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نبذة عن مجمس حوكمة الجامعات العربية
تُسيم الجامعات في معظم دول العالم في التـنمية من جوانبيـا المتت فـة اججتماييـة ،واجقتصـادية ،واإلدارّيـة ،والسياسـية ،والصـيية ،وغيرىـا ،وتشـ ّّل جـزًا
ميمـا فـي مجتمعاتيـا المي يــةه ويجتيـد قادتيـا فـي صــياغة رتيتيـا ورسـالتيا التـي تيــدد جياـا ا ىـدام الع يـا لت ـ الجامعـاته وميمـا اتت فـت رتا الجامعــات
ّ
ييويـا ّ
ـتى ين لمـلً الشـواغر فـي المجـاجت المتت فـة
متميـز يتملّـل فـي دفـع أفـواج التـرّيجين الم ّ
ورسائ يا ،إج أنيا تُجمع بشّل أو بآتر ي ـ ىـدفين رئيسـينأل ا ول تع ـيم ّ

المجتمعيةه
بتيمل الجامعات لمستولياتيا
سم
ّ
ل دولة والمجتمع بما يتناسب وايتياجاتيا ،واللاني ُي ّ
ّ
عبر ين تدمة المجتمع أو ما ُي ّ

إن إرساً قوايد اليوّمة في إدارة شتون الجامعات ،مع تر مساية لّل جامعة لتبني سمعتيا من تالل أدائيا ومعاييرىا التاصة ،وىذا من شأنو اجرتااً
بالنظامين التع يمي ،واإلداري في الجامعات إل مستويات أفضله وتيتاج يوّمة الجامعات إل إدارة التغييـر أّلـر مـن التغييـر نفسـو ن ّليـ ار مـن المتط بـات ج
تيتاج إلـ تعـديل التشـريعات الاانونيـة ،بـل إلـ تفعيـل مـا ىـو موجـود وتطبيايـا بشـفافية وذلـ ضـمن سياسـة تعظـيم اإلنجـاز وتوسـيع بـاب المسـاًلة ،ومراقبـة ا داً
ل سير في إصالح التع يم الجامعي ،بمنيج رشيد تّون الواقعية من ماوماتو ،والرتية المستاب ية من مست زماتوه

تعددية وشمولية واضية فـي أنمـاط اليوّمـة ،فضـال يـن المشـارّة الواسـعة صـياب المصـالر بـالا اررات
تبني نظام اليوّمة في الجامعات وجود ّ
يتطّب ّ
التنفيذيـة وتوجيـو سـ وّيم ،ىـذا مـن جانـب ،ومـن جانـب اتـر ج ب ّـد مـن
اإلستراتيجية وتتصـيص المـوارد ،ووجـود اليـات رقابيـة بيـنيم تم ّّـنيم مـن التعامـل مـع اإلدارة
ّ
تادم تااريرىا ين مدا اجلتزام با نظمة والتع يمات ،ومدا ّفاية نظام الرقابة الدات ي ل جامعة وّفاًتوه
وجود رقابة دات ّية مش ّّ ة من مجالس اليوّمة ّ

تبنييــا لمعــايير اليوّمــة ،وغــرض إنشــائيا ،ودورىــا فــي يم ّيــة التنميــة ،والمســاىمة فــي التيـ ّـول إلـ اجقتصــاد المعرفــي
فع ـ الجامعــات العر ّبيـة إد ار
أىميــة ّ
ّ
وماتية ،لذا جاًت فّرة وضع دليل استرشادي ليوّمة الجامعات العربية وىو يشـّل قوايـد م زمـة أو استرشـادية تسـت يم منيـا الجامعـات مسـتولياتيا ذات
ويالم المع ّ

تنظيمية أّلر ّفاًة ويصرّيةه
وتبني ىياّل
العالقة باليوّمة ،فملل ىذا الدليل سيش ّّل تريطة طريق الجامعات التي ي ييا الايام بعم ّية إصالح نظاميا اإلداري ّ
ّ
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وانطالقا من أىمية تطبيق اليوّمة في الجامعات العربية ،قدمت جامعة الشرق ا وسط ممل ة برئيس مج س أمنائيا ،مبادرة ليوّمة الجامعات العربية
يمان وذل يومي  62و 62من شير اذار
ل دورة ) (47ل متتمر العام جتياد الجامعات العربية (دورة ف سطين) ،والتي انعادت في يرم جامعة الشرق ا وسطّ /
 ،6102وقد ايتمد المتتمر في توصياتو ىذه المبادرة ،وتياياا لذل شّ ت جامعة الشرق ا وسط لجنة من أصياب التبرة في مجال اليوّمة برئاسة الدّتور
تم تاديم مسودة أولية ل دليل في المتتمر العام جتياد الجامعات العربية – الدورة ) (48التي ُيادت في
يعاوب يادل ناصر الدين – رئيس مج س أمناً الجامعة ،و َّ
يرم جامعة الاديس يوسم في شير اذار 6102ه

