
تمع معر،ي، بررب  ع احلديث إىل جمجملتممن أهم مظاهر ثورة املعرفة املعلوماتية اليت نعيشها حالياً، هو حتول ا
دافه، حيث أصبح أه ما يعرف ابقتصاد املعرفة، بالذي يفرض على التعليم اجلامعي ضربرة إعادة النظر ،ي

مول كما هو مع  الطلب بليس العكس،من الضربري أن تنطلق تلك األهداف من مقولة أن العرض خيلق 
 اً.ره حالي

ة التنافسية العاملية، فرضت على املؤسسات التعليمية ضربر  كذلك فإن العوملة، بما نتج عنها من ظاهرة
وي ، برشكل خاص مستتهبالتحقق من جودة خمرجا القيام مبراجعة رراجمها األكادميية رشكل دبري،

لتنمية األكادميية يعد مبثارة الدعامة األساسية لتحقيق ا جات الربامجخرجييها، حيث أن االهتمام جبودة خمر 
 .االقتصادية باالجتماعية

 كذاب كل ما سبق كان دافعا براء ضربرة التغيري بالتطوير بالسعي حنو إجياد معايري اعتماد عام بخاص،   
 االستمراريةاملنافسة ب معايري جودة تعليمية جتعل من املؤسسات التعليمية مؤسسات شاملة بقادرة على 

 حاآلخذة ،ي النمو على حد سواء، لذا أصب بخصوصاً بالتميز. بمثل تلك التحدايت تشمل مجيع الدبل 
 من الضربري تركيز رؤرة االهتمام على تطوير التعليم العايل من حيث الفلسفة بالرسالة باالسرتاتيجيات

 .مع التطورات باملعطيات احلديثة يتوائمباملخرجات مبا 

ميكنها  حىت لتعليميةا املؤسسات ،ي املعايري من جمموعة توافر جيب العايل التعليم ،ي االعتمادية بلتحقيق
 رتطبيق االلتزام فإن مث بمن .نظرائه مع التنافسية املزااي حتقيق من ميكنها الذي اجلودة ملستوى الوصول

 االعتماد لىع للحصول بالتقدم للتطور تسعى اليت املؤسسات التعليمية يؤهل سوف مفاهيم اجلودة
 .املنشود األكادميي

 اتبحتالف شراكات إلقامة األخرية اآلبنة ،ي املصرية اجلامعات من العديد سعي مع برشكل خاص
 من  مالال األكادميي االعتماد على للحصول يؤهلها بمبا املتقدمة، الدبل مع جامعات اسرتاتيجيه
 بتستمر تبدأ أن بجي نهفإ متكاملة، عملية اجلودة أبن اليقني بمع. احمللية أب اإلقليميةأب  الدبلية املؤسسات

 الفور بعلى لعلميةا الربامج تبدأ أن احلايل الوقت ،ي املهم من أنه إال متوا ي، رشكل املستوايت كافة  على



 رغبة هناك انتك  إذا بذلك علمية، مؤسسة أي ،ي األبىل النواة ابعتبارها بذلك اجلودة، مفاهيم تطبيق ،ي
 بجود يتحمل تمعاجمل يعد مل حيث للمجتمع، املؤسسة التعليمية تقدمه الذي املنتج تطوير ،ي حقيقية

 .املختلفة ملوارده إهدار من ذلك يعنيه ملا كفئة،  غري أكادميية مؤسسات

لى املنظومة عالة عالف أدى اىل تبين إدارة املعهد الواعية اىل تطبيق مفهوم اجلودة الشاملةكل ما سبق 
 التعليمية سواء على املستوى املؤسسي أب الرباجمي.

 مدير وحدة ضمان اجلودة

 ا.م.د. امحد اجلمل
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