً الوسائل بكافة وتجهٌزها للطالب سكن أماكن تهٌئة الجامعة على

 على فمط تمتصر ال التعلٌم الجودة فً إن إذ. ومهاراتهم معارفهم لزٌادة المالئمة األجواء وتهٌئة

 ونوادي نمل ووسائل سكن من األخرى المرافك المادٌة كافة لتشمل تمتد وإنما والتعلٌم التعلم جانب

 الطلبة حاجات إن من التحمك التعلٌمٌة المإسسة على الترفٌهٌة وٌجب الوسائل من وغٌرها

 التعلٌم وعملٌة للنظام التعلٌمً الذاتً التموٌم عملٌات خالل من تجاوزها أو تلبٌتها تم لد والمجتمع

 -: الجوانب آالتٌة على التركٌز من البد الهدف هذا ولتحمٌك ذاتها،

 العكسٌة التغذٌة من خالل وذلن والبعٌد، المرٌب األمدٌن على المستفٌدٌن لحاجات الكامل الفهم -أ

 .المستفٌدٌن وإدارتها بحاجات المتعلمة المعلومات جمٌع وتوظٌف

 .فً المإسسة التعلٌمٌة العملٌة تموٌم عملٌات مع المستفٌدٌن حاجات من كل ربط -ب

 الخبرات تبادل من خالله ٌمكن والمستفٌدٌن المإسسة بٌن ما فعال اتصال نظام إٌجاد ضرورة -ت

 .المستفٌدٌن هإالء ٌواجها التً المشاكل حل على والعمل



 النتائج هذه وإمكانٌة ممارنة خرٌجٌها أداء عن المستفٌدٌن رضا بمٌاس المإسسة لٌام ضرورة -ث

 واستخدام العالمً، أو الدولً أو المستوى اإلللٌمً على متمدمة أخرى جامعات خرٌجً نتائج مع

 .المإسسة داخل العملٌة التعلٌمٌة وتحسٌن تموٌم فً النتائج هذه

 

 :Scientific Activities of the University 5 – العلمية الجامعية األنشطة 

 أهمٌتها تبرز و المإسسة التعلٌمٌة، فً الرئٌسة والوظائف األنشطة أهم من العلمٌة األنشطة تعد

 التنبإات وتصوٌر للمجتمع بالمطاعات التنموٌة المرتبط والتطوٌر التحدٌث مجاالت اظهار فً

 وتطوٌر اإلنتاج بمنوات العلمً البحث وربط لنوات معها التعامل وآلٌة للمجتمعات المستمبلٌة

  والمادٌة التعلٌمٌة طموحات المجتمع ومواجهة التمنٌة المعارف

 : أن الجامعة على ٌتوجب لذلن

 تواجه المشكالت التً وبحث المعرفة، ونشر العلمً، بالبحث للمٌام التدرٌسً مستوى من ترفع

 هذه رفد على تعمل حلول ناجحة إٌجاد على والعمل المختلفة، الحٌاتٌة المٌادٌن فً العمل سوق

 فً المجتمع تنمٌة على العمل فً نتائج أبحاثهم ٌوظفوا كً الخرٌجٌن من بالكوادر المإسسات

 :هما لسببٌن وذلن بالجامعة التصالا   النشاطات أكثر هو العلمً البحث ولعل.  الحٌاة مٌادٌن جمٌع

 المرتبطة اثبنشاطات األبح المٌام على المادرة والبشرٌة الفكرٌة الموارد الجامعة لدى تتوافر - أ

 . للدول التنمٌة بحاجات

 بصورة بنشاطات األبحاث المٌام طرٌمها عن ٌمكن التً الوحٌدة المإسسة الجامعة تعد - ب

 المختلفة المجتمع لطاعات التً تحتاجها االستشارٌة الخدمات تمدم أن لها ٌمكن والتً انضباطٌة،

 .المطاع الخاص من أم حكومٌة كانت سوآءا

 :اآلتً األنشطة هذه وتشمل

 .والتؤلٌف والنشر العلمً البحث حركة -. العلمٌة والندوات المإتمرات -

 .والمشروعات التعالدٌة الدراسات -. والثمافٌة العلمٌة االتفالٌات -

 .الدولٌة االتحادات والجمعٌات عضوٌة -. العلمً للتزود والمصادر المراجع توفٌر -

 .العلمٌة والمراتب االختصاصات هٌكل -

 

 



:Other University Activities 6 – األخرى الجامعية األنشطة 

 فإنهم نفسه الولت وفً فٌه، ٌعٌشون الذي والمحٌط ذوٌهم من االجتماعً الدعم على الطلبة ٌحصل

 طرٌك عن ٌتم وهذا االجتماعً، متكاملة للدعم نظما   لهم توفر التً التعلٌمٌة المإسسات ٌفضلون

 الطلبة بٌن العاللات من شبكات بناء وترسٌخ االجتماعً للطلبة، للدعم متخصصة وحدة وجود

 وأماكن الطلبة بٌن عاللات بناء وتشجٌع التدرٌسٌة المراحل مرحلة من كل فً ٌدرسون الذٌن

            ب األخرى الجامعٌة األنشطة والتدرٌسٌة وتعرف االجتماعٌة النشاطات خالل من العمل

 الممرر الولت خارج بها ٌموم حركات أو المتعلم ٌتلماها معلومات أٌة وهً(  صفٌةالال األنشطة) 

 على الفرد لدرة تعنً الالصفٌة والنشاطات جماعٌة، أو فردٌة النشاطات هذه تكون ولد للدرس

 جوا   علٌها ٌضفً هادف علمً بؤسلوب وصملها اإلبداعٌة تنمٌة مواهبه على تساعد بؤعمال المٌام

 األنشطة عد إن أكبر وحٌوٌة بنشاط الدراسً الٌوم استمبال على تساعده والمتعة مما المرح من

 هذه أهمٌة على دلٌل المإسسة التعلٌمٌة جودة على معٌارا   بوصفها الالمنهجٌة أو الالصفٌة

 تخفٌف فً ٌساعد مجتمعٌا   تداخال   تخلك إلٌها كونها أشار كما الطلبة سلوكٌات فً وأثرها األنشطة

 روح وتطوٌر والفنٌة، والعلمٌة األدبٌة والمدرات المواهب، بتنمٌة واالهتمام العصبٌات، بإر

 ما المٌدانٌة وزٌارات الطلبة الثمافً التبادل أهمٌة عن فضال   الطلبة، لدى والتسامح الدٌممراطٌة

 تطوٌر فً اثر ذلن لكل جهة أخرى، من الدولٌة أو واإلللٌمٌة جهة، من المحلٌة الجامعات بٌن

 .وخدمة المجتمع العامة واهتماماتهم الطلبة مدارن وتوسٌع

 :اآلتً فً المعٌار هذا ومإشرات

 .العاملٌن خدمات - المجتمع خدمة -

 الطلبة خدمات -" الالصفٌة األنشطة" والبرامج الخطط -

 

 علً فاضل النجار .أ.م.د                                                                                             

 واالداء الجامعً الجودةشعبه ضمان . م                                                                  
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