تّون الدليل بصورتو ا ولية من تاديم ،ومادمة يالجت مفيوم اليوّمة ،تالىا توضير لنشأة اليوّمة وتعريفيا لغة واصطاليا ،ويالج الدليل موضـوع
وقد ّ
يوّمة الجامعات وأنماطيا ونماذجيا ،مديما ذل بنتائج الدراسات الساباة في ىذا المجال ،مستت صا منيـا تصـائص نظـام يوّمـة الجامعـات ،وا سـباب الموجبـة
لــو ،ومعياــات تطبياــو فــي الجامعــات العربيــة ،وســبل واليــات اجرتاــاً بالجامعــات مــن تــالل تطبيــق اليوّمــة فييــا ،لــم يــالج الــدليل ميــاور اليوّمــة الماتريــة والتــي

شـ ّّ ت الــدليل اجسترشــادي ليوّمــة الجامعــات العربيــة بعـ ّـده متضــمنا معــايير يامــة قاب ــة ل تطبيــق مــن قبــل الجامعــات العربيــة العامــة والتاصــة ،وذلـ وفاــا ل اــوانين
وا نظمة المعمول بيا في ىذه الجامعات ،وفي المجاجت الميددة في الدليل اجسترشادي الماتـرح ليوّمـة الجامعـات العربيـة ،فـي سـتة ميـاور ،ىـي ميـور اإلدارة
الجامعيـة ،وميــور التتطـيط وقيــاس الفاي يـة ،وميــور الرقابـة اإلداريــة والماليــة ،وميـور ا نشــطة الجامعيـة ،وميــور أصـياب المصــالر ،وميـور الشــفافية والوضــوح

تم يرض مرايل تطبيق اليوّمة في الجامعات ّمـا وردت فـي ا دبيـات والد ارسـات السـاباة ،وأتيـ ار ت ّـم اسـتتالص مجمويـة مـن المتشـرات الدالـة ي ـ
والمساًلة ،و ّ
مدا تطبيق اليوّمة في الجامعات العربية ،واتتتم الدليل بمجموية من المصادر والمراجع العربية وا جنبيةه
لــذا ،وانطالقــا مــن أىميــة التتطــيط اإلســتراتيجي واستش ـرام المســتابل ،جــاًت الياجــة الماســة إليــداد اســتراتيجية ربــع ســنوات لمج ــس يوّمــة الجامعــات
العربية لأليوام 6161-6102ه
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الجامعات األعضاء في اتحاد جامعات الدول العربية*
عدد الجامعات الحكومية

عدد الجامعات الخاصة

عدد الجامعات األهمية

عدد الجامعة اإلقميمية

عدد الجامعات العامة

المجموع

الدولة
المممكة األردنية الهاشمية

11

14

-

-

-

25

دولة اإلمارات العربية المتحدة

2

9

-

-

-

11

مممكة البحرين

2

3

-

1

-

6

الجمهورية التونسية

2

1

-

-

-

3

الجمهورية الجزائرية

9

-

-

-

-

9

المممكة العربية السعودية

22

1

-

-

-

23

جمهورية السودان

30

9

1

-

-

40

الجمهورية العربية السورية

4

8

1

-

-

13

جمهورية الصومال

1

1

-

-

-

2

الجمهورية العراقية

23

5

-

-

-

28

سمطنة عمان

1

2

-

-

-

3

دولة فمسطين

3

7

1

-

8

19

دولة قطر

2

-

-

-

-

2

دولة الكويت

1

-

-

-

-

1

الجمهورية المبنانية

1

17

1

-

-

19

دولة ليبيا

11

2

-

-

-

13

جمهورية مصر العربية

22

18

-

-

-

40

المممكة المغربية

7

-

-

-

-

7

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

2

1

-

-

-

3

الجمهورية اليمنية

8

11

1

-

-

20

مؤسسات تعميمية عربية

-

1

-

5

-

6

164

110

5

6

8

293

المجموع
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تحليل البيئة الداخلية

Strengths
 وجود إرث معرفى تاريخي يؤهل الجامعات العربية لتبنى وتطبيق الحوكمة.

تزيددد إدراك الجامعددات العربيددة ألهميددة دورهددا فددي خدمددة المجتم د وتحقيددق
 ا
التنمية المستدامة.

 يسددعى العديددد مددن الجامعددات العربيددة إلددى تطبيددق معددايير الجددودة العالميددة
والحصول عمى االعتماد األكاديمي الدولي لمختمف البرامج التي تطرحها.

 تتمت بعض الجامعات العربية ببنية أساسية قوية الزمدة لتسسديس الحوكمدة
وتطبيقها.

 تمتددداز بعدددض الجامعدددات العربيدددة بوجدددود بدددرامج تعميميدددة متطدددورة ومتنوعدددة
ورؤية استراتيجية وخطة واضحة لمتطوير المستقبمي.

 اختالف التشريعات الجامعية بدين الجامعدات العربيدة قدد يفدتا فداق لتطدوير
تشريعات مشتركة تغنى تجارب الجامعات العربية.

Weaknesses
 ضعف ثددقافة الحوكمة في بعض الجامعات العربية.
 عدم وجود معايير مشتركة معتمدة لتطبيق الحوكمة في الجامعات العربية.

 ضعف ثددقافة العمل الجماعي بما يتماشى م األنظمة والموائا السارية
في الجامعات العربية.

 ندرة البحوث المؤسسية المتعمقة بحوكمة الجامعات العربية ومؤشراتها في
ضوء معايير الجودة الشاممة.

 ضعف التفاعل بين جامعات المجتمعات العربية وتواض إسهامها في حل
القضايا المجتمعية من خالل خمق المعارف وتوليدها (االبداع واالبتكار

واالختراع).

