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تكملة ملخصات بحوث المؤتمر السابع
جامعة عين شمس

الجلسة السابعة:
تخطيط وإدارة منظومة الجودة في المؤسسات األكاديمية :حاالت
البحث األول :
منظومة �إدارة الجودة بجامعة قناة ال�سوي�س  -درا�سة
حالة
يا�سر الوزير -مدير مركز الجودة بجامعة قناة ال�سوي�س ،
ثناء النحلة ،هيام مر�سي ،غادة الطويل ،غادة حداد ،رفيق
عبد الرحمن� ،سمير الري�س – جامعة قناة ال�سوي�س

�أن�شئت جامعة قناة ال�سوي�س في عام  1976بهدف
تنمية المجتمع في �إقليم القناة و �شبه جزيرة �سيناء
بعد �إتمام تحريرها ،وبعد انف�صال جامعتي بور�سعيد
وال�سوي�س� ،أ�صبحت جامعة قناة ال�سوي�س تتكون حاليا من
 13كلية بالإ�سماعيلية و 3كليات بالعري�ش ،بالإ�ضافة �إلى
مركز للدرا�سات البيئية بجنوب �سيناء .وحاليا ف�إن كلية
الطب هي الكلية الوحيدة الحا�صلة على �شهادة االعتماد
من الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد في
جامعة قناة ال�سوي�س ،وقد ح�صلت عليها في -5-15
 2010ك�أول م�ؤ�س�سة تعليمية في م�صر تح�صل على هذه
ال�شهادة .ويوجد خم�س كليات ح�صلت على م�شاريع للتطوير
والت�أهيل لالعتماد ،وت�ستعد حاليا للتقدم للهيئة القومية
بطلبات لالعتماد ،وهي كليات العلوم ،والزراعة ،والطب
البيطري بالإ�سماعيلية ،وكليتي التربية والعلوم الزراعية
بالعري�ش .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن كلية ال�صيدلة قد نجحت
م�ؤخرا  -خالل الدورة ال�سابعة – في الح�صول على م�شروع
للتطوير والت�أهيل لالعتماد ،وب��د�أت بالفعل في تنفيذ
الأن�شطة اعتبارا من �شهر �سبتمبر  .2012وخالل الدورة
القادمة لم�شاريع التطوير ،ف�إن �سبع كليات تنوي التقدم
للح�صول على م�شاريع للتطوير والت�أهيل لالعتماد ،هي
كليات طب الأ�سنان ،و الحا�سبات والمعلومات ،والتمري�ض،
والتجارة ،والهند�سة ،والآداب .وهي كليات ح�صلت من قبل
على م�شاريع لإن�شاء نظام داخلي للجودة ،وتم فيها ندعيم
الموارد الب�شرية والبنية التحتية بحيث تكون لها فر�صة
منا�سبة في الح�صول على م�شاريع للتطوير.
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البحث الثاني :

جودة برامج الدرا�سات العليا -ت�صور مقترح فى
�ضوء متطلبات مجتمع المعرفة
د .دينا ح�سن عبد ال�شافى – مدر�س بمعهد الدرا�سات
التربوية جامعة القاهرة
في ظل مجتمع المعرفة والتغيرات الحادثة في
االقت�صاد وما يتطلبه من زيادة الطلب على التعليم
ما بعد النظامي؛ لمواكبة التغيرات والتطورات �سواء
فى مجال العمل ومجال التخ�ص�ص وفي الحياة
نف�سها ،فقد كانت هناك زي��ادة مطردة في برامج
التعليم الم�ستمر ب�شكل عام وبرامج الدرا�سات العليا
ب�شكل خا�ص؛ حيث ازدادت �أعداد الطالب المقيدين
في الدرا�سات العليا بم�صر خالل فترة الع�شر �سنوات
ال�سابقة من ( 118251طالب) عام 19999 /1998
�إلى ( 197840طالب) خالل عام ،2009/2008
كذلك ت�ضاعف تقريبا عدد الحا�صلين على �شهادات
عليا من ( 27481خريج) عام � 1999 /1998إلى
( 55484خريج) خالل عام  .2009/2008وال�س�ؤال
ال��ذي يطرح نف�سه؛ هل قابل هذه الزيادة تحقيق
لجودة البرامج التعليمية والإمكانيات �سواء الب�شرية
�أو المادية �أو المالية بحيث ي�صبح الخريج بالفعل
يمتلك المقومات والمهارات الأ�سا�سية لتحقيق
�أهداف هذه البرامج.
لذا يتمثل الهدف الرئي�س للدرا�سة فى:
تعرف ق��درة برامج الدرا�سات العليا بالتعليم
الجامعى على تحقيق الجودة فى �ضوء متطلبات
مجتمع المعرفة.
ويتفرع من هذا الهدف عدد من الأهداف الفرعية
وهى:
تعرف متطلبات مجتمع المعرفة.
الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد

