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تقدمي
ُت�سهم اجلامعات يف معظم دول العامل يف التنمية من جوانبها املختلفة :االجتماعية,
واالقت�صادية ,والإدار ّية ,وال�سيا�سية ,وال�صحية ,وغريها .وت�شكّل جزء ًا حيو ّي ًا مه ّم ًا
يف جمتمعاتها املحلية .ويجتهد قادتها يف �صياغة ر�ؤيتها ور�سالتها التي حتدد الحق ًا
الأهداف العليا لتلك اجلامعات .ومهما اختلفت ر�ؤى اجلامعات ور�سائلها� ،إال �أنها جُتمع
ب�شكل �أو ب�آخر على هدفني رئي�سني؛ الأول  :تعليم متم ّيز يتم ّثل يف دفع �أفواج اخلر ّيجني
امل� ّؤهلني مللء ال�شواغر يف اجلامعات املختلفة للدولة واملجتمع مبا يتنا�سب واحتياجاتها.
عب عن خدمة املجتمع �أو ما ُي�س ّمى بتح ّمل اجلامعات مل�س�ؤولياتها املجتمع ّية.
والثاين ُ :ي رّ
�إن �إر�ساء قواعد احلاكمية يف �إدارة �ش�ؤون اجلامعات ,مع ترك م�ساحة لكل جامعة
لتبني �سمعتها من خالل �أدائها ومعايريها اخلا�صة ,وهذا من �ش�أنه االرتقاء بالنظامني:
التعليمي ,والإداري يف اجلامعة �إىل م�ستويات �أف�ضل .وحتتاج حاكمية اجلامعات
�إىل �إدارة التغيري �أكرث من التغيري نف�سه لأن كثري ًا من املتطلبات ال حتتاج �إىل تعديل
الت�شريعات القانونية ,بل �إىل تفعيل ما هو موجود وتطبيقها ب�شفافية وذلك �ضمن
�سيا�سة تعظيم الإجناز وتو�سيع باب امل�ساءلة ،ومراقبة الأداء لل�سري يف �إ�صالح التعليم
اجلامعي ،مبنهج ر�شيد تكون الواقعية من مقوماته ،والر�ؤية امل�ستقبلية من م�ستلزماته.
فعلى اجلامعات العرب ّية �إدراك �أهم ّية تبنّيها ملعايري احلاكمية ،وغر�ض �إن�شائها،
ودورها يف عمل ّية التنمية وامل�ساهمة يف التح ّول �إىل االقت�صاد املعريف وعامل املعلومات ّية،
وعلى وزارات التعليم العايل والبحث العلمي العرب ّية و�ضع وثيقة على �شكل قواعد
ملزمة �أو ا�سرت�شادية ت�ستلهم منها اجلامعات م�س�ؤولياتها ذات العالقة باحلاكمية.
فمثل هذه الوثيقة �ست�شكّل خريطة طريق اجلامعات التي عليها القيام بعمل ّية �إ�صالح
نظامها الإداري وتبنّي هياكل تنظيم ّية �أكرث كفاءة وع�صر ّية.
تعددية و�شمولية وا�ضحة يف �أمناط
يتط ّلب تبنّي نظام احلاكمية يف اجلامعات وجود ّ
احلاكمية ،ف�ض ًال عن امل�شاركة الوا�سعة لأ�صحاب امل�صالح بالقرارات الإ�سرتاتيجية
وتخ�صي�ص املوارد ،ووجود �آليات رقابية بينهم متكّنهم من التعامل مع الإدارة التنفيذ ّية

2

وتوجيه �سلوكهم ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر البد من وجود رقابة داخل ّية م�شكّلة
تقدم تقاريرها عن مدى االلتزام بالأنظمة والتعليمات ،ومدى
من جمال�س احلاكمية ّ
كفاية نظام الرقابة الداخلي للجامعة وكفاءتة.
وقد خل�صت العديد من امل�ؤمترات العربية والأجنبية الباحثة مو�ضوع حاكمية
اجلامعات �إىل �أهمية تطبيقها فيها بهدف حت�سني �أدائها ,و�ضمان جودة خمرجاتها،
للو�صول �إىل املراكز الأوىل يف ت�صنيف اجلامعات العاملي� ،إذ �إن مو�ضوع حاكمية
اجلامعات ينطلق من ا�ستخدام مفاهيم ال�شفافية ،والنزاهة ،وامل�شاركة ,والو�ضوح,
وتطبيق القوانني والأنظمة والتعليمات ،وامل�ساءلة لتطوير املجتمعات وبنائها ،و�إحداث
تغيريات �إيجابية يف الدول ال�ضا ّمة لهذه اجلامعات ،و�إعداد �أجيال قادرة على مواكبة
االنفجار املعريف والتقني ،وتلبية احتياجات جمتمعاتها مبا ي�ساير الع�صر.
وتتعدد جماالت احلاكمية يف اجلامعات وتتن ّوع ،ولكنها مرتابطة ب�شكل حلقات ،ت�ؤثر
ّ
كل حلقة يف الأخرى وتت�أثر بها ،وتعمل جميعها لتحقيق الأهداف .وهي بذلك تهدف
�إىل ت�أ�سي�س فكرة االلتزام وثقافته� ,إذ تقوم فل�سفة احلاكمية ب�إثراء ثقافة االلتزام
أخالقي
التعليمي وال
بنائي ،قائم على ت�أ�سي�س امل�ضمون
ارتقائي
و�إخ�صابها ،وهو فكر
ّ
ّ
ّ
ّ
وا�سع املدى .وهذا مي ّثل املجال الأول حلاكمية اجلامعات.فتحقيق امل�صداق ّية وزيادة
الثقة ،وبخا�صة يف البيانات واملعلومات املن�شورة عن اجلامعة ،وتقارير مديري وحدات
الرقابة والتدقيقُ ،تعد من �أهم جماالت احلاكمية ،وتنعك�س �إيجابيا على عمليات
اجلامعة وخمرجاتها ،وهذا مي ّثل املجال الثاين�.أما املجال الثالث ،فيتم ّثل يف تعزيز
ال�شفافية وحتقيق الو�ضوح؛ �إذ ت�ستخدم احلاكمية �أداة تنوير وا�ستنارة و�إلقاء ال�ضوء
على اجلوانب املختلفة القائمة يف اجلامعة ،للتقليل من اللب�س وال�ضبابية .وكلما كانت
احلاكمية قوية ،ازدادت فاعليتها ،لقدرتها على حت�سني درجة ال�شفافية والو�ضوح.
كما �أن احلاكمية لي�ست هدفا يف ذاتها ،ولكنها و�سيلة و�أداة للو�صول �إىل حتقيق �أهداف
متعددة تتعلق باجلامعة و�إ�سرتاتيجيتها .وهذا مي ّثل املجال الرابع .كما يتم ّثل املجال
اخلام�س يف حتقيق العدالة وتطبيق مبد�أ "على قدم امل�ساواة"� ,إذ تقوم احلاكمية يف
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مما يزيد من ال�شعور بالعدالة والإن�صاف،
هذا املجال بتهيئة الفر�ص املتاحة للجميعّ ،
والأمان ،ليق�ضي على حاالت العجز والطمع والف�ساد.
ومي ّثل املجال ال�ساد�س ُح�سن �إدارة اجلامعة� ,إذ تعمل احلاكمية على �إبراز هذا ُ
احل�سن,
وخا�صة فيما يتعلق بعمليات التخطيط ،والتنظيم ,والتوجيه ,واملتابعة ،ومن ثم تزداد
كفاءة اجلامعة الإدارية من خالل حتديد الأهداف اخلا�صة بكل ن�شاط ،وحتديد
الربامج التنفيذية الالزمة لتحقيق الأهداف ،وح�شد املوارد والإمكانيات الكفيلة
بتنفيذ هذه الأهداف.ويتم ّثل املجال ال�سابع والأخري يف زيادة الفاعلية واالهتمام.
�إذ تقوم احلاكمية بدور �شديد الأهمية يف زيادة فاعلية اجلامعة ،بجعل حا�ضرها
وم�ستقبلها واعد ًا من خالل عدة و�سائل ،منها� :ضمان جودة املخرجات واالرتقاء
بخريجيها.
بنوعيتها ،واكت�ساب مزايا تناف�سية ّ
وانطالق ًا من �أهمية تطبيق احلاكمية يف اجلامعات العربية ،قدمت جامعة ال�شرق
الأو�سط ممثلة برئي�س جمل�س �أمنائها ،مبادرة حلاكمية اجلامعات العربية للدورة
( )47للم�ؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية (دورة فل�سطني) ،والتي انعقدت يف حرم
جامعة ال�شرق الأو�سط/عمان وذلك يومي 26و 27من �شهر �آذار  .2014وقد اعتمد
امل�ؤمتر يف تو�صياته هذه املبادرة ،وحتقيق ًا لذلك �شكلت جامعة ال�شرق الأو�سط جلنة
من �أ�صحاب اخلربة يف جمال احلاكمية برئا�سة الدكتور يعقوب عادل نا�صر الدين
– رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة ،ومن املتوقع تقدمي هذه الدليل للم�ؤمتر العام الحتاد
اجلامعات العربية – الدورة ( )48واملتوقع عقده يف حرم جامعة القدي�س يو�سف يف
بريوت خالل �شهر �آذار .2015
وقد تك ّون الدليل من تقدمي ،ومقدمة عاجلت مفهوم احلاكمية ،تالها تو�ضيح
لن�ش�أة احلاكمية وتعريفها لغة و�إ�صطالح ًا .ثم عالج الدليل مو�ضوع حاكمية اجلامعات
و�أمناطها ومناذجها ,مدعم ًا ذلك بنتائج الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال ،م�ستخل�ص ًا
منها خ�صائ�ص نظام حاكمية اجلامعات ،والأ�سباب املوجبة لها ،ومعيقات تطبيقها يف
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اجلامعات العربية ،و�سبل و�آليات االرتقاء باجلامعات من خالل تطبيق احلاكمية فيها.
ثم عالج الدليل حماور احلاكمية املقرتحة والتي �شكلت الدليل اال�سرت�شادي حلاكمية
بعده مت�ضمن ًا معايري عامة قابلة للتطبيق من قبل اجلامعات
اجلامعات العربية ّ
العربية العامة واخلا�صة ،وذلك وفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف هذه اجلامعات،
ويف املجاالت املحددة يف الدليل اال�سرت�شادي املقرتح حلاكمية اجلامعات العربية ،يف
�ستة حماور ،هي :حمور الإدارة اجلامعية ،وحمور التخطيط وقيا�س الفاعلية ،وحمور
الرقابة الإدارية واملالية ،وحمور الأن�شطة اجلامعية  ،وحمور �أ�صحاب امل�صالح ,وحمور
ال�شفافية والو�ضوح وامل�ساءلة.
وقد مت عر�ض مراحل تطبيق احلاكمية يف اجلامعة كما وردت يف الأدبيات والدرا�سات
ال�سابقة ،و�أخري ًا مت ا�ستخال�ص جمموعة من امل�ؤ�شرات الدالة على مدى تطبيق
احلاكمية* يف اجلامعات العربية .واختتم الدليل مبجموعة من امل�صادر واملراجع
العربية والأجنبية.
واهلل املوفق،،
د .يعقوب عادل نا�صر الدين
رئي�س جمل�س الأمناء

* احلاكمية تعني احلوكمة
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مقدمة
عد احلوكمة ( )Governanceمن املفاهيم احلديثة التي حظيت باهتمامات كبرية يف
ُت ّ
ال�سنوات الأخرية عرب ا�ستخدامها يف حتقيق اجلودة والتم ّيز يف الأداء.
وم�صطلح احلوكمة يعني امل�صدر �أو املرجع ّية التي ُي�ستند �إليها يف حكم ال�شركة �أو الوحدة
حد متفق عليه بني االقت�صاديينّ
�أو الكيان ،وبح�سب بع�ضهم فال يوجد حتى الآن تعريف �أو ّ
والقانون ّيني واملح ّللني كا ّفة ,وهذا ما ت�ؤ ّكد عليه مو�سوعة Corporate Governance
موحد لهذا املفهوم ،ويرجع ذلك �إىل تداخله
 Encyclopediaمن حيث االفتقار �إىل تعريف ّ
يف العديد من الأمور التنظيم ّية واالقت�صاد ّية واملالية واالجتماع ّية لل�شركات وهو الأمر
الذي ي�ؤ ّثر يف املجتمع واالقت�صاد ككل (اخلطيب وقريط2010 ،؛ طربيه؛  .)2010وبعا ّمة
ميكن القول �إن ماه ّية مفهوم حوكمة امل�ؤ�س�سات معن ّية ب�إيجاد التطبيقات واملمار�سات ال�سليمة
للقائمني على �إدارة ال�شركة وتنظيمها ,مبا ُيحافظ على حقوق حملة الأ�سهم ,وحملة
ال�سندات ,والعاملني بال�شركة ,و�أ�صحاب امل�صالح  ,Stakeholdersوغريهم ,وذلك من خالل
حتري تنفيذ �صيغ العالقات التعاقد ّية التي تربط بينهم ،وبا�ستخدام الأدوات املال ّية
ّ
واملحا�سب ّية ال�سليمة وفق ًا ملعايري الإف�صاح وال�شفاف ّية الواجبة .كما �أنه على امل�ستوى املح ّلي
حمدد مل�صطلح  Corporate Governanceباللغة العرب ّية؛
والإقليمي يتم
التو�صل �إىل مرادف ّ
ّ
و ُيطلق عليه يف بع�ض البلدان العرب ّية كالأردن باحلوكمة امل� ّؤ�س�سية �أو التحكّم امل� ّؤ�س�سي ,بينما
يف م�صر ُي�س ّمى حوكمة ال�شركات ،فبعد العديد من املحاوالت وامل�شاورات مع عدد من خرباء
ال ّلغة العرب ّية واالقت�صاد ّيني والقانون ّيني املهت ّمني بهذا املو�ضوع ،مت اقرتاح م�صطلح "حوكمة
ال�شركات".)Alamgir; 2007(.
واكت�سبت حوكمة امل�ؤ�س�سات �أهمية �أكرث بالن�سبة للدميقراطيات النا�شئة نظر ًا ل�ضعف
النظام القانوين الذي ال ميكن معه �إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات بطريقة ف ّعالة.
كما �أن �ضعف نوعية املعلومات ي�ؤدي �إىل منع الإ�شراف والرقابة ،ويعمل على انت�شار الف�ساد
وانعدام الثقة ،وي�ؤدي اتباع املبادئ ال�سليمة حلوكمة ال�شركات �إىل خلق االحتياطات الالزمة
�ضد الف�ساد و�سوء الإدارة ،مع ت�شجيع ال�شفافية يف احلياة االقت�صادية ,ومكافحة مقاومة
ال�شركات للإ�صالح (يو�سف2007 ،؛ حالوة وطه.)2011،
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فمث ًال جاءت احلوكمة يف قطاع الأعمال ر ّد ًا على الكثري من الظواهر ال�سلب َّية التي انت�شرت
فيه ب�سبب تغ ّول الإدارة التنفيذية ,وتغليب م�صاحلها ال�شخ�ص ّية على حقوق غريها من
مما �أ ّدى �إىل ا�ست�شراء املح�سوبية والف�ساد املايل والإداري ,وجتاوز القوانني
�أ�صحاب امل�صالحّ ,
والت�شريعات� ،أ ّما يف قطاع التعليم ،فت�أتي احلوكمة ر ّد ًا على حالة الرت ّدي الكبري الذي و�صلت
وامتد اخللل فيه �إىل
�إليه البنية الأ�سا�س َّية لهذا التعليم وعلى امل�ستويني العلمي والبحثي,
ّ
القيم والأخالق اجلامعية مبختلف جوانبها.

