مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

CIQAP

الهدف اإلستراتيجي لمشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد CIQAP
 الوصول إلى قدرة مؤسسٌة وفاعلٌة تعلٌمٌة وتطوٌر مستمر على مستوى جودة عالٌة ٌضمن التأهل
لالعتماد.

األهداف الوسيطة لمشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد CIQAP



















وضع الخطط اإلستراتٌجٌة وتطبٌقها من قبل الكلٌات المتقدمة بمشروعات.
تحدٌد المعاٌٌر المرجعٌة األكادٌمٌة والمؤسسٌة التً تبنتها الكلٌات المتقدمة بمشروعات.
إنشاء مراكز للجودة بالكلٌات.
نشر ثقافة الجودة فً التطوٌر األكادٌمً وتبنى مفاهٌم الجودة الشاملة.
تعظٌم االستفادة من نظم ومصادر المعلومات والمعامل والبنٌة التحتٌة المتاحة ودعمه.
تطوٌر البنٌة التحتٌة فً المبانً واألجهزة والمعدات فً الكلٌات المتقدمة بمشروعات.
تحدٌد آلٌات إستمرارٌة التطوٌر المستمر وضمان الجودة.
زٌادة حجم التعاون بٌن الكلٌات المتقدمة بمشروعات والمجتمع المدنى فٌما ٌخص صٌاغة الخطط
اإلستراتٌجٌة وتطوٌر البرامج األكادٌمٌة والبحثٌة.
رفع كفاءة الموارد البشرٌة التً تم تدرٌبها وتأهٌلها بالكلٌات للقٌام بأعمال التخطٌط والتنفٌذ
والمتابعة والتقٌٌم للمشروعات.
خلق بٌئة تنافسٌة لدعم التطوٌر المستمر فً الكلٌات الجامعٌة وأقسامها العلمٌة.
استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم والتعلم وإنتاج المواد العلمٌة.
رفع القدرات التنافسٌة للخرٌجٌن على المستوى القومً واإلقلٌمً والدولً.
رفع جودة البحث العلمً وقدرته على تلبٌة احتٌاجات المجتمع.
تأهٌل عدد من الكلٌات الجامعٌة للتقدم والحصول على االعتماد من قبل الهٌئة القومٌة لالعتماد
وضمان جودة التعلٌم.
استحداث سٌاسات إلدارة الجودة والتحسٌن المستمر فً الجامعات والكلٌات.

مشاركة جامعة بنها

تشارك جامعة بنها فً  8مشارٌع ضمن مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد

CIQAP

بكلٌات اآلداب – الحقوق – الزراعة – العلوم – الهندسة بشبرا – التمرٌض – الطب البشري – الطب
البٌطري  .وتوضح الجداول التالٌة ملخصا عن البٌانات التعاقدٌة و انًٕقف انًبني نٓزِ انًشبسيغ .كًب رٕعذ
فً نهاٌة التقرٌر ثؼض انزفبصيم ػٍ الوضع المالً والفنً لبعض الكلٌات.

مردود مشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  CIQAPفي جامعة بنها
لما كانت إستراتٌجٌة جامعة بنها وسٌاساتها تجاه الجودة واالعتماد هو إعتماد كلٌات الجامعة من الهٌئة
القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  ،فإن القٌاس الحقٌقً ألثر ومردود تطبٌق سٌاسات جامعة بنها نحو
هدف اإلعتماد لن ٌتسنى قٌاسه إال بعد اإلعتماد .وقد قامت جامعة بنها فً عام  0202بعمل دراسة
إستطالعٌة ) (Pilot Studyلقٌاس أثر ومردود مشروعات التطوٌر بوجه عام ،واستخدمت فً ذلك عٌنة
مدروسة تمثل كلٌات نظرٌة وكلٌات عملٌة ،ولما كانت معظم الكلٌات المبحوثة وقتها فً بداٌة تطبٌق
مشروعات ال  CIQAPالخاصة بها بالتالً لم تصل هذه الدراسة إلى المخرجات المتوقعة (تقرٌر مدٌر
مركز ضمان الجودة واإلعتمادٌ ،ونٌو .)0200
الوضع الحالي في جامعة بنها
هناك  3كلٌات (التمرٌض والطب البشري والطب البٌطري) مهٌئة للتقدم لالعتماد فً جامعة بنها بنهاٌة
عام  ،0200وبالتالً ٌمكن إستخدام بعض مؤشرات التطوٌر فً هذه الكلٌات الثالث فً التنبؤ بالمردود
الذي نتوقع الحصول علٌه ،وهذا ٌشمل:









تمرس هٌئة التدرٌس على وضع الخطط اإلستراتٌجٌة وتطبٌقها من قبل الكلٌات المتقدمة بمشروعات.
المساهمة فً تنمٌة مفهوم القٌادة والحوكمة فً إدارة الجامعة والكلٌات.
تمرس هٌئة التدرٌس على تحدٌد المعاٌٌر المرجعٌة األكادٌمٌة والمؤسسٌة التً تبنتها الكلٌات المتقدمة
بمشروعات.
الوصول إلى برامج تعلٌمٌة ومعاٌٌر أكادٌمٌة مطورة ومنافسة ومتفقة مع المعاٌٌر الدولٌة.
استمرار تطبٌق نظم الجودة فً الكلٌات ،ومفهوم التقوٌم الذاتً ،والمراجعة الداخلٌة والخارجٌة حتى
بعد الحصول على االعتماد من الهٌئة.
اكتمال منظومة توكٌد الجودة داخل الجامعات والكلٌات مع إنشاء مركز ضمان الجودة واإلعتماد
بالجامعة و إنشاء مراكز للجودة بالكلٌات.
نشر ثقافة الجودة فً التطوٌر األكادٌمً وتبنى مفاهٌم الجودة الشاملة.
تعظٌم االستفادة من نظم ومصادر المعلومات والمعامل والبنٌة التحتٌة المتاحة ودعمه.












تطوٌر البنٌة التحتٌة فً المبانً واألجهزة والمعدات فً الكلٌات المتقدمة بمشروعات.
تحدٌد آلٌات إستمرارٌة التطوٌر المستمر وضمان الجودة.
زٌادة حجم التعاون بٌن الكلٌات المتقدمة بمشروعات والمجتمع المدنى فٌما ٌخص صٌاغة الخطط
اإلستراتٌجٌة وتطوٌر البرامج األكادٌمٌة والبحثٌة.
رفع كفاءة الموارد البشرٌة التً تم تدرٌبها وتأهٌلها بالكلٌات للقٌام بأعمال التخطٌط والتنفٌذ والمتابعة
والتقٌٌم للمشروعات.
خلق بٌئة تنافسٌة لدعم التطوٌر المستمر فً الكلٌات الجامعٌة وأقسامها العلمٌة.
استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم والتعلم وإنتاج المواد العلمٌة.
فاعلٌة مشاركة الطالب والمجتمع المدنً والفنٌٌن فى المجالس الرسمٌة واللجان داخل الكلٌات
والجامعة.
إرتفاع الوعً األكادٌمً بتوصٌف البرامج والمقررات والتقارٌر السنوٌة للمقررات.
نشر توصٌف البرامج والمقررات على موقع الجامعة وإعالم هٌئة التدرٌس باالقسام العلمٌة والطالب
(وطالب الدراسات العلٌا)  ،وتوزٌع ادلة هذه البرامج على الطالب المسجلٌن.
زٌادة تالحم الطالب بأعضاء هٌئة التدرٌس من خالل تفعٌل نظام االرشاد األكادٌمى والساعات
الكتبٌة.