 اختالف التشريعات الجامعية بين الدول العربية بما قد يؤدي إلى تفاوت
غير مناسب بين الخريجين.
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تحليل البيئة الخارجية

Opportunities
 تددنامى الطمب المجتمعي عمى التعميم العالي.
 زيادة الطمب عمى االستشارات والتدريب.
 التطور السري في المجال التكنولوجي والتدريبي.
 البيئة التشريعية لممنظمات الدوليدة اإلقميميدة والعالميدة تخمدق فدرط لمتطدور
وبناء التحالفات اإلقميمية والدولية.

Threats
 ضعف المواءمة بين متطمبات سوق العمل المحمي واإلقميمي والبرامج
األكاديمية.
 ضعف مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.
 قمة استغالل الجامعات العربية لمفرط التي تعرضها المنظمات اإلقميمية
والدولية مثل الجامعة العربية واألمم المتحدة.
 دخول الجامعات األجنبية المنافسة المحمية.
 اختالف التشريعات الخاصة بالتعميم العالي بين الدول العربية.
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رؤية المجمس

تب ّني الجامعات العربية لمقيادة الرشيدة
رسالة المجمس

الجدية وااللتزام في ممارسة معايير الحوكمة لرف مستوى جودة التعميم العالي العربي
ّ
جية
األهداف اإلستراتي َّ

0

أن تتبن الجامعات العربية معايير اليوّمة وتطباياه

:6

أن تتبن الجامعات العربية العمل الجمايي والمشارّة الواسعة لوضع إطار يام لممارسة اليوّمةه

3
2

أن تيرص الجامعات العربية ي
أن تعمل الجامعات العربية ي

تطبيق معايير الجودة العالمية واليصول ي

اجيتماد ا ّاديمي الدولي لمتت م البرامج التي تطريياه

تدمة المجتمع وتيايق التنمية المستدامة من تالل تطبيق اليوّمةه
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القيم الجوهرية لمجمس حوكمة الجامعات العربية:
تعد القيم إطار عمل يحكم التعامل بين األفراد داخل الجامعات العربية وخارجها لتحقيق أولوياتها اإلستراتيجية ،والسعي نحو تحقيق أهدافها ،حيث إ َّن الجامعات العربية تثمن عالياً وتتبنى
ّ
القيم التالية:
الحوكمة:

ياصد باليوّمة سياسات واجراًات ومعايير اإلدارة الرشيدة لمتت م ا نشطة التي تاوم بيا الجامعاتأل وتتع ق باتتاذ الا اررات المناسبة وتوزيع المستوليات وتتويل الس طات الالزمة إلدارة
ا نشطة ي

أساس قوايد ونظم معتمدة مع مراياة أصياب المصالر بنزاىة وشفافية تط عا ل جودة والتميز في ا داً ،وتياياا لألىدام اإلستراتيجية ل جامعات ،واإلسيام في تنمية المجتمعه

القيادة الرشيدة:

قدرة الجامعات العربية  -سواً ي

الجدية:

تعتمد الجامعات العربية العمل الجمايي والمشتر لتيايق أفضل إنجاز ممّن ضمن قوايد الس و المينية المتعارم ي يياه

اإللتزام:

المستوا الفردي أو الجمايي -ي

اتتاذ الا اررات الوايية إلدارة ا فراد أو التنظيمات ،والتألير ي ييم لتطوير أدائيم ،وديميم ل وصول إل ا ىدام

المبتغاة ضمن مرجعيات وقيم وميددات ،في إطار جمايي وتعاوني يتواًم مع الواقع ويبتعد ين ا ىواً لتنمية المجتمع وفاا ولويات استراتييية ميددةه
تتعيد الجامعات العربية بالوفاً التام بواجباتيا الجمايية والمشترّة ضمن قوايد الس و المينية المتعارم ي يياه

المشاركة:

الفعالة وتااسم ا دوار وتيمل المستوليات من أجل تطوير ا داً وتدمة المجتمعه
ت تزم الجامعات العربية بالعمل الجمايي الجاد والمساىمة اإليجابية ّ
ت تزم الجامعات العربية بالمّاشفة الّام ة والوضوح التام في جميع ممارساتيا وتعامالتيا مع جميع ا طرام وقبول الرأي اآلتر لاياس مادار مساىماتيا في تطوير المجتمعه

المساءلة:

تعتنق الجامعات العربية مبدأ تيمل المستولية الّام ة ين ّافة ممارساتيا ونشاطاتيا ضمن معايير معتمدة والتعاون الّامل مع الجيات المتتصةه

الشفافية:
العدالة:

النزاهة:

اإلبداع:

االبتكار:

تعتنق الجامعات العربية معايير اإلنصام واليياد والموضويية وتّفل تّافت الفرص والتنوع اللـ ـاافي والمساواة في الياوق والواجبات دون تمييز ي
مراياة ايتبارات المص ية العامةه

أساس العرق أو الجنس أو ال ون وذل مع

التييز في إصدار ا يّامه
ت تزم الجامعات العربية بمعايير ا تالق والعدالة وا مانة ويدم
ّ
تديم الجامعات العربية مناتا يسايد ط بتيا وأيضاًىا ي اإلتيان بشئ جديد أو إيادة تاديم شئ قديم بصورة جديدة وغير مألوفة ،وّذل تنظيم ا فّار واظيارىا ببناً جديد يسايد ي
المشاّل أو تاديم إضافة ياياية ل واقع التطبياي (إنتاج يا ي جديد ومفيد وأص ي ومابول وييل مشّ ة ما)ه