ن�ش�أة احلوكمة

�شاع مفهوم احلديث للحوكمة يف بداية ال�سبعينيات من القرن الع�شرين يف �أو�ساط
�إدارة الأعمال يف ّ
كل من الواليات املتحدة وبريطانيا� ،إ ّال �أنّ �أفكار ًا �أول ّية عنها قد �أ�شري �إليها
مبدة طويلة .ففي عام  1920مث ًال قامت اجلمع ّية الأمريكية للأ�ساتذة اجلامع ّيني
قبل ذلك ّ
( )AAupبن�شر �إعالن خا�ص عن �صلة مبادئ احلوكمة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل� .أ ّكدت فيه
على" �أهمية م�شاركة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف القرارات املتع ّلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية
الأكادميية يف جماالت التعيني ،والتعليم ،والتدريب جميعها ،وكذلك يف اختيار �أو انتخاب
القائمني على �إدارة اجلامعة ويف �إعداد الإ�سرتاتيجيات واملوازنات ,وحتديد ال�سيا�سات
املتعلقة بالتدري�س والبحث العلمي والتوا�صل مع املجتمع" ويف العام  ،1932قدَّ م الباحثان
الأمريك ّيان ( )Brele& Meanيف كتاب �صدر لهما �أفكار ًا �أول ّية عن حوكمة ّ
ال�شركات ,خ�صو�ص ًا
فيما يتعلق مب�شكلة تنازع �أو ت�ضارب امل�صالح التي ن�ش�أت بفعل ف�صل ملك ّية ال�شركة عن �إدارتها؛
لي�أتي بعد ذلك االقت�صادي الأمريكي ( )Ronal Coaseالذي عر�ض يف مقالة له ن�شرت عام
 1937حتت عنوان  The Nature of the firmمناذج التن�سيق التي تعمل داخل املن�ش�أة بهدف
تقلي�ص تكاليف ال�صفقات التي حتدث بينها وبني ال�سوق العاملة فيها.
�أما �أول خطوة لو�ضع مفهوم احلوكمة مو�ضع التنفيذ ،ومتثلت مبا قامت به بور�صة لندن
عام  1992بت�شكيل جلنة كادبري  Cadbury Committeلعالج بع�ض امل�شكالت التي ُيعاين منها
قطاع الأعمال الربيطاين� .إذ قدمت هذه اللجنة تقرير ًا ت�ضمن ت�سع ع�شرة تو�صية على �صلة
باحلوكمة خ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�صالحيات جمل�س الإدارة وم�س�ؤولياته يف جماالت الرقابة
لكن العامل الأكرث ح�سم ًا يف و�ضع الركائز الأ�سا�سية للحوكمة مبفهومها
والإبالغ املايلّ .
احلديث ،هو اجلهد امل�شرتك الذي بد�أ يف عام  1999لعدة جهات هي :البنك الدويل للإن�شاء

8

والتعمري ,و�صندوق النقد الدويل ( ،)IMFوبنك الت�سويات الدولية ( ،)BISثم ّ
منظمة
الدولية (� .)OECDإذ ين�سب لها ،الف�ضل الأكرب كونها مل تقف
التعاون االقت�صادي والتنمية ّ
اخلا�صة باحلوكمة ،بل جتاوزت ذلك ب�إخ�ضاع هذه
عند حد �إ�صدارها ملجموعة املبادئ ال�ستّة
ّ
املبادئ للتعديل مرتني :الأوىل عام  ،2004والثانية عام  2010وذلك عندما �أ�ضافت رد ًا على
الأزمة املالية العاملية وتداعياتها مبدئني جديدين هما �إدارة املخاطر ،Risk Management
واال�ستدامة .Sustainability
ويف �سياق قوننة بع�ض قواعد احلوكمة ،ال بد من الإ�شارة �إىل ما قامت به هيئة الأوراق
املالية ( )SECيف الواليات املتحدة الأمريكية �إثر االنهيارات املال ّية التي �أ�صابت عام 2002
ال�شركات الأمريك ّية العمالقة �أمثال  Enron، World comوغريهما بفعل ظاهرة الف�ساد
وحينئذ كانت تلك الهيئة وراء �إ�صدار ما
املايل والإداري التي ا�ست�شرت يف تلك ال�شركات.
ٍ
يعرف بت�شريع  Oxly Act–Sarbanesالذي �صدر عن الكوجنر�س مت�ضمن ًا �سل�سلة من املبادئ
والقواعد امللزمة لتطبيق نظم احلوكمة يف املنظمات العاملة يف القطاعني اخلا�ص والعام على
ال�سواء.

تعريف احلوكمة لغة وا�صطالح ًا

ً
م�ستحدثة يف قامو�س اللغة العربية ،وهي منحوتة ،فهي لفظة م�ستمدة
ُتعد لفظ احلوكمة
من احلكومة ،وهو ما يعني االن�ضباط وال�سيطرةُ ،
واحلكم بكل ما تعني هذه الكلمة من معانٍ .
وعليه ف�إن لفظة "احلوكمة " تت�ضمن عديد ًا من اجلوانب منها (نا�صر الدين: ):2012a ،
حل ْك َم ُة :وما تقت�ضيه من التوجيه والإر�شاد.
ا ِ ُاحلك ُْم  :وما يقت�ضيه من ال�سيطرة على الأمور بو�ضع ال�ضوابط والقيود املتحكمة يف
ال�سلوك.
االح ِت َكا ُم :وما يقت�ضيه من العودة �إىل مرجعيات �أخالقية وثقافية ,و�إىل خربات مكت�سبة
 ْمن خالل جتارب �سابقة.
 ال َت َح ُاكم :طلب ًا للعدالة خا�صة عند انحراف �سلطة الإدارة وتالعبها مب�صالح امل�ساهمني.تعددت التعريفات املقدمة لهذا امل�صطلح ،بحيث يدل كل م�صطلح على وجهة النظر التي
قدم هذا التعريف .فعلى �سبيل املثال ت ّعرف م�ؤ�س�سة التمويل الدول ّية ""IFC
يتبنّاها ُم ّ
هذا امل�صطلح ب�أنه " النظام الذي يتم من خالله �إدارة ال�شركات والتحكّم يف �أعمالها "
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( .)Alamgir, 2007يف حني عرفته ّ
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية " "OECDب�أنه "
جمموعة من العالقات القائمة بني القائمني على �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة وحملة
الأ�سهم وغريها من امل�ساهمني " (.)Jan, 2008
ويرى جوبال�سمي (� )Gopalasamy, 1998أن احلوكمة لي�ست جمرد �إدارة �شاملة للدولة
أعم مفهوم ًا� ،إذ �إنها تت�سع لت�شمل الإدارة ال�شاملة� ،إدارة
�أو للمنظمة بل هي �أو�سع نطاق ًا و� ّ
كف�ؤة وعادلة و�شفّافة للو�صول �إىل �أهداف حمددة ب�شكل دقيق ووا�ضح ،ونظام لبناء م�ؤ�س�سات
الدولة �أو املنظمة وت�شغيلها ,ورقابتها بر�ؤية م�ستقبلية حري�صة على حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية بعيدة املدى ،وهي متثل نظام ًا كلي ًا للرقابة على اجلوانب املالية وغري املالية،
وبوا�سطة هذا النظام ُتوجه م�ؤ�س�سات الدولة �أو املنظمة و ُتراقب ب�أكملها (Nasereddin,
وعرفها الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة (� )UNDPأنها ممار�سة ال�سلطة
.)2013:a
ّ
االقت�صادية وال�سيا�سية والإدارية لإدارة �ش�ؤون الدولة على امل�ستويات كافة من خالل
�آليات ,وعمليات ,وم�ؤ�س�سات ,تتيح للأفراد واجلماعات حتقيق م�صاحلها (الطائي وحمد،
 .)2010ويعرفها نا�صر الدين ( )2014ب�أنها :نظام يتم مبوجبه �إخ�ضاع ن�شاط اجلامعات
�إىل جمموعة من القوانني والأنظمة والقرارات التي تهدف �إىل حتقيق اجلودة والتميز يف
الأداء عن طريق اختيار الأ�ساليب املنا�سبة والفعالة؛ لتحقيق خطط امل�ؤ�س�سة و�أهدافها
و�ضبط العالقات بني الأطراف الأ�سا�سية التي ت�ؤثر يف الأداء (.)Nasereddin, 2013:b
ويعرف عزت ( )2009احلوكمة ب�أنها " :و�ضع معايري و�آليات حاكمة لأداء الأطراف كلها من
ّ
خالل تطبيق ال�شفاف ّية ,و�سيا�سة الإف�صاح عن املعلومات ,و�أ�سلوب قيا�س الأداء ,وحما�سبة
امل�س�ؤولني ,وم�شاركة اجلمهور يف عملية الإدارة والتقييم (عزت .)2009،وبذلك ف�إنها تعني
وجود نظم حتكم العالقات بني الأطراف الأ�سا�سية التي ت�ؤثر يف الأداء ،كما ت�شمل مقومات
تقوية امل�ؤ�س�سة على املدى البعيد وحتديد امل�س�ؤول وامل�س�ؤولية" (ال�سر.)2013 ،
وعرفت احلوكمة ب�أنها  " :تغليب م�صلحة امل�ؤ�س�سة على امل�صالح الفردية للإدارة واملالكية
ُ
والدائنني والعاملني وغريهم� ،أو العدل بني �أ�صحاب امل�صالح يف امل�ؤ�س�سة مبا ي�ضمن ا�ستمرارها
وعرفت احلوكمة �أي�ض ًا ب�أنها حالة ،وعمل ّية ،واجتاه ،وت ّيار،
وعدم ت�صفيتها " (ال�سرُ .)2013 ،
وهي ,يف الوقت ذاته ,مزيج من هذا وذاك ،عامل �صحة وحيوية ،وهي نظام مناعة وحماية
وتفعيل .نظام يحكم احلركة ،وي�ضبط االجتاه ،ويحمي �سالمة الت�صرفات كافة ،ونزاهة

10

ال�سلوكيات داخل امل�ؤ�س�سات وي�ؤمنها ،وي�صنع من �أجلها �سياج �أمان ،وحاجز حماية ف ّعال
ووا�ضح (ال�سر.)2013 ،

حوكمة اجلامعات

انتقل مفهوم حوكمة ال�شركات �إىل اجلامعات .وظهر مفهوم حوكمة اجلامعات
يف الآونة الأخرية نظر ًا ملا ت�سهم به اجلامعات يف معظم دول العامل بالتنمية من جوانبها
املختلفة :االجتماعية ,واالقت�صادية ,والإدارية ,وال�سيا�سية ,وال�صحية ,وغريها ،وهي جزء
وحيوي من املجتمع العام ،كما �أن لها عالقاتها التبادلية مع هذا املجتمع (اخل�ضريي،
مهم
ّ
ّ
 .)2005ويجتهد القائمون على اجلامعات يف �صياغة ر�سالة اجلامعة ،التي حتدد الحقاً
الأهداف العليا للجامعة ،ومهما اختلفت �صيغ هذه الر�سائل� ,إال �أنها جُتمع ب�شكل �أو ب�آخر على
�أن �أ�سمى �أهداف اجلامعات يرتكز يف هدفني �أ�سا�سني الأول :تعليم جيد ,يتمثل يف الدفع ب�أفواج
اخلريجني امل�ؤهلني مللء ال�شواغر يف امل�ؤ�س�سات املختلفة للدولة ,مبا يتنا�سب واحتياجاتها� ،أي
�أن يكون هناك توافق بني متطلبات املجتمع ونوعية اخلريجني ،والهدف الثاينُ :ي ّعرب عن
خدمة املجتمع من خالل التفاعل بني اجلامعة واملجتمع ,و�إ�سهام اجلامعة يف حل الق�ضايا
ب�أنواعها املختلفة على الأ�صعدة كا ّفة من خالل الأبحاث ,وور�ش العمل ال�صناعية ،والتعليمية،
واالجتماعية ،والزراعية ،وغريها (خليل والع�شماوي2008 ،؛ عزت2009،؛ حالوة وطه،
 .)2011و ُتعد اجلامعات �شريان ًا رئي�س ًا ال غنى عنه يف بناء املجتمع ،وتوعيته ،وتعليمه لريقى
�إىل �أعلى م�ستويات العلم واحل�ضارة ،لأجيال احلا�ضر وامل�ستقبل.
ولقد �سبقت الدول
املتقدمة الدول النامية يف تبنّي نظم احلوكمة اجلامع ّية ,مع �أنَّ
ّ
الأخرية هي الأكرث احتياج ًا �إىل تبنّي هذه النظم؛ وذلك من �أجل ج�سر الفجوة الكبرية
القائمة حالي ّا بني نوع ّية التعليم اجلامعي يف املجموعتني .ولقد كانت الرابطة الأمريك ّية
تعد بيان ًا عن حوكمة التعليم اجلامعي،
للأ�ساتذة اجلامعيني ( ، )AAupهي �أ ّول منظمة ّ
�إذ �أ ّكدت يف هذا البيان الذي �صدر عنها عام  1920على �ضرورة �أن يكون لأع�ضاء هيئة
مهم يف اتخاذ القرارات اخلا�صة مبجاالت متعددة مثل :انتخاب ر�ؤ�ساء املجال�س
التدري�س دور ّ
الأكادميية ،و�إعداد املوازنة ,ثم ر�سم وحتديد ال�سيا�سات التعليم ّية .كما قامت هذه الرابطة
�أي�ض ًا عام  1966ب�إ�صدار بيانها ال ّثاين ا ّلذي �أدخلت فيه مفهوم ًا جديد ًا للحوكمة هو ما
ً
ا�ستجابة
يعرف باحلوكمة اجلامع ّية القائمة على ال�شراكة  ,Shared Governanceوذلك
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لظاهرة تنامي �أهم ّية مفهوم القيم اجلامع ّية املبني على املثلث املعروف :امل�ساءلة ,وامل�شاركة,
وال�شفاف ّية .وكذلك لتنامي عمل ّية تبادل ال ّثقافات بني اجلامعات على امل�ستوى العاملي(:2004
 .)Kezar and Eckel,398-371هذا ويدار نظام احلوكمة اجلامع ّية عادة من قبل جمل�س
حوكمة  Governing Boardيعرف حتت م�سم ّيات خمتلفة مثل :جمل�س �أمناء �أو جمل�س �إدارة
�أو ما مياثلهما ،وبجانبه رئي�س اجلامعة الذي يعاونه يف �أداء مه ّماته جمموعة م�ست�شارين
مم ّثلي �أ�صحاب امل�صالح ,وذلك من خالل املجال�س اجلامع ّية املختلفة ( جمل�س احلوكمة،
وجمل�س العمداء ،وجمال�س الكل ّية والأق�سام).
وتعرف حوكمة اجلامعات ب�أنها منظومة متكاملة تتم ّثل يف جمموعة القوانني والأنظمة
والتعليمات التي تهدف �إىل حتقيق جودة العمليات واملخرجات ،والهيئتني :الأكادميية
والإدار ّية ومتيزها (بزاوية و�ساملي ،)2011 ،وذلك من خالل اختيار اال�سرتاتيجيات املنا�سبة
لتحقيق غايات اجلامعة ،وهي �أي�ض ًا جمموعة متكاملة من العنا�صر الب�شر ّية واملاد ّية املتكاملة
واملتفاعلة التي تخلق االن�سجام والتوازن داخل اجلامعة� ،إذ ي�سبب فقدانها خل ًال كبري ًا يف
عمليات اجلامعة .وهي ُح�سن �إدارة اجلامعة مبا ي�ضمن جودة عملياتها ,ومن ثم خمرجاتها.
وهي جمموعة معايري ونظم اجلودة والتميز التي حتكم �أداء اجلامعات ،مبا يحقق �سالمة
التوجهات ،و�صحة الت�صرفات ،ونزاهة ال�سلوكيات ،ومبا ي�ضمن حتقيق ال�شفافية ,وامل�ساءلة,
وامل�شاركة ,من الأطراف جميعها ،وتغليب م�صلحة اجلامعة على امل�صالح الفردية ،مبا ي�ؤدي
�إىل تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي وحماية م�صالح الأطراف جميعها .ذات العالقات املبا�شرة وغري
املبا�شرة مع اجلامعة .وهي تط ّبق القوانني والت�شريعات ومعايري التميز على مكونات اجلامعة
ك ّلها ,على �أ�سا�س من ال�شفافية ,وامل�ساءلة ,وال�شراكة ،مبا يحقق م�صلحة اجلامعة ويحمي
م�صالح كل من له عالقة بها.
وجتمع الدرا�سات التي بحثت يف حوكمة اجلامعات (ر�ضا وعبد اهلل)Jan, 2008( )2011 ،
(ال�سر( )2013 ،نا�صر الدين  )2014،على �أن مفهوم حوكمة اجلامعات له املعاين الآتية :
 جمموعة من الأنظمة اخلا�صة بالرقابة على �أداء اجلامعة. تنظيم العالقات بني جمال�س حوكمة اجلامعة (جمل�س الأمناء ،جمل�س اجلامعة ،جمل�سالعمداء  ،جمال�س الكليات والأق�سام).
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 جمموعة من القواعد يتم مبوجبها �إدارة اجلامعة والرقابة عليها وفق هيكل معينّ يت�ضمنتوزيع احلقوق والواجبات فيما بني �إدارة اجلامعة وجمال�س حوكمة اجلامعة ,مبا ي�ضمن
جودة خمرجات امل�ؤ�س�سة التعليمية.
وبناء على ذلك ,ف�إن حوكمة اجلامعات لي�ست جمرد �إدارة �شاملة لها ,بل هي �أو�سع نطاق ًا
ً
أعم مفهوماً.
و� ّ
فمن �أهداف احلوكمة حت ّول اجلامعات والكليات من مراكز امتحانات و�أجور ومرتبات �إىل
م�ؤ�س�سات تنمية بحيث تعمل يف ظل ر�ؤية �إ�سرتاتيجية ال ترى التعليم �إ�صدار �شهادات فقط,
بل تراه �صناعة وطنية للم�ستقبل (ال�سر .)2013 ،وما يعنينا يف هذا املقام الطلبة وعالقاتهم
بالإدارة وب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،فالطلبة هم �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقيون ،لأنّ اجلامعات
بنيت من �أجل تقدمي اخلدمة التعليمية لهم ،وح�سن �إعدادهم ،وهم من يت�أثر ب�شكل مبا�شر
بكل القرارات التي ت�صدرها الإدارات اجلامعية� ،أو جمل�س التعليم العايل� ،أو وزارة التعليم
العايل ،ويف ذات الوقت جند هذه القرارات ت�صدر مبعزل عنهم ،وعليهم االلتزام بها وتنفيذها
دون �أن يكونوا قد �شاركوا يف مناق�شتها �أو يف حتديد م�ساراتها ،وهذا الو�ضع يحتاج �إىل ت�صحيح
بحيث يكون للطلبة احلق يف امل�شاركة يف �إدارة �ش�ؤونهم اخلا�صة ،و�أن يكونوا جزء ًا من عملية
�صناعة القرار داخل امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،مما يعزز ثقتهم يف �أنف�سهم ,ويدربهم على حتمل
امل�س�ؤولية ،ويزرع فيهم روح امل�شاركة الإيجابية يف احلياة العامة ،وهذا هو م�ضمون عملية
حوكمة اجلامعات والكليات(ال�سر2013 ،؛ نا�صر الدين.)2014 ،
وعليه ,ف�إن ظهور مفهوم حوكمة اجلامعات جاء تعبري ًا عن الأزمة احلقيقية التي متر بها
امل�ؤ�س�سات اجلامعية واحللول املقرتحة لها ،تلك الأزمة التي تتمثل يف وجود �إدارات جامعية
و�ضعتها ال�سلطة التنفيذية فوق الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س؛ لتكون مهمتها اتخاذ
القرارات املتعلقة ب�ش�ؤون ه�ؤالء ،دون �أن يكون لأي منهم (الطلبة� ،أع�ضاء هيئة التدري�س)
حق مناق�شة هذه القرارات� ,أو االعرتا�ض عليها .وهو ما يعزز ا�ستمرار ثقافة العزوف عن
امل�شاركة يف احلياة العامة �سواء داخل اجلامعة �أو خارجها ،كما ي�ضعف تطور اجلامعة
بو�صفها امل�ؤ�س�سة الأكادميية املفرت�ض فيها �أن تعيد �صياغة التوجهات الثقافية واملعرف ّية
والعلمية للمجتمع ،نظر ًا لو�ضع القرار يف يد طرف واحد من �أطراف امل�ؤ�س�سة اجلامعية،
وو�ضع الأطراف الباقية من الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف مو�ضع املتلقي لهذه القرارات
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وامللتزم بتنفيذها دون مناق�شة (خور�شيد ويو�سف.)2009 ،
وحوكمة اجلامعات ق�ضية حم�سومة يف العامل الغربي املتطور يف هذا القطاع ،فخدمة
التعليم العايل يف الواليات املتحدة تقدم من خالل ما يقارب  3500جامعة ,تعلن وب�شكل
وا�ضح من خالل مواقعها الإلكرتونية عن الطريقة التي يتم من خاللها حكم اجلامعة و�إدارتها
ورقابتها .فمعظم اجلامعات الأمريكية حتكم بوا�سطة جمل�س �أمناء يتكون يف غالب الأحوال
من رجال الأعمال واملهنيني وممثلي الهيئات املختلفة ممن قدموا الهبات للجامعة ،ف�ض ًال عن
ممثلي الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س من خارج الإدارة التنفيذية .ويتم اختيار �أع�ضاء هذا
املجل�س عن طريق االنتخاب العام كما يف جامعة مت�شجن  .University of Michiganويف
بع�ض اجلامعات يوجد جمل�س امل�شرفني  ,Board of Observersوالذي يتكون من  30ع�ضوا
كما يف جامعة هارفارد  University of Harvardيتم اختيارهم عن طريق االنتخاب العام .وما
ذلك �إال جلعل اجلامعة ممثلة ب�شكل كبري من املجتمع الذي يقوم بدوره مبحا�سبة الأع�ضاء
وتغيريهم� ,إذا مل يقوموا ب�أداء واجباتهم على نحو منا�سب ,وملا تقت�ضيه م�صالح جمتمعهم.
(�آل عبا�س2010،؛.)Adams & Mehran, 2003
ويف بريطانيا يوجد ما يقارب من  111جامعة وكلية وجميعها لها نظام حوكمة معلن
ووا�ضح ،فجامعتا �أك�سفورد ( )Oxford Universityوكامربدج ()Cambridge University
مثال يحكمان من خالل برملان (جمل�س حاكم) ,يت�ألف من عدد كبري من �أع�ضاء اجلامعة
واملنت�سبني لها من خريجني �أو عاملني �أو باحثني م�سجلني �ضمن ما ي�سمى ب�سجل اجلامعة.
وهذا املجل�س يعرف ببيت الأو�صياء ( )Regents Houseيف جامعة كامربدج ،والتجمع �أو
اجلمعية ( )Congregationيف جامعة �أك�سفورد ,مع عدد من الأع�ضاء يبلغ  3000ع�ضو يف
عدان يف املجال�س الت�شريعية�( .آل عبا�س2010 ،؛ حالوة وطه،
كلتيهما .وهذان املجل�سان ُي ّ
2011؛ .)Alamgir, 2008
فهذه املجال�س� ,سواء يف بريطانيا �أو الواليات املتحدة الأمريكية ,تقوم بانتخاب �أع�ضاء
املجال�س التنفيذية باجلامعة ,ومنها :جمل�س الأمناء ,ورئي�س اجلامعة ,وعمداء الكليات .وال
بد �أن تت�ضمن هذه املجال�س التنفيذية �أع�ضاء غري تنفيذيني من الأ�ساتذة اجلامعيني (يتم
انتخابهم) ,و�أع�ضاء �آخرين من جمل�س الأمناء (يتم انتخابهم عن طريق جمل�س الأمناء),
وطلبة (يتم انتخابهم عن طريق جمل�س الطلبة) .ويف بع�ض اجلامعات الربيطانية يوجد
ما ي�سمى باملحكمة ،وهي فوق جمل�س اجلامعة ،تناق�ش التقرير ال�سنوي للجامعة ،وتنظر يف
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الق�ضايا املختلفة ،وت�صدر قرار تعيني كل من رئي�س اجلامعة ونائبه و�أع�ضاء املجال�س الأخرى،
وعادة ما يتكون جمل�س املحكمة من � 50إىل  400ع�ضو يف بع�ض اجلامعات�( .آل عبا�س2010 ،؛
حالوة وطه.)2011 ،
ف�ض ًال عن املجال�س املختلفة ف�إن اجلامعة تراقب من خالل عدة جلان من �أهمها اللجنة
املالية ،والتي عليها �أن تقدم تقاريرها �إىل املجل�س العام حول الأن�شطة والت�صرفات املالية
التي حدثت يف اجلامعة ،وجلنة املراجعة التي تت�ألف من ع�ضوين غري تنفيذيني ,وثالثة
�أع�ضاء تنفيذيني ،ومن مهماتها مراجعة �أنظمة الرقابة الداخلية باجلامعة ،و�إدارة املخاطر،
ومراجعة فعالية كفاءة النظام املايل يف اجلامعة ،و مراجعة التقرير عن ح�سابات اجلامعة,
اخلارجي .كذلك ومن بني املهمات الرئي�سة يف �إدارة اجلامعة,
والتو�صية بتعيني املرجع
ّ
يتوجب عليها ,ومن خالل جلنة املراجعة� ,أن
توجد مهمة �أو وظيفة املراجعة الداخلية التي ّ
تقدم تقاريرها �إىل املجل�س العام و�إىل املدير التنفيذي للجامعة حول كفاءة �إدارة املخاطر,
والرقابة الداخلية ,وترتيبات احلوكمة يف اجلامعة لذلك ف�إن على املراجعني الداخليني
باجلامعة تقدمي ت�أكيدات معقولة  Reasonable assuranceحول هذه الأمور (خور�شيد
ويو�سف.)2009 ،
بخا�صة وجود
وهكذا يت�ضح من خالل العر�ض ال�سابق لنظم احلوكمة بعا ّمة وللجامعات
ّ
تعددية و�شمولية وا�ضحة ،وتن ّوع كبري يف �أمناط احلوكمة ،وامل�شاركة الوا�سعة لأ�صحاب
امل�صالح عند م�ستوى القرارات الإ�سرتاتيجية وتخ�صي�ص املوارد ،كما يت�ضح وجود �آليات رقابية
بيد �أ�صحاب امل�صالح متكّنهم من التعامل مع الإدارة التنفيذية ,وتوجيه ال�سلوك من خالل
�آليات االنتخاب املتكررة .كما يظهر بو�ضوح االهتمام بنواحي الرقابة الداخلية� ،إذ يوجد
تقدم تقريرها عن
يف كل جامعة تقريبا جلنة للمراجعة م�شكلة من جمال�س احلوكمة ,والتي ّ
مدى االلتزام بالنظم واللوائح ,وعن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية باجلامعة وكفاءته.
خارجي وفق ًا لتو�صيات جلنة املراجعة ,وان�شاء ق�سم
فيرتتب على اجلامعة تعيني مراجع
ّ
املراجعة الداخلية ,يقدم تقاريره �إىل املجل�س احلاكم عن طريق جلنة املراجعة .وعلى
تقرير
اجلامعة الإف�صاح للمجتمع ،ف�ضال عن املنت�سبني للجامعة ،عن قوائمها املالية يرفق بها
ٌ
ٌ
مف�صل من مراجعة احل�سابات.
وب�شكل عام يحظى مو�ضوع حوكمة اجلامعات باهتمام متزايد من قبل الدول املتقدمة،
ففي �أ�سرتاليا ُقدِّ َمت عدة م�شروعات ,منها :م�شروع مراجعة �إدارة التعليم العايل �أو ما ي�سمى
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"بتقرير هوير"  Hoare reportالذي �أُ�شري فيه �إىل �أن تطوير نظام التعليم العايل يبد�أ من
تطور �أهداف الإدارة وممار�ساتها واملحا�سبة عن امل�س�ؤولية وعن املوارد املتاحة لذلك القطاع
(.)Jan, 2008
ويف املقابل يظل ال�س�ؤال مفتوحا عن طريقة حوكمة اجلامعات ،و�سلوك الإدارة ،و�أ�ساليب
التقرير ،ومدى التمثيل يف املجال�س املختلفة ،و�أ�ساليب الرقابة على القرار ،و�إدارة املوارد,
والتقرير عن ذلك ,والإف�صاح عنه .كما تثار لأجل هذا وذاك �أ�سئلة حول احلوار مع �أ�صحاب
امل�صالح املختلفة ,مما يثري احتياج اجلامعات للمناق�شة واالهتمام مبو�ضوع احلوكمة للو�صول
�إىل تلك املعايري التي تنا�سبنا وحتكم عمل هذا القطاع بعيدا عن املزايدة والهجوم.
بعدها
هذا ومع وجود قوا�سم م�شرتكة بني نظم حوكمة اجلامعات املطبقة عامل ّي ًا وذلك ّ
�أدا ًة لتحقيق التناف�س ّية و�ضبط جودة التعليم ,ف�ض ًال عن حتقيق التوازن يف جمال احلقوق
والواجبات بني �أ�صحاب امل�صالح� ،إ ّال �أنّه توجد فروق بني الدول �سواء من حيث املداخل
 Approachesاملتبعة يف ت�صميم تلك النظم� ،أو من حيث النماذج �أو الأمناط Models
التي يتم اال�سرت�شاد بها يف بنائها وتطبيقها .فمن حيث الت�صميم ،يتّبع بع�ضها كما هو احلال
يف الدول الأوروبية (فيما عدا بريطانيا) ما يعرف مبدخل القوننة The Rules – Based
 Approachالذي يجعل املبادئ �أو القواعد التي حتكم نظام احلوكمة اجلامعي ملزمة يف
التطبيق ومقرونة بجزاءات رادعة ,تفر�ض على من يحيد عنها .يف حني تتّبع دول �أخرى
كالواليات املتحدة وبريطانيا و�أ�سرتاليا ما يعرف مبدخل املبادئ The principles-Based
 Approachالذي ي�ضفي نوع ًا من املرونة يف تطبيق نظام احلوكمة اجلامعي وب�شكل ي�سمح
مبراعاة الظروف البيئ ّية اخلا�صة باجلامعة وكذلك الأمناط ال�سلوك ّية ملتخذي القرارات
فيها(. )Rankin etal 2012 p.197

�آليات االرتقاء باجلامعات العربية من خالل تطبيق احلوكمة فيها

يف ّ
التعليمي اجلديد يف الألفية الثالثة ،والتو�سع غري امل�سبوق يف تقدمي خدمات
ظل املناخ
ّ
التعليم العايل من اجلامعات احلكومية واخلا�صة  ،ف�إنّه يتعني علينا ت�شخي�ص احلا�ضر من
�أجل ا�ست�شراف امل�ستقبل ,وذلك من خالل تقييم الأو�ضاع التي �آلت �إليها اجلامعات ,وامل�سارات
عي �إىل االرتقاء بكفاءتها,
املتعد ّدة التي �سلكتها خالل هذه الفرتة الزمنية ال�سابقةُ ،بغية ّ
ال�س ّ
وتعزيز قدراتها ,وحتقيق متطلبات �ضمان جودة عملياتها وخمرجاتها ,ومواجهة امل�ستجدات
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يف �سوق العمل.
ّ
ولعل الأو�ضاع التي ُيعاين منها الطلبة عند خروجهم �إىل �سوق العمل نتيجة عدم التكاف�ؤ
بني املهارات التي تع ّلموها يف اجلامعة وبني احتياجات ال�سوق يف ع�صر يت�سم بالديناميك ّية
و�سرعة التغيري قد فر�ضت عليهم حالة من الي�أ�س ,مما جعلهم عاجزين عن ا�ستيعاب هذا
التناق�ض ،فهم ال يطلبون من اجلامعة �أكرث من ال�شهادة� .أما االنخراط يف �سوق العمل فله
عد هذا الو�ضع �أحد �أ�سباب رف�ض الطلبة
متطلبات �أخرى يبحثون عنها خارج اجلامعة ،و ُي ّ
للمنظومة التعليمية القائمة ,والذي ي�ؤدي ا�ستمراره �إىل تراكم �آثاره ال�سلبية على
اجلامعة� .أما �أع�ضاء هيئة التدري�س ,وهم �أحد العنا�صر امله ّمة يف اجلامعة؛ بثباتهم (على
عك�س الطلبة) فقد حدث حت ّول �شديد يف �أو�ضاعهم مما �أ ّثر �سلب ّي ّا عليهم .فظروف العمل
غري منا�سبة من حيث التدري�س ,وفعاليات العمل ,وظروف البيئة يف جماالت البحث العلمي،
مما �أوجد يف النها ّية نوع ًا من الالمباالة ,وفقدان الروح املعنوية .ف�ض ًال عن عزلة الإدارة
املر�ضي عنها نتيجة التخبط يف القرارات .والنتيجة �أنّ العملية التعليمية التع ّلمية
غري
ّ
�أ�صبحت ُتعاين من �أوجه ق�صور متعددة بالرغم من احلجم الكبري للطلبة و�أع�ضاء الهيئتني
الأكادميية والإدارية ،وهو ما ميكن ر�صده من خالل انقطاع التوا�صل بني الإدارة والطلبة
و�أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية (ال�سر.)2013 ،
ومن �أجل االرتقاء ب�أداء اجلامعات البد من تطبيق معايري احلوكمة فيها ،وذلك من خالل
اال�ستناد �إىل نظام احلوكمة ,وانطالق ًا من �أن حوكمة اجلامعات تعد منظومة متكاملة من
جمموعة من العنا�صر الب�شرية واملادية املتكاملة واملتفاعلة تولد االن�سجام والتوازن داخل
اجلامعة� ،إذ ي�سبب فقدانها خل ًال كبري ًا يف عملياتها ومن ثم يف خمرجاتها ،ومنها (نا�صر الدين،
2014؛ ال�سر:)2013 ،
• مراعاة املعايري والأ�س�س وال�صالحيات املت�ضمنة يف احلوكمة ،وذلك عند اختيار �أع�ضاء
جمل�س اجلامعة ,وجمال�س العمداء والكليات ،بحيث تعتمد الكفاءة  ،ومبا ي�ضمن والءهم
لنظام امل�ؤ�س�سة ,ولي�س للم�صلحة الذاتية .وهذا ي�شمل تدقيق طريقة تعيني الأ�شخا�ص
يف جمال�س حوكمة امل�ؤ�س�سة ،ومدى مطابقتها القوانني والت�شريعات .والت�أكد من امتالك
جمال�س احلوكمة يف امل�ؤ�س�سة املعارف واخلربات واملهارات للتعامل مع الق�ضايا واملهامات
املختلفة .وف�صل م�س�ؤوليات رئي�س امل�ؤ�س�سة عن م�س�ؤوليات نوابه وم�ساعديه.
• تطبيق �أخالقيات العمل والتوا�صل من خالل جمموعة من املعايري وال�ضوابط ال�سلوكية,
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التي تعزز مبد�أ الأخالق وامل�س�ؤولية عند اتخاذ القرار .وت�أ�سي�س الربامج املبنية على
�أ�سا�س الطاعة والأخالقية ,والتي تقلل من الوقوع يف املخاطرة الناجتة عن الت�صرف
خارج احلدود الأخالقية والقانونية .وت�ضمني قوانني اجلامعات ,وغريها من الت�شريعات
املهنية� ,أو دليل نظام احلوكمة ,عقوبات حمددة مقابل كل خمالفة قانونية �أو �سلوكية
لأع�ضاء جمال�س اجلامعات والكليات.
• اعتماد نظم اجلودة والتقييم ح�سب املعايري الدولية واملحلية ،والتي ت�شمل ال�سيا�سات
واملمار�سات ،واعتماد التقييم الداخلي واخلارجي املبني على �أهداف وم�ؤ�شرات مو�ضوعية
و�شفافة ،و�إعطاء الفر�صة الكاملة للمقيمني اخلارجيني لإعالن تقاريرهم الدورية حول
امل�ؤ�س�سات التعليمية مو�ضع التقييم ,بغ�ض النظر عما تت�ضمنه هذه التقارير من �آراء ،مع
�ضرورة تغيري فرق التقييم دوري ًا بح�سب معايري التقييم الدولية.
• �إيجاد نظام وا�ضح للرقابة املالية يت�ضمن ا�ستقاللية املدققني ,وتنفيذ الإجراءات التي
ت�ضمن حتقيق اال�ستقاللية واحلماية للتقارير املالية النزيهة.
• احرتام احلريات الأكادميية ،وتفعيل مبادئ حقوق الطلبة و�أع�ضاء هيئات التدري�س،
وال�شفافية والو�ضوح ،واملعاملة العادلة ،وتفعيل هياكل امل�ساءلة واملراقبة والتقييم
على �أ�س�س تقوم عليها احلوكمة اجلديدة ،وت�شجيعهم على ممار�سة حقوقهم بتوفري �أجواء
احلرية والر�ضا الوظيفي ،والأمان الوظيفي ،و�ضمان تطبيق نظام احلوافز والعقوبات.
• تطوير طرائق التدري�س و�أ�شكال التقومي البديلة و�أدواته؛ لت�شكيل �شخ�صية الطالب
املبدعة ،من خالل اعتماد املجموعات النقا�شية ،وور�ش العمل ،وحلقات النقا�ش ،وجل�سات
الع�صف الذهني� ،إ�ضافة �إىل العر�ض املثري فكري ُا.
• تطوير نظام البحث االجتماعي ,وتقدمي الدعم واملكاف�آت للطلبة املتميزين .وتفعيل
جمال�س البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل ،ومتابعة �أخالقيات البحث العلمي .و�إ�صدار
جمالت علمية م�شرتكة بني اجلامعات يف العديد من املجاالت وفق معايري التحكيم الدولية
و�شروطه.