تديم الجامعات العربية مناتا يسايد ط بتيا وأيضاًىا ي
الايام بشئ متت م ومتطور لشئ موجود بدج من تيسينوه

يل

تطوير أفّار أو أيمال أو تصاميم أو أساليب أو أي شئ اتر بطرياة أفضل وأيسر وأّلر استتداما وجدوا ،أي تسايدىم ي

الخطة االستراتيجية لمجلس حوكمة الجامعات العربية 6161-6102

9

االختراع:

تديم الجامعات العربية مناتا يسايد ط بتيا وأيضاً ىيئة التدريس ي

تطوير أفّار أو تصاميم أو أساليب من العدم (جديدة وليس ليا مليل ويمّن تطبيايا بالصناية بسيولة ويسر)ه

الجودة الشاممة:

ت تزم الجامعات العربية باستم اررية تيسين وتطوير تدماتيا بشّل متّامل وي

العولمة:

تسع الجامعات العربية إل اجرتااً إل المستوا العالمي من تالل اجيتماد ا ّاديمي الدولي لمتت م البرامج التي تطرييا ،وتطبيق معايير الجودة العالميةه

الحرية األكاديمية:
التنمية المستدامة:

التصيييية في يالة وجود أي تباين بالزمان والمّان المناسبينه

جميع المستويات ووضع معايير ومااييس ل جودة والتميز لمطاباة ومراجعة أدائيا معيا واجراً العم يات

ت تزم الجامعات العربية بتشجيع يرية الفّر والرأي والبيث الع مي مع مراياة العادات والتااليد المريية وايترام الاوانين الساريةه
تضط ع الجامعات العربية بمستولياتيا المجتمعية وتسيم في تيايق التنمية المستدامةه
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وصف األهداف اإلستراتيجية وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء
أن تتبنى الجامعات العربية مبادىء الحوكمة وتنشرها وتطبقها.
األهداف الفرعية
 0 2تطوير مرجعية يربية مويدة ومشترّة ل جامعات العربية في مجال يوّمة الجامعاته

 0 6تبني وتطبيق معايير اليوّمة في الجامعات العربيةه

 0 3تشجيع الجامعات العربية ي

إنشاً مجالس ل يوّمة فيياه

مؤشرات األداء

المبادرات /اإلجراءات
 -تشّيل مج س يوّمة ل جامعات العربيةه

 -تشّيل مج س يوّمة ل جامعات العربيةه

 -إيداد دليل استرشادي ليوّمة الجامعات العربيةه

 -إتراج الدليل إل ييز الوجوده

 -بناً قائمة معايير (متشرات) ل يوّمة وتيّيمياه

ييز الوجوده
 إتراج المعايير (المتشرات) إل ّ -تنفيذ المتتمره

 -ياد متتمر ي

مستوا الجامعات العربية لوضع اليات لتبني وتطبيق

 -يدد الجامعات ال واتي تطبق اليوّمة في قياداتياه

معايير اليوّمة في الجامعات العربيةه
 -تنفيذ ورش متتصصة يول تبني وتطبيق معايير اليوّمةه

 -يدد الورش المتتصصةه

 -تشّيل مجالس ل يوّمة في ّل جامعةه

 يدد الجامعات ال واتي شّ ن مجالس ل يوّمةه -يدد ال جان المشّ ةه

 تشّيل لجان لنشر ل ـاافة اليوّمةه 0 2نشر ل ـاافة اليوّمة في الجامعات العربيةه

-

 -يمل ورش يمل وج سات يصم ذىنيه

المنجزةه

 إصدار وتوزيع مطبويات تاصة باليوّمةه تشّيل لجان لتاييم الجامعة التي ترغب في اليصول ي 0 2منر شيادة اليوّمة ل جامعات ال واتي تياق المعايير المعتمدةه

 يدد المطبويات المنجزةهشيادة

اليوّمةه
 توزيع شيادات اليوّمة يالعام جتياد الجامعات العربيةه

يدد ورش العمل ووج سات العصم الذىني

الجامعات التي فازت بيا في المتتمر

 مدا تيايق الجامعات ل معايير (المتشرات)التاصة باليوّمةه
 -يدد الجامعات التي فازت بشيادة اليوّمةه
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وصف األهداف اإلستراتيجية وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء
بناء تحالفات بين الجامعات العربية لوض إطار عام مشترك لممارسة الحوكمة.
األهداف الفرعية
 6 0تبادل التبرات اإلدارية والع مية في مجال تطوير التع يم الجامعيه
 6 6إيداد دراسات ميدانية مشترّة في مجال تطوير التع يم الجامعيه
 6 3توييد تطط البرامج مع اليفاظ ي

تصوصية البرامج يسب ّل جامعةه

 6 2تبادل المع ومات بين الجامعاته
 6 2تطوير وتأىيل أيضاً الييئة التدريسية أّاديميا وبيلياه