امل�سوغات املوجبة حلوكمة اجلامعات

�أ�صبحت حوكمة اجلامعات م�س�ألة بالغة الأهمية يف جمال التعليم العايل الذي مازال يواجه
ً
جذرية خالل العقود الأخرية ،منها :
تغيريات
ٍ
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 تزايد ال�ضغوط على اجلامعات مع تنامي الطلب االجتماعي على التعليم العايل ,واملرتبطةبزيادة النمو ال�سكاين ،وخا�صة مع عدم �إمكانية تلبية هذا الطلب للمتقدمني جميعهم
نتيجة الطاقة اال�ستيعابية املحدودة للجامعات.
 ظهور برامج جديدة من التعليم قدمت من اجلامعات التعليمية املختلفة احلكومية منها,�أو اخلا�صة .ف�ض ًال عن �أمناط جديدة من التعليم :كالتعليم الإلكرتوين ,والتع ّلم املدمج,
والتعليم عن بعد.
 �ضعف البنى البحثية ,وقلة فر�ص البحث العلمي .والذي يتخذ عدة �أ�شكال منها التو�سعيف الربامج (وال �سيما الدرا�سات العليا) التي تقل متطلباتها البحثية من خمتربات وكوادر
ف�ض ًال عن �ضعف ثقافة البحث العلمي لدى م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص ،و�ضعف ال�صلة
بني امل�شاريع البحثية اجلارية يف اجلامعات ,وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وق�ضايا القطاعات الإنتاجية.
 التح ّول امل�ستهدف لدور اجلامعة من جامعة تدري�سية تعتمد التلقني �أ�سلوب ًا حل�شو �أذهانالطلبة مبعلومات معظمها متقادم� ،إىل منط جديد هو اجلامعة البحثية التي ت�سعى
�إىل تعزيز دورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل �إ�سهامها يف ت�شخي�ص امل�شكالت
املجتمع ّية قبل حتديد احللول املنا�سبة لها ،ف�ض ًال عن تطوير �أ�ساليبها يف التدري�س
والتقومي من �أجل تخريج �أجيال ريادية تفهم طبيعة التطورات املت�سارعة و�أبعادها ،التي
حتدث حولها يف املجاالت العلم ّية والتكنولوج ّية ,ومن َث ّم تكري�س خزين املعلومات التي
تو ّفرها اجلامعة لهم يف تعزيز ر�أ�س املال املعريف من خالل �إنتاج اخرتاعات وابتكارات
تخدم �أغرا�ض تلك التنمية.
العربي ب�شكل عام
اجلامعي
 احلد من الظواهر ال�سلب ّية التي تتنامى وتريتها يف التعليمّ
ّ
ّ
وتدين نوع ّية اخلريجني،
وذلك مثل:
التف�شي املقلق لظاهرة العنف الطالبي يف اجلامعاتّ ،
و�ضعف البحث العلمي وتدنّيه الذي قاد �إىل هبوط الت�صنيف العاملي للجامعات العربية ،ثم
الهجرة املتزايدة للكوادر الأكادميية املتميزة فيها ,وتنامي ظاهرة الف�ساد املايل والإداري.
 �إنَّ الت�صنيف العاملي زاد من ال�ضغوط من �أجل تطبيق احلوكمة يف اجلامعات .فالت�صنيفالعاملي لكبار اجلامعات يرتبط بثالثة عوامل مت�صلة هي :تركيز املوهبة ،وتوفر التمويل
واحلوكمة.
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انعكا�سات عدم تطبيق احلوكمة على اجلامعات

تعد احلوكمة اجلامع ّية من �أهم الأنظمة الأ�سا�سية التي تهدف �إىل حتقيق اجلودة
ال�شاملة ،جودة القيادة والإدارة والأداء ،وجودة العمليات ،واملخرجات ،كما �أن التعليم
العايل مب�ؤ�س�ساته ميثل الأر�ضية املنا�سبة لتطبيق قواعدها ومبادئها ،وخري مثال على ذلك
جناح اململكة املتحدة يف تطبيقها للحوكمة يف جامعاتها� ،إذ �أ�سهم ذلك وب�شكل وا�ضح وفاعل يف
بلوغ تلك اجلامعات مراكز متقدمة يف الت�صنيف العاملي للجامعات.
لذا ،فعند تطبيق احلوكمة يف اجلامعات يجب �أن ي�شمل ذلك جميع مكوناتها ،انطالق ًا
من �أن اجلامعة تعد نظام ًا متكام ًال ،ومكون ًا من جمموعة من العنا�صر املتداخلة واملت�شابكة
واملتفاعلة التي ت�سعى لتحقيق �أهداف حمددة .و�سينعك�س عدم تطبيق اجلامعات للحوكمة
�سلبي ًا على قواعدها ومبادئها ,وبالتايل على عملياتها وخمرجاتها وقياداتها و�إدارتها ،وعلى
بيئتيها الداخلية واخلارجية ،وهذا ما �أكدته الدرا�سات التي قام بها كل من:
(Luesche-Mamashela, 2010; Garrison, 2010; Geuna & muscio, 2009; lindblad
.)& lindblad, 2009; Lee & Land, 2010
							
وقد ب ّينت هذه الدرا�سات �أن هناك تفاعالت حتدث مابني املبادئ الثالثة للحوكمة نظام ًا،
و�إن انعدامها �أو �ضعفها �سي�ؤدي �إىل خلل يف التفاعل ،وهذا �سي�ؤدي �إىل الآتي:
 زيادة قوة الف�ساد� ،إذ تكون قواعد احلوكمة وتفاعالتها �ضرورية ملحاربة الف�ساد,ومقاومته ,والتخل�ص من �أ�ضراره.
 زيادة الطرد اال�ستثماري وبخا�صة يف اجلامعات اخلا�صة� ،أو ال�شراكة مع امل�ؤ�س�ساتاالقت�صادية� ،إذ ال ي�ستطيع �أي م�ستثمر �أن ي�ستمر يف جامعة ما تعاين من انت�شار الف�ساد،
وبالتايل عدم اال�ستمرار يف اجلامعة.
 فقدان اجلامعة مل�صداقيتها �سواء بالن�سبة لعملياتها �أو خمرجاتها.املهني ،يف ظل �ضياع كامل
أخالقي �أو
العملي �أو ال
 �شيوع حاالت الالم�س�ؤولية ،وعدم االلتزامّ
ّ
ّ
احلقوق وااللتزامات.
 زيادة ال�ضبابية وعدم القدرة على الر�ؤية مع ازدياد حجم املجهول وحاالت الغمو�ض. عدم الثقة واخلوف من امل�ستقبل خا�صة مع احتماالت التغيري والرف�ض ملا هو قائم يفاجلامعة.
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 زيادة ال�شعور بالعدم ّية وعدم القدرة على العمل� ،إذ يتحول جميع العاملني �إىل �آالت ،التعمل ,ويفرت دافع للعمل ،مع ال�شعور بعدم جدوى العمل.
 زيادة حاالت االغرتاب واالنف�صال عن الواقع ،بامليل �إىل ا�ستخدام التزييف والتزويروكافة الأ�ساليب غري امل�شروعة لإظهار الأمر على غري حقيقته ،مما ي�ؤدي �إىل خلق واقع
عب عن حقيقة �أو�ضاع اجلامعة.
زائف م�صطنع ال ُي رّ
 زيادة عدم االلتزام وعدم ال�شعور بالواجب وعدم الرغبة يف حتقيقه ،بحيث ال يلتزمالعاملون بالتعليمات النافذة ,و�سيادة الر�شوة واملح�سوبية ,وانقالب املعايري.
 الع�صيان والتمرد وعدم الطاعة� ،إذ تظهر نتيجة للف�ساد الإداري حاالت التمرد والع�صيان،وال�صراع بني العاملني ,وعدم االن�سجام �أو عدم التوافق فيما بينهم.
 زيادة ال�شعور بالقهر وعدم �إبداء الر�أي� ،أو التحذير من املخاطر التي تواجه اجلامعة.الطالبي ،ب�سبب غياب املُ�ساءلة وامل�شاركة وال�شفافية.
 �شيوع �أعمال ال�شغب والعنفّ
 غياب االن�سجام والتوازن بني العاملني يف اجلامعة جميعهم. عدم القدرة على ت�شكيل جمال�س احلوكمة ب�شكل دميقراطي و�إن وجدت فهي غري قادرةعلى القيام مبهماتها على �أكمل وجه وعلى حتمل م�س�ؤوليتها.
 �ضياع اجلامعة بني املزاجية و�سرعة التغيريات غري الإ�سرتاتيجية. اختفاء التخطيط الإ�سرتاتيجي. انعدام العمل امل�ؤ�س�سي والأ�صول الأكادميية. عدم م�ساهمة اجلامعة يف التنمية امل�ستدامة وخدمة املجتمع. �ضعف املخرجات مما ينعك�س �سلب ًا على اجلامعة و�سمعتها ب�سبب �ضعف العمليات.وتق�صي احتياجاته ،وعدم حتمل اجلامعة
 االنغالق ،وعدم االنفتاح على املجتمعّ
م�س�ؤولياتها املجتمعية.
 انت�شار الف�ساد الأكادميي الذي يعد التهديد الأكرب مل�شروعات الإ�صالح القائمة يف اجلامعات،والذي تتج�سد �أبرز مظاهره يف املتاجرة بال�سلطة الأكادميية لالنتفاع ال�شخ�صي.
 عدم وجود ر�ؤية �أو �سيا�سة وا�ضحة لتنمية قدرات القائمني على العمل اجلامعي ,واالرتقاءوانتهاء برئي�س
مبهاراتهم وقدراتهم العلمية ,وتغيري �أمناط تفكريهم ،بدء ًا بالطالب
ً
اجلامعة ،وهذا �سينعك�س �سلب ًا على العملية التعلمية والبحثية.
 -انعدام تنويع م�صادر متويل الأن�شطة اجلامعية ،و�سوء ا�ستغالل املوارد وتوظيفها ال�سليم.
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�أمناط حوكمة اجلامعات ومناذجها

يوجد اجتاهان �أ�سا�س ّيان لتطبيق نظم احلوكمة يف اجلامعات :يدعو الأول �إىل تبني منط
موحد لنظام احلوكمة اجلامعي يطبق على م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ب�شكل عام ,بغ�ض النظر
عن واقعها البيئي والقيم ال�سائدة فيها .فيما يدعو الثاين ,وهو الأكرث قبو ًال� ,إىل وجود
�أمناط متنوعة للحوكمة اجلامع ّية تقوم على مفهوم التناغم  Harmonyالذي يراعي عامل
التنوع البيئي ولي�س على مفهوم التوحيد  Uniformityالذي ال ي�أخذ هذا العامل يف احل�سبان.
لذا و�ضمن هذا الإطار يعر�ض (� )Trukman,2008أربعة �أمناط حلوكمة اجلامعات هي:
 - 1النموذج الأكادميي  The Academic Modelوهو النموذج الأكرث مت�سك ًا بالأعراف
أهم يف و�ضع نظام احلوكمة اجلامعية
والتقاليد اجلامع ّية كونه يعطي الأكادمييني الدور ال ّ
وتطبيقه.
 - 2منوذج ال�شركات  ،The Corporate Modelالذي يويل �أهمية كبرية عند ت�صميم نظام
ثم امل�ساءلة عن �أوجه ال�صرف,
احلوكمة اجلامعي وتنفيذه مل�صادر الأموال وا�ستخداماتها ,ومن ّ
مع �إيالء عناية خا�صة حلماية حقوق املم ّولني ،ويقوم هذا النموذج .وهو الأكرث مالءمة
عد رئي�س اجلامعة مدير �شركة مهني ًا ولي�س �أكادميي ًا فح�سب.
للجامعات
اخلا�صة -على ّ
ّ
 - 3منوذج الأمناء  ،The Trustee Modelالذي مينح جمل�س الأمناء �سلطات وا�سعة ,مقابل
م�س�ؤول ّيات كبرية يتحم ّلها يف نطاق قيامه بواجب الأمانة واحلفاظ على حقوق �أ�صحاب
امل�صالح.
� ,Stake holders Model Sأو ما يطلق عليه بع�ضهم Shared-
4
 ,Governance Modelومبوجبه ي�ستند نظام احلوكمة اجلامعي عند ت�صميمه �أو يف تطبيقه
�إىل حتقيق عن�صر امل�شاركة من قبل جميع الأطراف ذات امل�صلحة من :الطلبة ,واملوظفني,
والأكادمييني ,والإداريني ,واجلهات املم ّولة ,واحلكومة ,واملجتمع املحلي ،ومع احلر�ص على
حتقيق العدالة ,وتوازن احلقوق والواجبات بينهم.
جانب �آخر ،ال يقت�صر االختالف بني الدول على املداخل املتبعة يف ت�صميم نظم
ومن
ٍ
احلوكمة اجلامع ّية ,وعلى مناذج �أو �أمناط تطبيقها ،بل ميتد هذا االختالف لي�شمل �أي�ض ًا
امل�صطلحات ال ّلغوية امل�ستخدمة مرادف ًا مل�صطلح � .Governanceإذ وفق (طربيه،)2010 ،
و(عزت )2010 ،ترتاوح هذه املرادفات امل�ستخدمة يف الدول العرب ّية مث ًال بني :احلكم
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الر�شيد ،والإدارة الر�شيدة ،والإدارة احلكيمة ،واحلوكمة امل�ؤ�س�س ّية ،واحلوكمة ،واملرادف
الأخري هو حال ّي ًا الأكرث �شيوع ًا بعد �أن اقرتن مبوافقة جممع ال ّلغة العرب ّية يف جمهورية
م�صر العربية ,وتبنّته جامعة الأزهر.
وجدير بالذكر �أن معظم نتائج الدرا�سات املقارنة التي قام بها كل من البنك الدويل،
واليوني�سكو ,و�سلطات التعليم الوطنية لتقييم جتارب الدول النامية يف جمال التعليم العايل
يف ع�صر العلم واملعرفة �إبان الألفية الثالثة� ،أو�صت ب�ضرورة الأخذ بعدد من التوجهات
احلكومي
وال�سيا�سات الإ�صالحية لتحقيق �أهداف تطوير الأداء يف ظل تراجع التمويل
ّ
وتنامي الطلب املجتمعي على التعليم العايل (�آل عبا�س.)2010 ،
وتتلخ�ص هذه ال�سيا�سات يف �ضرورة ت�شجيع التن ّوع يف نظم التعليم العايل وبراجمه ,مبا يف
التو�سع يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات تعليم خا�صة تتكامل مع منظومة التعليم العام،
التوجه نحو
ذلك
ّ
ّ
وو�ضع نظم متطورة لتحفيز م�ؤ�س�سات التعليم احلكومية على تنويع م�صادر متويلها من خالل
م�ساهمة الطلبة يف بع�ض الر�سوم الدرا�سية ،و�إن�شاء برامج �أكادميية م�شرتكة مع القطاعني
اخلا�ص املحلي واجلامعات الأجنبية ،والبحث يف �إن�شاء وحدات خدمية لتوفري دخل �إ�ضايف،
وربط تخ�صي�ص التمويل احلكومي مبعدالت الأداء ،ويف الوقت نف�سه �إعادة �صياغة الدور
احلكومي يف دعم نظم التعليم العايل وبراجمه ،يف ظل معطيات الو�ضع الراهن والتغيريات
املتوقعة يف مناخ التعليم العايل ،مع �ضرورة تطوير الأطر امل�ؤ�س�سية والأكادميية باجلامعات
للتفاعل مع �آليات تدويل التعليم العايل وعوملة �أن�شطته ف�ض ًال عن و�ضع حزمة متكاملة من
توجه �أ�سا�سا لإعطاء �أولوية ملعياري جودة خدمات التعليم العايل وعدالة توزيعها
ال�سيا�سات ّ
على �شرائح املجتمع (حالوة وطه.)2011 ،
وقد اتفقت الدرا�سات التحليلية لأو�ضاع التعليم العايل على �أن تنويع النظم وامل�ؤ�س�سات
التعليمية �أ�صبح واحد ًا من ال�ضرورات التي �ست�سمح للدول النامية باخلروج من م�أزق تزايد
الطلب االجتماعي على خدمات التعليم العايل يف ظل حمدودية املوارد املالية والب�شرية،
والرغبة يف �إيجاد �صيغة مالئمة تتنا�سب مع املتغريات احلديثة يف �أ�سواق العمل من حيث
م�ستويات املهارة والكفاءة املهنية والتن ّوع يف القدرات .وبذلك يتعني على �سلطات التعليم
الوطنية ت�شجيع التو�سع يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم غري اجلامعية من ناحية ،ودعم اجلامعات
اخلا�صة والأهلية من ناحية �أخرى .بيد �أن اختيار التوليفة املثلى للجامعات العامة واخلا�صة
أمر يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على اخل�صائ�ص املميزة لنظم التعليم
وم�ؤ�س�سات التعليم غري اجلامعي � ٌ
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العايل بالدولة املعن ّية ،وعلى معدالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�سائدة بها ،ف�ض ًال
عن حجم املوارد املالية العامة املتاحة .كما �أكدت معظم الدرا�سات �سابقا على �ضرورة ارتباط
�إ�سرتاتيجية تنويع نظم التعليم العايل ب�سيا�سات مكملة ،تهدف �إىل �إحداث تن ّوع يف م�صادر
متويل الربامج الدرا�سية والأن�شطة الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم احلكومي ،بغية االرتقاء
مبعدالت الأداء اجلامعي (يو�سف.)2009 ،
وميكن القول� :إن احلوكمة ال�صاحلة هي كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل الذي
ي�سبب فقدانه خل ًال كبري ًا يف اجلامعة ،مثال ي�شارك يف احلوكمة املديرون ،والأ�ساتذة ،والطلبة،
والبيئة االجتماعية املحيطة ،كما �أن للحوكمة ثالث قواعد �أ�سا�سية يجب �أن ت�سري عليها �أي
م�ؤ�س�سة وتطبقها بالتف�صيل وب�إحكام كي حت�صل على �شهادة احلوكمة ،وهذه القواعد هي:
 القاعدة الأوىل :وهي قاعدة ال�شفافية ،واملق�صود بها ت�صميم وتطبيق النظم والآلياتوال�سيا�سات والت�شريعات وغري ذلك من الأدوات التي تكفل حق املواطن.
 القاعدة الثانية :وهي قاعدة امل�ساءلة ،وهي متكني املواطنني وذوي العالقة منالأفراد واملنظمات من مراقبة العمل دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تعطيل العمل �أو الإ�ساءة �إىل
الآخرين(،خور�شيد ويو�سف.)2009 ،
 القاعدة الثالثة :هي قاعدة امل�شاركة� ،أي �إتاحة الفر�صة للمواطنني �أو الأفراد واجلمعياتالأهلية للم�شاركة يف �صنع ال�سيا�سات وو�ضع قواعد للعمل يف جماالت احلياة املختلفة
وبخا�صة الأعمال احلكومية (خليل والع�شماوي .)2008 ،كما تزايد االهتمام يف الآونة
الأخرية من جانب الباحثني يف العلوم االجتماعية مبو�ضوع احلوكمة ( )governanceويقوم
مفهوم احلوكمة كما ُ
عر�ضه الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة على ثالث دعائم (�شبلي ومنهل،
2008؛ ال�سيد2008 ،؛ عزت:)2009 ،
 .1الدعامة االقت�صادية :تت�ضمن عمليات �صنع القرار التي ت�ؤثر يف �أن�شطة الدولة
االقت�صادية وعالقتها باالقت�صاديات الأخرى.
 .2الدعامة ال�سيا�سية :وتت�ضمن عمليات �صنع القرارات املتعلقة ب�صناعة ال�سيا�سات
العامة وتكوينها.
 .3الدعامة الإدارية :تت�ضمن النظام اخلا�ص بتنفيذ ال�سيا�سات ،ويهتم بالإدارة اجليدة
للدولة واملجتمع ،ف�ض ًال عن الرتكيز على �إدارة الأعمال (ال�سيد.)2008 ،
وميكن القول� :إن هناك جمموعة معوقات حتول دون تطبيق مفهوم حوكمة اجلامعات
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منها :الثقافة ال�سائدة يف املجتمع ،واملناخ ال�سيا�سي العام ،الت�شريعات اجلامعية ،وطريقة
�إدارة اجلامعة ،وغياب �أع�ضاء هيئة التدري�س عن احلياة اجلامعية (عزت.)2009 ،
ويف الوقت نف�سه ف�إن احلوكمة ال�صحيحة تكون نابعة من الذات ،وقائمة على :
 االمتثال للنواهي والبعد الكامل عن الإ�ضرار بالآخرين �أو االعتداء على حقوقهم . طاعة الأوامر التي ت�صدر عن جمال�س حوكمة اجلامعة ,وعدم اخلروج عن �أحكامها ,وعدمخمالفتها ,وبالتايل �إ�شاعة روح امل�س�ؤولية وثقافة االلتزام.
 احلر�ص على النظام داخل اجلامعة ،وت�أكيد ثقافة العمل اجلماعي مبا يتما�شى مع الأنظمةوالتعليمات النافذة يف اجلامعة.
 احلر�ص على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للجامعة على �أن يعرف كل فرد دوره يفحتقيق هذه الأهداف .
 مقاومة الف�ساد (�إن وجد) داخل اجلامعة والق�ضاء عليه  ،وعدم ال�سماح بتكوين ب�ؤر فا�سدةللإ�ضرار مب�صالح اجلامعة.
�إن احلوكمة بذلك متلك مقدرة الفعل امل�ؤثر يف حتقيق الأهداف  ،كما �أنها حتوز من قوة
الرغبة يف حتقيق الأهداف ,وبدرجة عالية من الإتقان ،ومن َث َّم ف�إن تفاعل عنا�صر املقدرة
والرغبة يوجهان ال�سلوك  ،ويحققان الإجناز  ،وفقا للمعادلة:
الإجناز " ال�سلوك " = القدرة × الرغبة.
تعدد اجلهات
واجلدير بالذكر �أن بع�ض اجلامعات ُتعاين من �ضعف يف احلوكمة ب�سبب ّ
الرقابية وجهات التدخل واحتماء بع�ضهم وراء العالقات ال�شخ�صية ,مما ي�ؤدي �إىل عدم
احرتام تو�صيات املجال�س الأكادميية  ،كما �أ ّدى �إىل �ضياع هذه اجلامعات يف املزاجية و�سرعة
التغريات ،وانعدمت امل�ؤ�س�سية والأ�صول الأكادميية فيها .لذا ُتعد ا�ستقاللية اجلامعات �ضرورة
ومتطلب ًا �أ�سا�سي ًا للتميز والريادة ولي�س �أدل على ذلك من �أن اجلامعات احلا�صلة على �أف�ضل
الت�صنيفات العاملية هي م�ستقلة وتتمتع بحوكمة ر�شيدة� ،إذ �إن اال�ستقاللية وحدها ال ت�ضمن
املمار�سة الأكادميية احل�سنة (عزت.)2009 ،
لذا ف�إن تطبيق احلوكمة ومبادئها يف اجلامعات ي�ساعدها على بلوغ غاياتها الإ�سرتاتيجية،
�إذ ي�ؤدي تطبيقها �إىل ت�أطري العالقة بني اجلامعة وجمال�س حوكمتها و�أ�صحاب امل�صالح
والعاملني فيها وطلبتها على �أُ�س�س علم ّية وا�ضحة (،)Mungiu - Pippidi & Dusu, 2011
ف�ض ًال عن حتديد امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق كل منهم ومتابعة تنفيذها ،كما �أنها ت�ساعد
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على اجتثاث حاالت الالمباالة والف�ساد ،والهدر غري امل�س�ؤول التي قد تقع فيه اجلامعات من
خالل تطبيق �سيا�سات تتّ�سم بالو�ضوح وال�شفافية ،ومتكني جميع منت�سبي اجلامعة وطلبتها
من ممار�سة دورهم ب�صورة كاملة وبدرجة عالية من الإتقان (خور�شيد ويو�سف .)2009 ،كما
�أنها تحُ دد �أدوار كل من جمال�س احلوكمة و�أ�صحاب امل�صالح فيها وقيادتها وجميع منت�سبيها يف
�إطار من الر�صد والرقابة من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة .وتوفر احلوكمة بيئة �صح ّية
للعمل من خالل تطبيق مبد�أ امل�ساءلة واحرتام القوانني والأنظمة والتعليمات وتقييم �أداء
اجلميع ب�شكل علمي �صحيح (نا�صر الدين ،)a:2012 ،كما �أنها تعمل على زيادة الثقة وتعزيز
ثقافة احلوار بني خمتلف منت�سبي اجلامعة وقيادتها وطلبتها ،و�إيجاد �صيغ للتعاون والتفاعل
واالندماج بالعمل وحت�سني الأداء وتطويره (.)Corcoran, 2004
ويف هذا املجال ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن ال ُبعد ال�سيا�سي هو �أحد �أبعاد احلوكمة
(نا�صر الدين ،))a) Nasereddin, 2013:a:2012 ،وهو الذي يمُ ّيز بني حوكمة الدولة و
حوكمة اجلامعة عندما يتعلق الأمر بال�سيا�سة العامة على م�ستوى الدولة (الطائي وحمد،
 .)2010وهناك البعد الإداري ،الذي يتمركز حول قيادات اجلامعة ،وجمال�س احلوكمة
فيها و�آلية االنتقال من الإدارة ال�سائدة �إىل احلوكمة (� .)Nasereddin, 2013:aأما البعد
االقت�صادي ،فهو الذي ُيحدد العالقة بني احلوكمة وحجم اال�ستثمار يف اجلامعة من جهة،
والق�ضاء على �أوجه الالمباالة والف�ساد من جهة ثانية ,وحتقيق التطوير امل�ستمر والتنمية,
وت�صحيح امل�سار من جهة ثالثة (�صالح .)Nasereddin, 2013:a( )2010 ،يف حني يعالج
حمددة لكل من �أع�ضاء هيئة التدري�س,
البعد االجتماعي مدى تبنّي اجلامعة ملدونة �سلوك ّ
والإداريني ,والطلبة فيها ,تكون قائمة على جمموعة من املبادئ املحددة (نا�صر الدين،
� ،))b)Nasereddin,2013:a:2012إذ �إن م�ضامني قيم احلوكمة ترتبط ب�شكل مبا�شر مع
الأمناط ال�سلوكية املتبناة من مبادئ احلوكمة واملتمثلة يف امل�شاركة وال�شفاف ّية وامل�ساءلة.
مركزة على تبنّي الأهداف اجلماعية و�إجنازها ولي�ست الفردية واجتاهها (عزت� .)2009 ،أما
البعد املايل فيعمل على تنظيم العالقة وحتديدها بني الأطراف امل�ؤثرة واملت�أثرة ب�سيا�سات
اجلامعة وقراراتها ونتائجها املالية من �أ�صحاب امل�صالح فيها .وبذلك تتمكن اجلامعة من
تنفيذ �إ�سرتاتيجيتها اخلا�صة من خالل القيا�س واملراقبة والدافعية (طربيه)2010 ،
(.)Nasereddin, 2013:a
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وقد �أظهرت نتائج مراجعة العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي بحثت يف حوكمة
اجلامعات ،ومنها الدرا�سة التي �أجراها كوركوران ( )Corcoran, 2004حول حوكمة
اجلامعات ,وااللتزامات القانونية ملجال�سها ،والتي خل�صت �إىل �أن حوكمة اجلامعات تقود
�إىل توزيع عملية اتخاذ القرار داخل اجلامعة بني هيكل ّيات احلوكمة املختلفة ,واملتم ّثلة
يف :الكليات؛املجال�س الأكادميية؛ جمل�س الأمناء ,والهيكليات الإدارية ,واملتم ّثلة يف:
الدوائر؛الأق�سام؛ ن ّواب الرئي�س؛ م�ساعدي الرئي�س .ف�ض ًال عن توزيع كل من امل�س�ؤولية
واملحا�سبة وال�شفافية من �أجل ممار�سة �سلطة اتخاذ القرار.
وقام جيوانا ومي�سكو ( )Geuna& Muscio,2009بدرا�سة �أ�شارت نتائجها �إىل �أن
اجلامعات التي تطبق احلوكمة ت�شارك يف �أن�شطة نقل املعرفة� ،شهدت تغريات كبرية يف
حوكمة العالقات ما بني اجلامعات واجلهات الأخرى� ،إذ �أ�صبحت عملية نقل املعرفة ق�ضية
�إ�سرتاتيجية ,وم�صدر ًا لتمويل �أبحاث امل�ؤ�س�سة التعليمية ،و�أداة لل�سيا�سة العامة للتطور
االقت�صادي .وتختلف اجلامعات اختالف ًا كبري ًا يف مدى مقدرتها على النهو�ض والنجاح يف
ت�سويق البحوث الأكادميية .و�أظهرت النتائج الأدوار التي يجب �أن تقوم بها اجلامعات
لنقل املعرفة اجلامعية ,ويف ت�سويق نتائج الأبحاث ،و�أ�شارت �إىل �أن للحوكمة �أثرها الفاعل
يف عملية نقل املعرفة واالنفتاح على اجلامعات الأخرى .كما و�أظهرت درا�سة ليو�سجر-
مام�شيال ( )Luescher-Mamashela, 2010التطبيقات الناجتة عن ازدياد امل�شاركات
الإدارية للطلبة يف اجلامعات التي تطبق احلوكمة ،وا�س ُتك�شفت هذه التطبيقات نظري ًا من
خالل اقرتاح م�صفوفة من النوع املثايل حلوكمة الطلبة ،وقد ات�ضح ذلك من خالل درا�سة
حالة طلبة جامعة "كيب تاون" ,التي تتبنى احلوكمة يف قيادتها� ,إذ خل�صت الدرا�سة �إىل
ارتقاء �إداري ًا و�أكادميي ًا انعك�س
�أنه بعد فرتة من انتقال اجلامعة �إىل الدميقراطية واجهت
ً
�أثره �إيجابي ًا على العالقة ما بني الطالب وامل�ؤ�س�سة التعليمية ،وبخا�صة بعد تطبيق احلوكمة
فيها ،وهذه التغيريات مت مالحظتها على م�ستويات خمتلفة مثل  :ظهور ن�شاطات طالبية
م�ضادة لل�سيا�سة ،وظهور اخلطابات ال�سيا�سية للطلبة� ،إذ �أ�صبحوا �أكرث م�شاركة يف الأن�شطة
عموم ًا و�أكرث �شفافية ،وقد جتاوبوا مع املُ�ساءلة بروح دميقراطية عالية.
�أما موك ( )Mok,2010فقد قام بدرا�سة حول اجلامعات يف �سنغافورة وماليزيا ومدى
تطبيقها للحوكمة فقد �أو�ضحت كيفية قيام الأكادمييني بتقييم تطبيق احلوكمة و�أثرها يف
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التغيريات التي حدثت على احلياة اجلامعية� ،إذ قدمت جمموعة من التقارير والتحليالت
التي جاءت نتيجة زيارة احلرم اجلامعي واملقابالت خالل الفرتة  ،2009 - 2007وب ّينت �أنه
مع �أن الإدارة العليا للجامعات �أعطيت بع�ض احلرية لكيفية �إدارة جامعاتهم ،ف�إن معظم
الأكادمييني الذين متت مقابلتهم مل ي�شعروا باختالفات كبرية يف الإ�صالحات بعد تطبيق
احلوكمة يف جامعاتهم .و�أن معظم الأكادمييني مازالوا يتعر�ضون ل�ضغوط �أكرث من �إدارات
اجلامعة بد ًال من الإح�سا�س بـ "التمرد " �أو " ال�سلطة " .وعلى الرغم من هذه احلقيقة �إال
�أن حكومة �سنغافورة وماليزيا حاولتا تبنّي �أفكار وممار�سات الليربالية لتمويل حوكمة
اجلامعات ،لأن الأكادمييني يرون �أن الدولة مل تزل غري مقتدرة على مراقبة اجلامعات.يف
حني قام واجن ( )Wang,2010بدرا�سة حول "حوكمة التعليم العايل وا�ستقاللية اجلامعة يف
ال�صني" .خل�صت نتائجها �إىل �أن تطبيق احلوكمة مببادئها :ال�شفافية؛ وامل�شاركة؛وامل�ساءلة,
والتعاي�ش املزدوج لآليات املراقبة ,وممار�سات الليربالية اجلديدة �أظهرت الإبداع واالبتكار
واملقدرة على االرتقاء بها يف اجلامعة والدولة ،وانعك�س ذلك على جودة خمرجات اجلامعة
وب�شكل �إيجابي .ومن الدرا�سات العربية التي بحثت يف حوكمة اجلامعات العربية تلك التي
�أجراها (حالوة وطه )2011 ،بهدف التحقق من واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة القد�س
منوذج ًا .وقد �أظهرت نتائجها �إىل �أن احلوكمة يف جامعة القد�س موجودة ,ولكن دون امل�ستوى
املطلوب ،وفق معايري احلوكمة عاملي ًا� ،إذ �إنها متيل �إىل التعامل يف حل امل�شكالت �إىل القيم
واالجتاهات� ،أكرث من تطبيق متطلبات احلوكمة ومعايريها .ف�ض ًال عن �أن معظم القرارات
تكون ارجتالية ،على الرغم من وجود كتاب �صادر عن �ش�ؤون املوظفني يخت�ص يف �أنظمة
وقوانني اجلامعة(�أال وهي احلوكمة) ،كما �أظهرت النتائج �إىل �أن معظم املوظفني يف اجلامعة
ال يعودون �إىل الكتاب اخلا�ص بالأنظمة والقوانني� ،أو يجهلون ما فيه من ن�صو�ص� ،أو ال يعلمون
بوجوده بني �أيديهم ،كما �أن هنالك بع�ض البنود يف هذا الكتاب غام�ضة �أو تف�سر بطريقة غري
مفهومة ،كما �أظهرت النتائج �أن �ضعف املوارد املالية كان له الأثر الكبري يف عدم املقدرة على
تطبيق الأنظمة والقوانني.
يف حني هدفت درا�سة نا�صر الدين (� )Nasereddin, 2013:bإىل عر�ض جتربة تطبيق
احلوكمة يف جامعة ال�شرق الأو�سط منوذج ًا لتطبيقها يف اجلامعات ،وذلك من خالل الإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
 -ما املق�صود باحلوكمة ؟
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 ما واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة ال�شرق الأو�سط ؟فقد ب ّينت الدرا�سة معنى احلوكمة ،ومبادئها ،ومراحل تطبيقها يف اجلامعة ،وعر�ضت
الدرا�سة مدى تطبيق احلوكمة يف جامعة ال�شرق الأو�سط من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية فيها.
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جماالت حوكمة اجلامعات