المبادرات /اإلجراءات
 -تطوير برامج لتبادل أيضاً الييئتين التدريسية واإلداريةه

 -يدد ا يضاً الذين تم تبادليمه

 -ندوات وورش يمل مشترّةه

 -يدد الندوات والورش المشترّةه

 -إجراً أبياث مشترّةه

 يدد ونويية الدراسات المشترّة المنجزةه -يدد المتتمرات المنجزةه

 -تشّيل لجان مشترّة لوضع برامج ومعايير مشترّةه

 يدد المعايير المشترّةه -يدد البرامج المويدة المشترّة المنجزةه

 -استيداث مراّز ل مع ومات في الجامعاته

 -يدد الجامعات التي لدييا مراّز مع وماته

 -الربط اإللّتروني بين مراّز المع ومات في الجامعات العربيةه

 -يدد الجامعات المرتبطة مع بعضيا إلّترونياه

 ياد دورات تدريبية مشترّةه -إجـ ـ ـراً بي ـ ــوث تطبياي ـ ــة مش ـ ــترّة بي ـ ــدم تط ـ ــوير اس ـ ــتراتيجيات الت ـ ــدريس

 6 2تطوير استراتيجيات فاي ة ل تدريس الجامعيه

مؤشرات األداء

الجامعيه

 يدد ونويية المتتمرات المشترّةه يدد ونويية الدورات التدريبية والورشه يدد البيوث المنجزةه -يدد أو ارق العمل المادمة في المتتمره

 -ياد متتمر يول استراتيجات التدريس الجامعيه

 -يدد اإلستراتيجيات التدريسيةه

 ياد ندوات وورش لتطوير استراتيجيات التدريسه 6 2تطوير ميارات الايادة لدا الّادرين ا ّاديمي واإلداريه

 -ياد ورشات يمل تاص بتطوير الميارات الاياديةه

 يدد الندوات والورش المنجزةه -نتائج استبانات تاييم الندوات والورش المنجزةه
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وصف األهداف اإلستراتيجية وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء
بناء تحالفات بين الجامعات العربية لوض إطار عام مشترك لممارسة الحوكمة.
األهداف الفرعية

المبادرات /اإلجراءات

 -يدد مراّز البيوث المشترّة التي تم استتدامياه

 إنشاً مراّز ل بيوث المشترّةه 6 2إنشاً مراّز بيلية مشترّة بين الجامعات العربيةه

 إجراً بيوث مشترّة بين الجامعات العربيةه رصد جوائز ل بيوث المشترّة بين الدول العربيةه -إش ار الط بة في البيوث المشترّةه

 6 2إش ار أيضاً ىيئة التدريس في الشبّات البيلية العربية والدوليةه
 6 01تطوير برامج بيلية مشترّة مع الع ماً والبايلين العرب بالتارجه

 -تشجيع أيضاً ىيئة التدريس ي

مؤشرات األداء

اجشـت ار فـي الشـبّات البيليـة العربيـة

 يدد المتتمرات المنجزةه يدد ونويية البيوث المشترّةه -يدد البيوث المشترّة التي يص ت ي

جوائزه

 يدد البيوث المشترّة مع الط بةه يــدد أيضــاً الييئــة التدريســية الــذين تــم تســجي يمفي الشبّات البيلية العربية والدوليةه

والدوليةه
 التواصل مع الع ماً والبايلين العرب بالتارجه -يمل برامج بيلية مشترّة مع الع ماً والبايلين العرب في الجامعةه

 يـ ــدد الع مـ ــاً والبـ ــايلين العـ ــرب المشـ ــارّين فـ ــيالبرامج البيلية المشترّةه
 -يدد المعايير المشترّة والمتفق ي يياه

 6 00وضع معايير مشترّة لجودة ا بياث الع ميةه

 -تشّيل لجان لوضع معايير مشترّة لجودة ا بياثه

 ي ـ ـ ــدد ا بي ـ ـ ــاث المنجـ ـ ـ ـزة ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوً المع ـ ـ ــاييرالمشترّةه
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وصف األهداف اإلستراتيجية وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء
تحقيق التنمية المستدامة من خالل تطبيق الحوكمة.
األهداف الفرعية
 3 0إنشاً مراّز بيلية مشترّة متتصصة لتاديم استشارات
لمتسسات المجتمع المدني يول التنمية المستدامةه

المبادرات /اإلجراءات
 إنشاً مراّز بيلية استشارية في مجال التنمية المستدامةه -يمل دراسات وأبياث استشارية يول التنمية المستدامةه

مؤشرات األداء
 -يدد

ونويية

المراّز

البيلية

اجستشارية

المتتصصة المشترّةه
 يدد ا بياث اجستشارية المتتصصةه -يدد الندوات وورش العمله

 3 6تاديم استشارات ل متسسات التع يمية والتدريبيةه

 -يمل دراسات وأبياث استشارية يول التع يم والتدريبه

 -يدد ا بياث اجستشارية المتتصصةه

 -تدريب العام ين في مجالي التع يم والتدريبه

 -يدد الندوات والدورات وورش العمله

 -ت ق شراّات مع المراّز التع يمية والتدريبيةه

 -يدد الشراّات (اجتفاقيات)ه

 -يمل دراسات وأبياث يول الاضايا والمشاّل والفرص التي تيم الاطايات الصنايية والتجارية