جماالت احلوكمة يف اجلامعات متنوعة وخمتلفة ،ولكنها مرتابطة حللقات �سل�سلة واحدة،
جتمع بني كل منها لت�ؤثر يف الآخر وتت�أ ّثر به ،وتعمل على حتقيق �أهدافها جميعها ،وب�شكل
مرتابط.
وال�شكل التايل يو�ضح ذلك (�شبلي ومنهل2008 ،؛ خور�شيد ويو�سف.)2009 ،

املجال الثاين :حتقيق امل�صداقية وزيادة عنا�صر الثقة� :إنّ حتقيق امل�صداق ّية وزيادة
الثقة وبخا�صة يف البيانات واملعلومات التي يتم ن�شرها عن اجلامعة ،وما تت�ض ّمنه تقارير
مراقبي احل�سابات فيها ،و�إي�ضاح ما يحدث ويتم فيها ,والتي ُتعد من �أهم جماالت احلوكمة,
وتنعك�س �إيجابي ًا على عمليات اجلامعة وخمرجاتها.
املجال الثالث :حت�سني ال�شفافية وحتقيق الو�ضوح� :إذ ت�ستخدم احلوكمة منار ًة لإلقاء
ال�ضوء على اجلوانب املختلفة القائمة باجلامعة ،وبالتايل التقليل من ال�ضبابية ،واللب�س.
ً
فاعلية ،كونها حت�سن من درجة ال�شفافية والو�ضوح.
وكلما كانت احلوكمة قوية ازدادت
املجال الرابع :توفري عنا�صر اجلذب اال�ستثماري املحلي والدويل� :إن احلوكمة لي�ست
هدف ًا بذاتها ولكنها و�سيلة و�أداة للو�صول �إىل حتقيق �أهداف متعددة تتعلق باجلامعة
و�إ�سرتاتيجيتها.
املجال اخلام�س :حتقيق العدالة وتطبيق مبد�أ (على قدم امل�ساواة)� .إذ تقوم احلوكمة
يف هذا املجال بتهيئة الفر�ص املتاحة للجميع ,وعلى تطبيق مبد�أ (على قدم امل�ساواة) مما
يزيد من ال�شعور بالعدالة والإن�صاف ،وبالتايل الأمان ،ومبا يق�ضي على حاالت العجز والطمع
والف�ساد.
املجال ال�ساد�سُ :ح�سن �إدارة اجلامعة� :إذ تعمل احلوكمة على ُح�سن �إدارة اجلامعة
وخا�صة فيما يتعلق بعمليات التخطيط� ،أو التنظيم� ,أو التوجيه� ,أو املتابعة ،ومن ثم تزداد
الكفاءة الإدارية للجامعة من خاللك حتديد الأهداف اخلا�صة بكل ن�شاط ،وحتديد
الربامج التنفيذية الالزمة لتحقيق الأهداف ،وح�شد املوارد والإمكانات الكفيلة بتنفيذ هذه
الأهداف.

املجال الأول :ت�أ�سي�س فكرة االلتزام وثقافته� :إذ تقوم فل�سفة احلوكمة ب�إثراء و�إخ�صاب
التعليمي
بنائي ،قائم على ت�أ�سي�س امل�ضمون
ارتقائي
فكرة وثقافة االلتزام ،وهو فكر
ّ
ّ
ّ
أخالقي وا�سع املدى وبنائه.
وال
ّ
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املجال ال�سابع :زيادة الفاعلية واالهتمام� :إذ تقوم احلوكمة بدور �شديد الأهمية يف
زيادة الفاعلية للجامعة وجعل حا�ضرها وم�ستقبلها واعد ًا من خالل عدة و�سائل منها :جودة
بخريجيها.
املخرجات واالرتقاء بنوعيتها ،واكت�ساب مزايا تناف�سية ّ
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دليل حوكمة اجلامعات العربية

بعده مت�ضمن ًا معايري عامة قابلة
و�ضع الدليل اال�سرت�شادي حلوكمة اجلامعات العربية ّ
للتطبيق من قبل اجلامعات العربية العامة واخلا�صة ،وذلك وفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول
بها يف هذه اجلامعات ،ويف املجاالت املحددة يف الدليل املقرتح حلوكمة اجلامعات العربية،
وهي:
املحور الأول
املحور الثاين
املحور الثالث
املحور الرابع
املحور اخلام�س
املحور ال�ساد�س

الإدارة اجلامعية
التخطيط وقيا�س الفاعلية
الرقابة الإدارية واملالية
الأن�شطة اجلامعية
�أ�صحاب امل�صالح
ال�شفافية والإف�صاح وامل�ساءلة

م�صطلحات دليل حوكمة اجلامعات العربية

وقد ورد يف املحاور ال�ستة جمموعة من امل�صطلحات ،ميكن تعريفها كما ي�أتي:

املحور الأول :الإدارة اجلامعة

 جمل�س احلوكمة الأعلى :يق�صد مبجل�س احلوكمة الأعلى كل هيئة قيادية عليا يف �إطارالبنية التنظيمية لكل جامعة ب�صرف النظر عن ت�سميتها.
 جمال�س احلوكمة الأكادميية الأخرى :ويق�صد بها جمل�س اجلامعة� ،أو جمل�س اجلامعةوجمل�س العمداء وفق �إطار البنية التنظيمية لكل جامعة.
 جمال�س احلوكمة التخ�ص�صية :ويق�صد بها جمال�س احلوكمة الأكادميية التخ�ص�صيةوفق �إطار بنية كل كلية �أو معهد علمي ،كمجل�س الكلية وجمال�س الأق�سام العلمية.
 البنية التنظيمية:ويق�صد بها ال�شكل التنظيمي لهياكل اجلامعة الأكادميية والإداريةكما هو وارد يف قانون تنظيم اجلامعة �أو نظامها النافذ.
 القانون �أو النظام النافذ :هو القانون �أو النظام القانوين الذي يحكم اجلامعةّ ,وينظم
�أوجه ن�شاطها واخت�صا�صاتها ومواردها وبناها التنظيمية.
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املحور الثاين :التخطيط وقيا�س الفاعلية

بيئي با�ستخدام
التخطيط :عملية التنب�ؤ مبا ترغب �أن تكون عليه امل�ؤ�س�سة من خالل م�سح ّبناء على الإمكانات املتاحة مت�ضمنة " � "SWAT ANALYSISأ�سلوب
خطة واقعية وو�ضعها ً
الأهداف املن�شودة؛ الهدف العام؛ والأهداف الفرعية؛ واجلدول الزمني مت�ضمن ًا الن�شاطات.
التخطيط الإ�سرتاتيجي :عملية متوا�صلة ونظامية يتم من خاللها اتخاذ القراراتً
مت�ضمنة الإجراءات والعمليات املطلوبة لتحقيق
املتعلقة مب�ستقبل املنظمة وتطورها
ذلك امل�ستقبل ،وحتديد الكيفية التي يتم بها قيا�س م�ستوى النجاح.
التقييم وقيا�س الفاعلية :املعلومات املنا�سبة وامل�صححة واملوثوق بها ملقارنة درجةمالءمتها ملجموعة معايري مت�صلة بالكفايات املر�سومة التخاذ قرار يف �ضوء ما تفرزه
املقارنة من معطيات ونتائج.
•�أو ًال :ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافهاُ :تعد ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها حمدد ًا
لهويتها ،مبا يف ذلك �أن�شطتها الرتبوية ،وج�سمها الطالبي ،ودورها يف �إطار م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،ف� ّأي عملية تقييمية تنبثق يف العادة من تعريف امل�ؤ�س�سة التعليم ّية بر�سالتها
ور�ؤيتها و�أهدافها ،وتبينّ الدرجة التي تعك�س حتقيق هذه الر�سالة.
•ثاني ًا :التخطيط والفاعلية :من ال�ضروري وجود عملية تخطيط م�ستمر،ت�ضمن حتقيق
اجلامعة لر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها،و�أن ُتق ّيم با�ستمرار الدرجة التي يتم فيها حتقيق
ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها،والطرق التي مت اتباعها يف ذلك،و�أن يتم ا�ستخدام نتائج
ً
أر�ضية لإجراءات التخطيط والتقييم الالحقة وامل�ستمرة،لتحديد الأ�سئلة التي
التقييم �
يتوجب الإجابة عنها من خالل حتليل البيانات واملعلومات املتحققة،لتعديل �سيا�ستها
و�أهدافها و�إجراءاتها،وتوزيع مواردها وفق ذلك.

املحور الثالث :الرقابة الإدارية واملالية

 املجل�س :جمل�س احلوكمة �أو ما مياثله. الرئي�س :رئي�س اجلامعة. الهيكل التنظيمي :اخلريطة التنظيمية للجامعة التي ّتو�ضح التق�سيمات الإدارية
حتدد
الرئي�سة ومكوناتها الفرعية (�إدارات ،وحدات� ،أق�سام ،مراكز� .....إلخ) كما ّ
مناطق ال�سلطة وامل�س�ؤولية وقنوات االت�صال التي تنعك�س يف نظام الرقابة الداخلية.
 -نظام الرقابة الداخلية :يتمثل يف دليل ي�شمل الرقابات وال�ضوابط املالية والإدارية
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التي ت�ضمن االمتثال مع ال�سيا�سات والإجراءات التي حتكم �سري �أعمال اجلامعة كما هو
مر�سوم من قبل الإدارة اجلامعية ومبا يحقق غايات اجلامعة و�أهدافها.
 وحدة التدقيق الداخلي :وحدة تنظيمية تن�ش�أ يف اجلامعة بق�صد الت�أكد من الرقاباتوال�ضوابط املالية والإدارية امل�شمولة يف نظام الرقابة الداخلية تعمل كما هي م�صممة،
وي�سند �إليها عادة دور مهم يف تقييم الأداء يف الوحدات �أو الإدارات التنفيذية و�إبالغ
النتائج مبا�شر ًة �إىل جلنة التدقيق �أو املجل�س.
 وحدة �إدارة املخاطر :وحدة �أو �إدارة تن�ش�أ يف اجلامعة ت�سند �إليها مهام حتديدثم حتديد امل�ستوى املقبول
التهديدات واملخاطر اجلوهرية التي قد تواجه اجلامعة َّ
وبناء عليه حتديد ال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة للتحوط لها بق�صد احلد من
منها,
ً
�آثارها على الأن�شطة اجلامع ّية.
 جلنة �إدارة املخاطر :ت�شكّل هذه اللجنة بقرار من املجل�س لتكون �صلة الو�صل بينه وبنيوحدة �إدارة املخاطر ,وتتوىل اللجنة �إبالغ املجل�س مبا�شرة عن النتائج التي تتو�صل لها
وحدة �إدارة املخاطر ,يف �سياق قيامها بدرا�سة املخاطر وحتليلها.
 ّبناء من تو�صية
مهني م�ؤهل وم�ستقل يعني بقرار من املجل�س ً
املدقق اخلارجي :خبري ّ
للجنة التدقيق ،ت�سند له مهام فح�ص (تدقيق) ال�سجالت املحا�سبية والقوائم املالية
اخلتامية للجامعة بق�صد الت�أكد من �أن �إيراداتها ونفقاتها قد �أثبتت ح�سب الأ�صول
أعدت وفق ًا
املتعارف عليها ,ويقدم تقرير ًا ب�أنَّ القوائم املالية اخلتامية �شفافة ,و� ّ
الفعلي للجامعة .
للمعايري املحا�سبية لتعطى �صورة �صادقة وعادلة عن الو�ضع املايل
ّ
عال من الكفاءة
 جلنة احلوكمة :ت�شكل بقرار من املجل�س من �أع�ضاء م�ستغلني على قدر ٍوالنزاهة ،وت�سند لها مهمة الت�أكد من التزام (امتثال) اجلامعة بتطبيق املبادئ
والتعليمات املن�صو�ص عليها يف دليل احلوكمة وتقدمي تقرير للمجل�س� ,أو �أي جهة
�أخرى ذات �صلة ,عن �أي خلل �أو ق�صور يحدث يف هذا االلتزام.

هيئات التدري�س للم�شاركة يف و�ضع قواعد العمل يف خمتلف جماالت احلياة اجلامعية.
 املُ�ساءلة :متكني ذوي العالقة من الأفراد داخل اجلامعة وخارجها من مراقبة العملدون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تعطيله �أو الإ�ساءة للآخرين وهي الوجه الآخر للقيادة ،ودونها
تكون القيادة دكتاتورية ,وهي التزام باملحا�سبة �أو الإجابة عن امل�س�ؤولية التي ت�سند
�إليهم.

املحور ال�ساد�س :ال�شفافية وامل�شاركة وامل�ساءلة

 ال�شفافـية:الو�ضوح يف ت�صميم وتطبيق النظم والآليات والت�شريعات وغري ذلك منالأدوات التي تكفل حق كل طرف من �أطراف اجلامعة ،و�سهولة تدفق املعلومات الدقيقة
واملو�ضوعية و�سهولة الإطالع عليها وتطبيقها من قبل العاملني والطلبة.
 -املُ�شاركة� :إتاحة الفر�صة للمواطنني �أو الأفراد واجلمعيات الأهلية والطلبة و�أع�ضاء
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املحور الأول :الإدارة اجلامعية
ت

املبادئ

1

لكل جامعة جمل�س
�أعلى للحوكمة
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تابع املحور الأول :الإدارة اجلامعية

التعليمات

�أدلة االمتثال

ُ 1ي�����ش��ك��ل جمل�س احل��وك��م��ة وف���ق��� ًا للأنظمة
والتعليمات املعمول بها يف كل جامعة.

 ق��رار ت�شكيل جمل�س احلوكمة م��ن اجلهةاملخت�صة.

 2يراعى يف ت�شكيل جمل�س احلوكمة �أي�� ًا كانت
ت�سميته �أن يتكون من:
• رئي�س املجل�س.
• رئي�س اجلامعة.
• �أع�����ض��اء �أك��ادمي��ي�ين م��ن داخ����ل اجلامعة
وخارجها.
• �أع�ضاء من ذوي اخلربة والر�أي ومن �أ�صحاب
امل�صالح من داخل اجلامعة �أو خارجها.

 قرار ت�سمية �أع�ضاء جمل�س احلوكمة. ال�سرية الذاتية لرئي�س املجل�س و�أع�ضائه. -تقارير �أو �شهادات اخلربة.

 3ي��ت��وىل جم��ل�����س احل��وك��م��ة �إق�����رار امل��ه�� ّم��ات
املن�صو�ص عليها يف الأنظمة اجلامعية التي
حتكم امل�ؤ�س�سات الأكادميية وال �سيما املهمات
الآتية:
• �إعداد ال�سيا�سات العامة للجامعة.
•و�ضع خطط اجلامعة اال�سرتاتيجية وال�سنوية
ومراقبة تنفيذها.
• �إقرار �أو اقرتاح املوازنة ال�سنوية للجامعة.
• و�ضع معايري ل�ضمان اجل��ودة وتقييم �أداء
اجلامعة م��ن جميع اجل��وان��ب الأك��ادمي��ي��ة,
والإدارية ,واملالية ,والبنية التحتية.
• تعيني ن��واب رئي�س اجلامعة والعمداء� ,أو
اقرتاح تعيينهم ح�سب الأنظمة القانونية يف
كل جامعة.
• مناق�شة التقرير ال�سنوي للجامعة و�إقراره.
• التن�سيب باملوافقة على اتفاقيات التعاون
العلمي مع اجلهات الأكادميية الأخرى �إىل
اجلهة املخت�صة.
• �إن�شاء اللجان املالية والأكادميية وت�سمية
�أع�ضائها.
• التن�سيب بت�سمية رئي�س اجلامعة �إىل اجلهة
الإدارية املخت�صة.
• امل�����س��اءل��ة :يحر�ص املجل�س على تطبيق
الت�شريعات الناظمة لعمل اجلامعة ويكون
م�س�ؤو ًال عن ح�سن تطبيقها.

 الأنظمة اجلامعية. وج����ود م��ع��اي�ير ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م��ع��ل��ن��ة ل��ه��ذهال�سيا�سات.
 وج��ود معايري تنظيمية لو�ضع اخلطة ,معوج��ود برامج �سنوية تنظيمية لتنفيذها
وتقييمها.
 ن�سخة ع��ن امل��وازن��ة املعتمدة م��ن جمل�ساحلوكمة.
 وجود معايري ل�ضمان اجلودة وتقييم الأداء. وجود جلنة �أو مركز خا�ص لتقييم الأداء. خطابات التن�سيب بالتعيني املر�سلة منرئي�س اجلامعة.
 ق�����رارات ال��ت��ع��ي�ين ال�������ص���ادرة م���ن جمل�ساحلوكمة �أو التن�سيب بالتعيني.
 حم�ضر اجلل�سة التي مت فيها �إقرار التقرير. ن�سخة من التقرير ال�سنوي املعتمد. خطابات التن�سيب والدرا�سات املتعلقة بذلكواملر�سلة من املجل�س �إىل اجلهة املخت�صة.
 قرارات املجل�س بت�شكيل اللجان. قرار املجل�س بت�سمية �أع�ضاء اللجان. حما�ضر اجتماعات اللجان. قرار التن�سيب با�سم رئي�س اجلامعة. الت�شريعات الناظمة مل�ؤ�س�سات التعليمالعايل و�أنظمة اجلامعة.

ت

املبادئ

التعليمات
 1يكون لكل جامعة  ،وح�سب بنيتها التنظيمية
البنى الهيكلية الآتية:
• رئي�س اجلامعة �أو مديرها ،ويتوىل املهمات
امل��ن��اط��ة ب��ه يف �أن��ظ��م��ة اجل��ام��ع��ة وميثلها
بو�صفها �شخ�ص ًا اعتباري ًا.
• يعني رئي�س اجلامعة وفق ًا للأنظمة القانونية
لكل دولة.
• م�ؤهالت رئي�س اجلامعة حتددها الأنظمة
القانونية التي تخ�ضع لها اجلامعة.
• حت��دد حقوق رئي�س اجلامعة ,وواجباته,
و�صالحياته ,يف الن�صو�ص القانونية التي
عينّ مبوجبها.

2

يفرت�ض �أن يكون
ل�����ك�����ل ج���ام���ع���ة
جم��ال�����س حوكمة
و�أط����ر �أك��ادمي��ي��ة
�أخ����������رى وف����ق���� ًا
للأنظمة النافذة
فيها

 2يراعي رئي�س كل جامعة �أو مديرها مبادئ
احلوكمة الأ�سا�سية وال �سيما ال�شفافية
وامل�شاركة وامل�ساءلة ،ويحر�ص على ممار�ستها
يف الأطر الأكادميية والإدارية كلها.
• يراعى �أن يكون لكل رئي�س جامعة نائب �أو
�أكرث تناط بهم بع�ض ال�صالحيات الإدارية
والعلمية.
• تعيني ن��واب رئي�س اجل��ام��ع��ة ,وم�ؤهالتهم
و���ص�لاح��ي��ات��ه��م ,وم�����س���ؤول��ي��ات��ه��م ,حت��دده��ا
الن�صو�ص النافذة يف كل جامعة.
• يراعي نواب رئي�س اجلامعة �إتاحة املعلومات
ملجال�س احلوكمة ورفع تقارير عن الأن�شطة
الأك���ادمي���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة مب��ع��رف��ة رئ��ي�����س
اجلامعة.
 3جمال�س احلوكمة الأخرى يف �إطار اجلامعة
كمجل�س اجلامعة �أو جمل�س العمداء.
�أ .جمل�س اجلامعة �أو جمل�س العمداء.
ب .ي�شكل جمل�س اجلامعة �أو جمل�س العمداء
ح�سب الأنظمة النافذة يف كل جامعة،
ويراعى ت�شكيله على النحو الآتي:
• رئي�س اجلامعة  :رئي�س ًا.
• نواب الرئي�س.
• عمداء الكليات واملعاهد �إن وجدت.
• مدراء املراكز يف اجلامعة �إن وجدت.

�أدلة االمتثال
-

الأنظمة القانونية النافذة يف كل جامعة.
قرار تعيني رئي�س اجلامعة.
الأنظمة القانونية �سند التعيني.
ال�سرية الذاتية و�شهادات اخلربة.
�شروط تعيني رئي�س اجلامعة يف الأنظمة
القانونية النافذة يف كل جامعة.
الأن��ظ��م��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���ح���ددة حل��ق��وق
رئي�س اجلامعة وواجباته ,و�صالحياته,
وم�س�ؤوليته.

 امليثاق الأخالقي للجامعة وقواعد ال�سلوكومبادئ احلوكمة الأ�سا�سية.
 ال�صالحيات املحددة يف �أنظمة اجلامعة ق��رارات التفوي�ض بال�صالحيات ال�صادرةعن رئي�س اجلامعة.
 الأنظمة القانونية التي تن�ص على تعينينواب رئي�س اجلامعة.
 قرارات تعيني نواب الرئي�س.	�أنظمة اجلامعة وتعليماتها. التقارير ال�سنوية. -معايري �ضمان اجلودة.

 القوانني �أو الأنظمة النافذة يف كل جامعةواملحددة لبنيتها التنظيمية.
 الأنظمة النافذة يف كل جامعة. قرار ت�شكيل املجل�س. الأنظمة اجلامعية. القرارات اخلا�صة بال�صالحيات املمار�سة منقبل جمل�س اجلامعة.
 اق�تراح��ات التن�سيب �أو التعيني ح�سب�صالحيات املجل�س.
 -قرارات منح الدرجات العلمية.
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تابع املحور الأول :الإدارة اجلامعية
ت

املبادئ

التعليمات

2

تابع  :يفرت�ض �أن
ي��ك��ون لكل جامعة
جم��ال�����س ح��وك��م��ة
و�أط�����ر �أك��ادمي��ي��ة
�أخ�����������رى وف�����ق����� ًا
للأنظمة النافذة
فيها

• ممث ًال عن الطلبة.
• ممث ًال �أو ممثلني عن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
• ممث ًال عن املجتمع املحلي.
• �أي جهة �أخرى ح�سب نظام كل جامعة.
• �أمني عام اجلامعة �أو ما مياثله مقرر ًا للمجل�س.
جـ  .يف اجلامعات التي ميار�س فيها جمل�س اجلامعة
�صالحيات جمل�س ال��ع��م��داء نف�سها ي��راع��ى �أن
ميار�س املجل�س االخت�صا�صات الآتية :
• �إع���داد خطط اجلامعة ال�سنوية وم�شروعات
املوازنة وكيفية توزيع اعتماداتها �أو قيدها يف
احل�سابات اخلتامية.
• تعيني� ,أو اقرتاح تعيني� ,أع�ضاء الهيئة التدري�سية
ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها يف كل
جامعة.
• اق�تراح ال�سيا�سات اخلا�صة بقبول الطلبة �أو
ابتعاثهم.
• منح الدرجات العلمية وفق ًا لتن�سيب املجال�س
الأكادميية املخت�صة.
• ترقية �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
• و�ضع قواعد الإيفاد والتفرغ العلمي.
• تفوي�ض رئي�س اجلامعة ببع�ض اخت�صا�صاته.
• النظر يف تقارير اجلامعة الف�صلية وال�سنوية.
• �أية �صالحيات �أخرى �أكادميية �أو �إدارية �أو مالية
منوطة به ح�سب �أنظمة كل جامعة.

3

جمال�س احلوكمة
التخ�ص�صية يف كل
ّ
كلية �أو معهد هي
القاعدة الأ�سا�سية
للعملية التعليمية
يف كل جامعة.

�أ .تتكون جمال�س احل��وك��م��ة التخ�ص�صية من
جمل�س الكلية �أو املعهد وجمال�س الأق�سام
العلمية التخ�ص�صية �أي��� ًا ك��ان قانون تنظيم
اجلامعة �أو نظامها النافذ.
ب .ت�شكيل جمل�س الكلية �أو املعهد وجمال�س
الأق�سام العلمية والع�ضوية فيها و�صالحياتها
يتم وفق ًا للأنظمة القانونية النافذة يف كل
جامعة.
ج��ـ .مهما ك��ان قانون تنظيم اجلامعة �أو نظامها
البنيوي يراعى �أن ي�ضمن ت�شكيل جمل�س الكلية
�أو املعهد وجمال�س �أق�سامها العلمية التخ�ص�صية
و�صالحياتها معايري اجلودة ومن بينها:

38

�أدلة االمتثال

 قرارات منح الدرجات العلمية. ق����رارات ال�ترق��ي��ة والإي���ف���اد والتفرغالعلمي.
ّ
 قرارات التفوي�ض باالخت�صا�ص. الأن��ظ��م��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا يفاجلامعة.
 الأنظمة القانونية النافذة يف اجلامعة.* ال�صالحيات املحددة يف:
 الأن��ظ��م��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��ن��اف��ذة يف كلجامعة.
 قرارات جمال�س احلوكمة الأعلى. -قرارات رئي�س اجلامعة ومرا�سالته.

-

ت

3

املبادئ

ت���اب���ع  :جم��ال�����س
احل���������وك���������م���������ة
التخ�ص�صية يف كل
ّ
كلية �أو معهد هي
القاعدة الأ�سا�سية
للعملية التعليمية
يف كل جامعة.

التعليمات

�أدلة االمتثال

�أو ًال :مراعاة التخ�ص�ص الدقيق.

 وج��ود و�صف دقيق للمواد وامل��ق��رراتالدرا�سية واالخت�صا�صات العلمية.

ثاني ًا :مراعاة املراتب العلمية و�شرط الكفاءة
واملعايري الأخالقية لأع�ضاء الهيئات
الأكادميية والإدارية :عميد ،رئي�س ق�سم،
نائب �أو م�ساعد عميد.

� -شروط التعيني والرتقية العلمية.

ثالث ًا :منحها �سلطة اختيار �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف الكلية �أو املعهد ومبا يتنا�سب
مع معايري االعتماد و�ضمان اجلودة وحاجة
الأق�سام العلمية �إىل التخ�ص�ص العام
والتخ�ص�ص الدقيق.

 وج���ود ن��ظ��ام �أو تعليمات مت��ن��ح ه��ذهال�صالحية.

رابع ًا :اقرتاح �أو �إعداد املناهج واخلطط واملقررات
الدرا�سية لكل ق�سم علمي ولكل تخ�ص�ص.

 وج���ود ن��ظ��ام �أو تعليمات مت��ن��ح ه��ذهال�صالحية.

خام�س ًا :امل�شاركة يف �سيا�سة القبول وانتقاء
الطلبة وت�سجيلهم.

 وجود خطة ب�ش�أن �سيا�سة قبول وانتقاءالطلبة.

�ساد�س ًا :التن�سيب باعتماد الدرجات العلمية.

ق��ان��ون اجل��ام��ع��ة ون��ظ��ام م��ن��ح ال��درج��ات
العلمية.

�سابع ًا :اقرتاح انتداب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
زائرين �أو متفرغني �أو م�شاركني يف امل�ؤمترات
العلمية.

 وج��ود خطة للتفرغ العلمي وان��ت��داب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية.

ثامن ًا :امل�ساءلة

 معايري �ضمان اجلودة. -النظام الت�أديبي املعتمد يف اجلامعة.

ق��ان��ون تنظيم اجل��ام��ع��ة ,و�أي نظام
معتمد ,ب�ش�أن بنيتها التنظيمية.
قانون تنظيم اجلامعة.
النظام النافذ يف اجلامعة ب�ش�أن بنيتها
التنظيمية.
الن�صو�ص القانونية املتعلقة بت�شكيل
جمال�س الكليات وامل��ع��اه��د وجمال�س
الأق�سام و�صالحياتها يف قانون �أو نظام
كل جامعة �أو �أي قانون �آخر تخ�ضع له
اجلامعة.
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املحور الثاين :التخطيط وقيا�س الفاعلية
من ال�ضروري وجود عملية تخطيط م�ستمر ،ت�ضمن حتقيق ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها ،و�أن ُتق ّيم
با�ستمرار الدرجة التي يتم فيها حتقيق ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها،والطرق التي مت اتباعها يف ذلك ،و�أن
ً
أر�ضية لإجراءات التخطيط والتقييم الالحقة وامل�ستمرة؛ لتحديد الأ�سئلة التي
يتم ا�ستخدام نتائج التقييم �
يجب الإجابة عنها من خالل حتليل البيانات واملعلومات املتحققة ،لتعديل �سيا�ستها و�أهدافها و�إجراءاتها ،وتوزيع
مواردها وفق ذلك.

ت

املبادئ

التعليمات

�أدلة االمتثال

1

التخطيط امل�ستمر
ل�������ض���م���ان حت��ق��ي��ق
ر�ؤي��������ة اجل��ام��ع��ة
ور�سالتها و�أهدافها.

�أ .وجود تعريف وا�ضح لعمليات التخطيط والتقييم
وق��ي��ا���س الفاعلية يف امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو
اجلامعة.
ب .تطوير �إج���راءات منا�سبة لعمليتي التخطيط
وقيا�س الفاعلية وتطبيقها ،لتحديد الدرجة
التي مت فيها حتقيق �أهدافها و�إجنازاتها.

 مدى توافق جميع اخلطط التنفيذيةوالإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات
والوحدات الإدارية جميعها.
 ق��درة اجلامعة على حتديد الدرجةالتي مت فيها حتقيق �أهدافها و�إجنازها.

2

�أن ُتق ّيم اجلامعة
با�ستمرار الدرجة
ال����ت����ي ي���ت���م ف��ي��ه��ا
حت���ق���ي���ق ر�ؤي���ت���ه���ا
ور�سالتها و�أهدافها.

�أ .انخراط اجلامعة ب�شكل م�ستمر ودوري بالتقييم
والتخطيط وقيا�س الفاعلية لأن�شطتها املختلفة
(التدري�س،والبحث،وخدمة املجتمع) مبا ين�سجم
مع ر�سالتها و�أهدافها.
ب� .إ�شراك جميع العاملني يف اجلامعة من �أع�ضاء
هيئة تدري�س ،و�إداري�ين،وط��ل��ب��ة ،وغ�يره��م من
اجلهات املهتمة (�أ�صحاب امل�صالح) يف عمليات
التخطيط والتقييم وقيا�س الفاعلية.

 نتائج م��دى حتقق الأه���داف ال�سنويةمبا يتنا�سب والر�ؤية والر�سالة وخطة
اجلامعة الإ�سرتاتيجية.
 نتائج امل�����س��وح��ات ح��ول ر���ض��ا الطلبةواخلريجني والعاملني يف اجلامعة.
 نتائج امل�سوحات ح��ول ر�ضا �أ�صحابالعمل وامل�ستثمرين عن امل�ستوى العلمي
والعملي للخريجني.

ت

املبادئ

التعليمات

-

�ضرورة االعتماد على
نتائج التقييم وقيا�س
الفاعلية املرحلية
 3يف اتخاذ الإجراءات
الت�صحيحية وكذلك
يف �إع�������داد وب��ن��اء
اخلطط امل�ستقبلية.

�أ .ا�ستخدام النتائج املنبثقة عن عمليات التخطيط
امل�ستمرة والتقييم وقيا�س الفاعلية من �أجل �إعادة
توزيع امل�صادر واملوارد،وحت�سني الربامج الرتبوية
والأن�شطة واخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
ب .توظيف عمليات التقييم والتخطيط التي متار�سها
اجلامعة من �أج��ل حتديد �أولوياتها فيما يتعلق
بالتح�سني والتطوير فيها.
جـ .توفري املتطلبات الالزمة (مالية ،ومادية ،وب�شرية)
ل�ضمان فاعلية عمليتي التخطيط والتقييم يف
اجلامعة على جميع امل�ستويات.
د .مراجعة اجلامعة جلهودها البحثية وعمليات
تقييمها وقيا�س فاعليتها ب�شكل منتظم وموثق.
هـ ا�ستخدام اجلامعة املعلومات الناجتة عن عمليات
التقييم والتخطيط م��ن �أج���ل ت��ق��دمي ب��راه�ين
وم�ؤ�شرات على فاعليتها امل�ؤ�س�سية.