 -يدد ا بياث اجستشارية المتتصصة المنجزةه

 3 3تاديم استشارات ل منظمات الصنايية والتجارية والتدميةه

 -يدد الندوات وورش العمل المنجزةه

والتدميةه
 -ياد ندوات وورش يمله

32

المشارّة في أنشطة التنمية المستدامة في المجتمع
المي يه

 3 2استيداث وتطوير برامج مشترّة بين الجامعات ت بي
ايتياجات المجتمعات المي ية واإلق يمية والدوليةه

 -تاديم تدمات ل مجتمع المدني بيسب ايتياجاتوه

 -يدد التدمات المجتمعية المادمةه

 -المشارّة في ا نشطة المجتمعية ذات العالقة بالتنمية المستدامةه

 -يدد النشاطات التي تمت المشارّة بياه

-

تشّيل لجان مشترّة من الجامعات ومتسسات المجتمع المدني من أجل دراسة ايتياجات
ا سواق والمشاّل والفرص المي ية واإلق يمية الدوليةه

 يدد البرامج المشترّة المنجزة بين الجياتالمتت فةه
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Action Plan
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الهدف اإلستراتيجي األول :أن تتبنى الجامعات العربية لمبادىء الحوكمة وتنشرها وتطبقها.

00

تبني

اليوّمة

العربيةه

في

معايير

 -ياد متتمر ي

2016

2017

2019

األهداف الفرعية

وتطبيق

المبادرات /اإلجراءات

*

2018

فترة التنفيذ

مستوا الجامعات العربية

الجامعات

التنفيذ



العربيةه



 -ال جان

 -تنفيذ ورش متتصصة يول تبني وتطبيق

المج سه

معايير اليوّمةه

 0 6نشر لاافة اليوّمة في
الجامعات العربيةه

 0 3تشجيع الجامعات العربية
ي

فيياه

إنشاً مجالس ل يوّمة

-

تشّيل لجان لنشر لاافة اليوّمةه

-

إصدار وتوزيع مطبويات تاصة باليوّمةه

-

يمل ورش يمل وج سات يصم ذىنيه

-

تشّيل مجالس ل يوّمة في ّل جامعةه

-

تشّيل مج س يوّمة ل جامعات العربيةه

 0 2تطوير مرجعية يربية مويدة

 -إيداد دليل استرشادي ليوّمة الجامعات

في مجال يوّمة الجامعاته

ل يوّمة

ومشترّة ل جامعات العربية

العربيةه

 -بناً

قائمة





معايير

العربيةه

-

الجامعات العربية

-

مج س يوّمة الجامعات

-

 -أيضاً اجتياد

 -الجامعات ا يضاً في



اتياد الجامعات العربيةه


(متشرات)

المنبلاة

ين

 مج س يوّمة الجامعات

 -لجان مج س اليوّمة في



متطمبات التنفيذ (الموارد الالزمة)**

مؤشرات األداء

التقديرية

الجامعات ا يضاًه

 -اجطالع ي

أدلة يوّمة الجامعات في

الجامعات العالميةه

-

تشّيل ال جان المتتصصةه

-

تشّيل المجالس

-

التشريعات وا نظمة والتع يمات النافذةه

 -تشّيل

اليوّمةه

-

لجان

متتصصة

ياد ورشات يمل ولااًات متتصصةه

إيداد مطبويات ومنشورات متتصصةه

-

تشّيل مج س يوّمة يربيه

-

معاييره

-

في

ل ـاافة

إيداد الدليله

111ه02

111ه2

111ه01

-

تنفيذ المتتمر ويدد ا وراق الع مية

-

يدد الجامعات ال واتي تبنين معايير

02

منر شيادة اليوّمة
ل جامعات

يياان

المعتمدةه

ال واتي

المعايير

-

يدد ورش العمل وج سات العصم
الذىني المنجزةه

-

يدد المطبويات المنجزةه

-

يدد الجامعات ال واتي شّ ن مجالس

-

ل يوّمةه

تشّيل مج س يوّمة ل جامعات

العربيةه

إتراج الدليل إل ييز الوجوده

إتراج المعايير (المتشرات) إل
الوجوده

 تشّيل لجان لتاييم الجامعات ال واتيشيادة اليوّمةه

 -توزيع شيادات اليوّمة ي

الجامعات

التي فازت بيا في المتتمر العام جتياد

الجامعات العربيةه

اليوّمةه

يدد ال جان المشّ ةه

111ه01

المادمة لوه

يدد الورش المتتصصةه

وتيّيمياه

ترغبن في اليصول ي

اإل نجاز

دينار أردني

 -مج س يوّمة الجامعات

لوضع اليات لتبني وتطبيق معايير اليوّمة في
الجامعات العربيةه

الجهة المسؤولة عن

الموازنة

نسبة





 لجان التاييم التاصةبمنر شيادة اليوّمةه

-

تشّيل لجنة التاييمه

111ه01

تيايق

الجامعات

ييز
ّ

ل معايير

-

مدا

-

يدد الجامعات التي فازت بشيادة

(المتشرات) التاصة باليوّمةه
اليوّمةه
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بناء تحالفات بين الجامعات العربية لوض إطار عام مشترك لممارسة الحوكمة.

اإلدارية والع مية في مجـال
تطوير التع يم الجامعيه

2016

 6 0تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل التب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

 تطوير برامج لتبادل أيضاً الييئتينالتدريسية واإلداريةه

2017

األهداف الفرعية

المبادرات /اإلجراءات

2019

*

2018

فترة التنفيذ

-

 

 -ندوات وورش يمل مشترّةه

 -إجراً أبياث مشترّةه

ومعايير مشترّةه

 

أيضـ ــاً الييئـ ــة التدريسـ ــية
أّديميا وبيلياه

دينار أردني

 يـ ـ ـ ــدد ا يضـ ـ ـ ــاً الـ ـ ـ ــذين تـ ـ ـ ــم111ه01

يوّمة

تبادليمه
 ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوات وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورشالمشترّةه
 -ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ونويي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -تيديد اجيتياجات البيلية

111ه01

المشترّة المنجزةه

مراّز

في

ل مع ومات

الجامعاته
 -الربط

اإللّتروني

بين

مراّز

 -ياد دورات تدريبية مشترّةه

 يدد المعايير المشترّةه-





المع ومات في الجامعات العربيةه
 6 2تط ـ ـ ـ ـ ـ ــوير وتأىي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الجامعات العربيةه

الجامعاته

الجامعاته

سنة اإلنجاز

 -تشّيل لجان مشترّة لوضع برامج

 استيداثالجامعاته

ا يضاً في اتياد

مؤشرات األداء

اإل نجاز

 -الجامعات العربية

ّل جامعةه
 6 2تبادل المع ومـات بـين

 -إيداد برامج متتصصة في تبادل

أيضاً الييئتين التدريسية واإلدارية بين

مج س

 

 6 3توييــد تطــط الب ـرامج
تصوصية البـرامج يسـب

متطمبات التنفيذ (الموارد الالزمة)

**

التقديرية

 -لجان متتصصة من

تطوير التع يم الجامعيه
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اليف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التنفيذ
 -رئاسة الجامعات

 6 6إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ميدانيــة مشــترّة فــي مجــال

الجهة المسؤولة عن

الموازنة

نسبة





لجان متتصصة من

الجامعات العربيةه

رئاسات الجامعات

العربيةه

 -تيديث التطط المنوي توييدىا

وتطويرىاه

 تشّيل لجان في الجامعات إلنشاًمراّز المع وماته

 -لجان متتصصةه

 -ربط مراّز المع ومات في الجامعات

 -لجان متتصصةه

 -تيديث اجيتياجات في مجال

 رئاساتالعربيةه

الجامعات

استراتيجيات التدريسه

 -يمل متتمرات يالمية مشترّةه

111ه2

 يدد البـرامج المويـدة المشـترّةالمنجزةه
 -يـ ـ ــدد الجامعـ ـ ــات التـ ـ ــي لـ ـ ــدييا

111ه61

مراّز مع وماته
 ي ــدد الجامع ــات المرتبط ــة م ــعبعضيا إلّترونياه
 -يـ ـ ـ ـ ـ ــدد ونوييـ ـ ـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ـ ـ ــتتمرات

111ه2

المشترّةه
 يــدد ونوييــة الــدورات التدريبيــةوالورشه

الخطة االستراتيجية لمجلس حوكمة الجامعات العربية 6161-6102

17

بناء تحالفات بين الجامعات العربية لوض إطار عام مشترك لممارسة الحوكمة

-

ل تدريس الجامعيه

 6 2تطوير ميارات الايادة لدا
الّادرين ا ّاديمي واإلداريه

 6 2إنشاً مراّز بيلية مشترّة

-

ياد ندوات لتطوير استراتيجيات التدريسه

-

ياد ورشات يمل تاصة بتطوير الميارات

-

إنشاً مراّز ل بيوث المشترّةه

-

رصد جوائز ل بيوث المشترّةه

 6 2إش ار أيضاً ىيئة
العربية والعالميةه

 6 01تطوير برامج بيلية

الاياديةه

-

 

 -رئاسات الجامعات العربيةه

إجراً بيوث مشترّة بين الجامعاته

-

-

التواصل مع الع ماً والبايلين العرب بالتارجه

في الشبّات البيلية العربية والدوليةه

 6 00وضع معايير مشترّة

-

 -لجان متتصصةه

يمل برامج بيلية مشترّة مع الع ماً والبايلين

 -مج س يوّمة الجامعات

 

 

 

العربه

تشّيل لجان لوضع معايير مشترّة لجودة

ا بياثه

 -اتياد الجامعات العربية

 

إش ار الط بة في البيوث المشترّةه

اجشت ار

التقديرية

دينار أردني

 -تيديد اجيتياجاته

111ه01

 -يدد ا وراق الع مية المادمة في

المتتمره

 يدد اإلستراتيجيات التدريسية المنجزةه -يدد الندوات وورش العمل المنجزةه

 -رئاسات الجامعات

تشجيع أيضاً ىيئة التدريس ي

مشترّة مع الع ماً والبايلين

لجودة ا بياث الع ميةه

 -مج س اليوّمةه

الجامعيه

-

العرب بالتارجه

2017

استراتيجيات التدريس الجامعيه

-

التدريس في الشبّات البيلية

2016

-

ياد متتمر يول استراتيجات التدريس

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

متطمبات التنفيذ (الموارد الالزمة)

مؤشرات األداء

االنجاز

 -يدد البيوث المنجزةه

 

سنة اإلنجاز

بين الجامعات العربية والدوليةه

-

إجراً بيوث تطبياية مشترّة بيدم تطوير

2018

األهداف الفرعية

 6 2تطوير استراتيجيات فاي ة

المبادرات /اإلجراءات

*

2019

فترة التنفيذ
**

الموازنة

نسبة

العربيةه

 -رئاسات الجامعاته

 -إيداد لجان متتصصة

 -يدد اجيتياجات من البرامج المشترّة

111ه61

 -يدد مراّز البيوث المشترّة التي تم

 تيديد البيوث المشترّة المنوي تنفيذىاه -رصد المبالغ المتصصة ل جوائزه

إنشائياه
111ه01

 -لجان متتصصةه

العربية

 -مج س يوّمة الجامعات

 -رئاسات الجامعات العربية

 -يدد البيوث المشترّة التي يص ت

ي

 -تيضير قوائم أيضاً الييئة التدريسية

 -مج س يوّمة الجامعات

 يدد ونويية البيوث المشترّةهجوائزه

 -يدد البيوث المشترّة مع الط بة ه

 -البيث ين شبّات البيث العالمية

 -رئاسات الجامعة

 -يدد الندوات والورش المنجزةه

 -نتائج استبانات الندوات والورش المنجزةه

111ه01

 -يدد أيضاً الييئة التدريسية الذين تم

تسجي يم في الشبّات البيلية العربية
والدوليةه

 -ياد متتمر يربي سنوياه

111ه01

 -تشّيل لجان متتصصةه

111ه01

 -يدد الع ماً والبايلين العرب المشارّين

في البرامج البيلية المشترّة في التارج ه
 -اجتفاق ي

ا بياثه

المعايير المشترّة لجودة

 -يدد ا بياث المنجزة في ضوً المعايير

المشترّةه
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تحقيق التنمية المستدامة من خالل تطبيق الحوكمة

 3 0إنشاً مراّز بيلية

لمتسسات المجتمع المدني

 -يمل دراسات وأبياث استشارية يول التنمية

يول التنمية المستدامةه

المستدامةه

 3 6تاديم استشارات
ل متسسات التع يمية

والتدريبيةه

 3 3تاديم استشارات
ل منظمات الصنايية

 3 2المشارّة في أنشطة
التنمية المستدامة في
المجتمع المي يه

 3 2استيداث وتطوير
برامج مشترّة بين الجامعات
ت بي ايتياجات المجتمعات
المي ية واإلق يمية والدوليةه

 -مج س اليوّمةه

2016

2017

 

 تشّيل لجان من الجامعاتالعربية

 -يمل دراسات وأبياث استشارية يول التع يم

 -تشّيل لجان متتصصةه

والتدريبه

 -تشّيل لجان متتصصةه

 -تدريب العام ين في مجالي التع يم والتدريبه

 -تشّيل لجان متتصصةه

 ت ق شراّات مع المراّز التع يمية والتدريبيةه يمل دراسات وأبياث يول الاضايا التي تيمالاطايات الصنايية والتجارية والتدميةه

 -ياد ندوات وورش يمل

 -تشّيل لجان متتصصة

 

متطمبات التنفيذ (الموارد الالزمة)

التقديرية

 -تشّيل لجان متتصصةه

 تيديد مواضيع البيوث والدراساتيسب اجيتياجاته

 يدد المراّز البيلية اجستشارية111ه01

 -تجييز ّل ما يتط بو ياد المتتمره

 تيديد اجيتياجات من الدراساته -ورشة يمله

 -المشارّة في ا نشطة المجتمعية ذات

5.000

المتتصصة ه

 -يدد الندوات والدورات وورش

 -اتفاقيات وياوده

العمله

 -تيديد البيوث المشترّة المنوي

 -يدد ا بياث اجستشارية

تنفيذىاه

 -رصد المبالغ المتصصة ل جوائزه

 -يدد الشراّات (اجتفاقيات)ه

10.000

المتتصصة المنجزةه

 يدد الندوات وورش العملالمنجزةه
 -يدد التدمات المجتمعية

 

 -تشّيل لجان متتصصةه

 -تيديد البيوث المنوي اجشت ار فيياه

5.000

المادمةه

تمت
 -يدد النشاطات التي ّ

المشارّة فيياه

 -تشّيل لجان مشترّة من الجامعات

ايتياجات ا سواق المي ية واإلق يمية الدوليةه

 يدد ا بياث اجستشاريةه -يدد ا بياث اجستشارية

العالقة بالتنمية المستدامةه

ومتسسات المجتمع المدني من أجل دراسة

المتتصصة المشترّة

 -يدد الندوات وورش العمله

 تاديم تدمات ل مجتمع المدني بيسبايتياجاتوه

مؤشرات األداء

االنجاز

دينار أردني

 -الجامعات العربيةه

ز

والتجارية والتدميةه

2018

 إنشاً مراّز بيلية استشارية في مجالالتنمية المستدامةه

التنفيذ

2019

األهداف الفرعية

مشترّة لتاديم استشارات

المبادرات /اإلجراءات

*

فترة التنفيذ

الجهة المسؤولة عن

**

الموازنة

نسبة

 

 -تشّيل لجان متتصصةه

 -ياد متتمر يربي يالمي سنوياه

111ه01

 -يدد البرامج المشترّة المنجزة

بين الجيات المتت فةه
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