-
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�أدلة االمتثال

نتائج قيا�س كفاءة اجلامعة يف ا�ستغالل
مواردها.
املوازنة املالية.
نتائج الدرا�سات املتعلقة مبتابعة التقدم
يف التح�صيل العلمي لطلبة اجلامعة.
ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ات اخل��ا���ص��ة مبتابعة
اخل��ري��ج�ين لقيا�س فاعلية املخرجات
التعليمية وجودتها.
نتائج ال��درا���س��ات ح��ول فاعلية الربامج
التي تقدمها اجلامعة.
الواقع الوظيفي خلريجي اجلامعة.
نتائج مقارنة م�ستوى م��ه��ارات الطلبة
ومعلوماتهم وكفاياتهم قبل االلتحاق
بربامج اجلامعة وبعده.
التقدم احلا�صل يف الأداء الكلي للجامعة.
م�ستوى التح�سني والتطوير على العمليات
اجلوهرية و�سالمة �إجراءات العمل.
قدرة اجلامعة على قيا�س فاعليتها بدقة.
مدى التوافق بني عنا�صر ر�سالة اجلامعة
و�أهدافها ون�شاطات البحث العلمي.
ع���دد امل��راج��ع��ات ون��ت��ائ��ج ت��ق��اري��ر تلك
املراجعات.
التقرير ال�سنوي للجامعة.
ن��ت��ائ��ج م��ق��ارن��ة ال��ت��ق��اري��ر ال�سنوية مع
بع�ضها.
نتائج تقييم خطة عمل اجلامعة ال�سنوية
امل�ستندة �إىل اخلطة الإ�سرتاتيجية.
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املحور الثالث :الرقابة الإدار ّية واملال ّية
ت

املبادئ

التعليمات

�أدلة االمتثال

1

ُي��ع��دّ للجامعة هيكل
���ي ي��ت�����س��م
ت���ن���ظ���ي���م ّ
ب��ال��و���ض��وح وال�شمول
وتحُ�����دد ف��ي��ه ب��دق��ة
ق����ن����وات االت�������ص���ال
وم�سميات الإدارات
والأق�سام والوظائف
الرئي�سة.

تقوم �إدارة اجلامعة بت�صميم هذا الهيكل وت�صدر
ب�ش�أنه تعليمات مكتوبة ت�شمل:
�أ� .شرح ًا وا�ضح ًا لأه��داف الوظائف امل�شمولة يف
الإدارات والوحدات والأق�سام جميعها.
ب .تو�صيف ًا دقيق ًا لكلّ من تلك الوظائف يحدد
فيها مناطق ال�سلطة وامل�س�ؤولية و�أدوات وقنوات
االت�صال من �أ�سفل �إىل �أعلى ,ومن �أعلى �إىل �أ�سفل.

 امل��واد اخلا�صة مب�سميات الإداراتوالأق�سام والوظائف امل�شمولة يف
الهيكل التنظيمي ,و�أهدافها.
 امل��واد اخلا�صة بتو�صيف الوظائفوقنوات االت�صال.

2

ُي��ع��دّ للجامعة نظام
ل��ل��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة
ي��ت�����س��م ب���ال���ك���ف���اءة
وال��ف��اع��ل��ي��ة ,وي�شمل
ال�ضوابط والرقابات
الإدارية واملالية التي
ت��ك��ف��ل ح�����س��ن تنفيذ
الأن�����ش��ط��ة اجلامعية
واحلفاظ على �أ�صولها
املادية واملالية.

تتوىل �إدارة اجلامعة ت�صميم هذا النظام وت�صدر
ب�ش�أنه تعليمات مكتوبة ت�شمل الآتي:
�أ .الإجراءات الت�شغيلية والإدارية الداخلية التي
تت�ضمن ح�سن تنفيذ عمل اجلامعة ومبا يتوافق
مع لوائحها و�أنظمتها الداخلية وكذلك القوانني
الأخرى املعمول بها.
ب .معايري الأداء املعتمدة لتقييم م�ستوى تنفيذ
العمل الوظيفي.
جـ �ضرورة �إم�ساك �سجالت حما�سب ّية منتظمة ح�سب
الأ�صول تكفل دقة وعدالة البيانات املحا�سبية
اخلتامية للجامعة وكذلك التقارير الدورية التي
ت�صدرها.
د� .أدوات الرقابة ال�لازم��ة للحفاظ على �أ�صول
اجلامعة املادية واملالية.
هـ �أدوات �إدارة وتقييم املخاطر مع الو�سائل الكفيلة
باحلد من التهديدات واملخاطر اجلوهرية.

دل��ي��ل ن��ظ��ام ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة
للجامعة.
دليل (نظام) تقييم الأداء الوظيفي
املعتمد يف اجلامعة واملعدّ من مركز
القيا�س والتقييم.
تقرير املحا�سب القانوين للجامعة.
ال�ضوابط وال��رق��اب��ات املن�صو�ص
عليها يف نظام الرقابة الداخلية.
ال��ت��ق��اري��ر ال�������ص���ادرة ع���ن وح���دة
التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق.
التعليمات ال�صادرة بخ�صو�صها من
اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة املخاطر.
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املبادئ
ت��ن�����ش���أ يف اجل��ام��ع��ة
وح�������دة ل��ل��ت��دق��ي��ق
ال����داخ����ل����ي ت���وك���ل
�إليها مهمة التحقق
م����ن ك����ف����اءة ن��ظ��ام
ال��رق��اب��ة الداخلية
يف اجلامعة وفاعليته
وب������أن ت��ط��ب��ي��ق ه��ذا
ال�����ن�����ظ�����ام ي��ح��ق��ق
االمتثال مع �سيا�سات
اجل��ام��ع��ة ولوائحها
ال��داخ��ل��ي��ة وب��دي��ل
احل��وك��م��ة اجلامعية
والت�شريعات الأخرى
ذات العالقة.
كما توكل �إليها �أي�ض ًا
مهمة تدقيق الأم��ور
املالية للت�أكد من �أن
ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���ص��ة
ب��ه��ا ت��ت�����س��م ب��ال��دق��ة
واملوثوقية والتوقيت
املنا�سب.

التعليمات

ي�صدر املجل�س ب�ش�أن الوحدة:
�أ .قرار تعيني رئي�س �أو مدير الوحدة.
ب .طبيعة امل�ؤهالت واخل�برات الالزمة لرئي�س �أو
مدير الوحدة وللعاملني فيها.
جـ التعليمات الالزمة ل�ضمان ا�ستقاللية الوحدة
والكفيلة باحلد من ظاهرة ت�ضارب امل�صالح لدى
تعاملها مع الإدارات التنفيذية .
د .طبيعة وحدود �صالحيات وم�س�ؤوليات الوحدة
يف ن��ط��اق ممار�ستها لتقييم ك��ف��اءة وفاعلية
نظام الرقابة الداخلية وجمموعة ال�ضوابط
والرقابات الإداري��ة واملحا�سبية التي يت�ضمنها
النظام.
ه��ـ ن��وع وت��وق��ي��ت ال��ت��ق��اري��ر املطلوبة منها ع��ن �أي
خلل �أوق�صور يحدث يف تطبيق �أنظمة ال�ضبط
الداخلي ودليل احلوكمه �أو يف التقارير املالية
التي تعدها الإدارة املالية.

�أدلة االمتثال

 القرار ال�صادر بتعيني رئي�س �أو مديرالوحدة.
 ال�سري ال��ذات��ي��ة لرئي�س ال��وح��دةوللعاملني فيها.
 موقع الوحدة يف الهيكل التنظيميللجامعة.
 التعليمات ال�����ص��ادرة ال��ت��ي تو�ضحمهمة الوحدة وعالقتها بالوحدات
الإداري��ة الأخ��رى و دليل التدقيق
الداخلي ال�صادر عن الوحدة.
 من��اذج م��ن ه��ذه التقارير بنوعيهاالإدارية واملالية.
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املبادئ

التعليمات

4

ت�شكل جلنة تدقيق
ت���اب���ع���ة ل��ل��م��ج��ل�����س
ت��ت��ولىّ تقييم م��دى
ك���ف���اي���ة ال��ت��دق��ي��ق
الداخلي واخل��ارج��ي
ل���ل���ج���ام���ع���ة وذل�����ك
فيما يخ�ص متابعة
وت���ق���ي���ي���م �أن���ظ���م���ة
ال�����ض��ب��ط وال��رق��اب��ة
ال���داخ���ل���ي���ة وذل����ك
ف��� ً
��ض�لا ع���ن التحقق
من �أن القوائم املالية
اخل��ت��ام��ي��ة للجامعة
ت��ت�����س��م ب��الإف�����ص��اح
وال�شفافية واخللو من
�أي �أخطاء جوهرية.

�أ .ت�شكل هذه اللجنة بقرار من املجل�س من �أع�ضاء
م�ستقلني على ق��در ع��الٍ م��ن ال��ك��ف��اءة واخل�برة
العملية يف جم��االت املحا�سبة �أو �أي تخ�ص�صات
�أو جماالت �أخرى ذات �صلة.
ب .ت�صدر التعليمات التي تكفل للجنة احل�صول من
الإدارات التنفيذية على �أي معلومات متكّنها من
�أداء املهمات املنوطة بها.
جـ ت�سند للجنة مهمة متابعة وتقييم �أداء وحدة
التدقيق الداخلي وا�ستالم تقاريرها ثم مراجعتها
قبل �إر�سالها �إىل املجل�س.
د .تقدم اللجنة للمجل�س التو�صيات اخلا�صة بتعيني
املدقق اخلارجي وحتديد �أتعابه و�إنهاء خدماته
وك��ذل��ك مالحظاتها ح���ول م���دى ت��وف��ر عن�صر
اال�ستقاللية لهذا املدقق.
ه��ـ تقرتح اللجنة للمجل�س قواعد امل�ساءلة ونوع
اجلزاءات املنا�سبة عن �أي �أخطاء جوهرية مالية
�أو �إدارية.
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القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة.
ال�سري ال��ذات��ي��ة لرئي�س و�أع�ضاء
اللجنة .
التعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص
مبا فيها �آلية احل�صول على املعلومات
املنا�سبة للجنة .
التعليمات ال��ت��ي حت���دد العالقة
التنظيمية للجنة بوحدة التدقيق
الداخلي.
من���اذج م��ن ال��ت��ق��اري��ر املر�سلة �إىل
املجل�س.
من��اذج من التو�صيات التي قدمتها
اللجنة �إىل املجل�س بهذا اخل�صو�ص.
مناذج من تلك القواعد واجلزاءات
املقرونة بها.

ت

4

املبادئ

التعليمات

ت��ن�����ش���أ يف اجل��ام��ع��ة
وح����������دة لإدارة
امل�����خ�����اط�����ر ت���وك���ل
�إل��ي��ه��ا مهمات تنفيذ
�إ�سرتاتيجية �إدارة
امل��خ��اط��ر م���ن خ�لال
درا�سة وحتليل كافة
�أن���واع املخاطر التي
ت��واج��ه��ه��ا اجل��ام��ع��ة
وتطوير ال�سيا�سات
والإج���������������������راءات
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���إدارت��ه��ا
و احل������د م���ن���ه���ا م��ع
مراقبة م��دى التزام
الإدارات التنفيذية
ب���ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ات
والإج�������راءات ورف��ع
تقارير دوري��ة بذلك
للمجل�س م��ن خ�لال
جلنه �إدارة املخاطر.

ي�صدر املجل�س ب�ش�أن الوحدة:
�أ .قرار تعيني مدير الوحدة.
ب .التعليمات الكفيلة ب�ضمان ا�ستقاللية الوحدة
عن الإدارات التنفيذية.
جـ وثيقة يحدد املجل�س فيها الإطار العام للمخاطر
وم�صادرها الأ�سا�سية مع التهديدات واملخاطر
املحتملة وك��ذل��ك امل�ستوى امل��ق��ب��ول للمخاطر
اجلوهرية.
د .طبيعة ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات الالزمة للوحدة
وحدودها ,كي متكنها من احل�صول على املعلومات
جميعها التي تراها منا�سبة لعملها من الدوائر
واللجان الأخرى.
هـ �أنواع وتوقيت التقارير الدورية التي يتوجب على
الوحدة تقدميها للمجل�س (من خالل جلنة �إدارة
املخاطر) عن �أي خلل �أو ق�صور يحدث يف �إدارة
املخاطر.

�أدلة االمتثال

-

القرار ال�صادر بتعيني املدير.
ال�����ش��روط ال��ت��ي تت�ضمنها تلك
التعليمات.
الوثيقة ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املن�صو�ص
عليها.
املعلومات املنا�سبة و�آلية احل�صول
عليها .
مناذج من هذه التقارير.
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املبادئ

التعليمات

6

ت�شكل جلنة لإدارة
امل����خ����اط����ر ت��اب��ع��ة
للمجل�س وت��وك��ل لها
مهمة متابعة وتقييم
الإج����������راءات ال��ت��ي
قامت بها وحدة �إدارة
امل��خ��اط��ر يف تنفيذ
�إ�سرتاتيجية �إدارة
املخاطر �ضمن حدود
الإطار العام للمخاطر
اجلوهرية املحدد من
قبل املجل�س و�إب�لاغ
املجل�س عن �أي خلل �أو
ق�صور يحدث يف �سياق
�إدارة تلك املخاطر

ي�صدر املجل�س ب�ش�أن اللجنة:
�أ .ق��رار ت�شكيل اللجنة من �أع�ضاء م�ستقيلني عن
الإدارات التنفيذية ومم��ن ه��م على ق��در عال
من الكفاءة والتخ�ص�ص يف جمال �إدارة وحتليل
املخاطر.
ب .تقوم هذه اللجنة ب��دور خلية لإدارة الأزم��ات
وتوكل لها مهمة ا�ست�شراف الأح���داث الطارئة
وت��ق��دمي �إن���ذار مبكر ع��ن��ه ,م��ع تطوير احللول
املنا�سبة ملواجهتها واحلد من خماطرها .
جـ تتوىل اللجنة �إط�لاع املجل�س من خالل تقارير
دوري��ة ،تر�سل ن�سخا منها ل�ل��إدارات التنفيذية
املعنية ،عن �أي خلل �أو ق�صور يحدث يف �إدارة
املخاطر وتقرتح للمجل�س قواعد امل�ساءلة ونوع
اجلزاءات املنا�سبة عن هذا الق�صور.

7

ت�شكل جلنة حوكمة
توكل لها مهام �إعداد
دل�����ي�����ل احل���وك���م���ة
وحت��دي��ث��ه والتحقق
م���ن م����دى االم��ت��ث��ال
مب���ب���ادئ���ه و ت��ق��دمي
ت����ق����اري����ر دوري�������ة
للمجل�س �أو �أي جهات
�أخ��رى ذات �صلة عن
�أي خ��ل��ل �أو ق�صور
يف ت��ط��ب��ي��ق ال��دل��ي��ل
م���ع اق���ت��راح �أ���س�����س
امل�ساءلة و اجلزاءات
املنا�سبة

ي�صدر ب�ش�أن اللجنة :
�أ .قرار ت�شكيلها الذي يحدد عدد �أع�ضائها ,وم�ؤهالت
رئي�س اللجنة و �أع�ضائه.
ب .ال�صالحيات و امل�س�ؤوليات املوكلة �إليها.
جـ تفوي�ض مينحها احلق يف احل�صول من الإدارات
التنفيذية يف اجلامعة على جميع املعلومات التي
تراها منا�سبة لعملها .
د .ن��وع و توقيت التقارير املطلوب منها تقدميها
للمجل�س �أو �أي جهة �أخ��رى ذات �صلة بخ�صو�ص
املهمات املوكلة �إليها.
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ت

ال��ق��رار ال�صادر بت�شكيلها مب��ا فيه
�أ�سماء الأع�ضاء وعددهم وامل�ؤهالت
املطلوبة.
ال�����س�ير ال��ذات��ي��ة لرئي�س اللجنة
و�أع�ضائها
مناذج من �أعمال اللجنة والتقارير
ال�����ص��ادرة ع��ن��ه��ا مب��ا ف��ي��ه��ا حتليل
.SWOT
من���اذج م��ن التقارير ال��ت��ي قدمتها
للمجل�س.
ال��ق��واع��د امل��ق�ترح��ة للم�ساءلة
واجلزاءات املقرونة بها.
8

-

وال�سيرَ الذاتية
قرار ت�شكيل اللجنة ِّ
لرئي�سها و �أع�ضائها.
املهمات املوكلة �إليها مبوجب قرار
ت�شكيلها.
�صورة عن التفوي�ض ال�صادر بهذا
اخل�صو�ص.
مناذج من تلك التقارير.

املبادئ

ت��ن�����ش���أ يف اجل��ام��ع��ة
دائ��رة مالية تخت�ص
بت�سجيل �إي�����رادات
اجل��ام��ع��ة ونفقاتها
و�إع�����داد ح�ساباتها
اخلتامية وموازناتها
التقديرية ،كما ت�سند
�إل��ي��ه��ا م��ه��ام البحث
ع��ن م�صادر التمويل
املنا�سبة ال��ت��ي تلزم
مل���م���ار����س���ة �أن�����ش��ط��ة
اجل���ام���ع���ة احل��ال��ي��ة
وامل�ستقبلية والبحث
عن جماالت لتوظيف
الأم������وال الفائ�ضة
ل�����دى اجل���ام���ع���ة يف
ف��ر���ص ا���س��ت��ث��م��اري��ة
حتقق للجامعة عائد ًا
جم����زي���� ًا ع���ل���ى ت��ل��ك
الأموال

التعليمات

�أدلة االمتثال

ت�صدر رئا�سة اجلامعة التعليمات اخلا�صة بالدائرة
املالية مت�ضمنة:
�أ .القرارات اخلا�صة بتعيني مدير� ,أو رئي�س الدائرة,
واملوظفني العاملني فيها .
ب .ال�شروط ال�ل�ازم توافرها يف م��دي��ر� ,أو رئي�س
الدائرة ,واملوظفني العاملني معه من حيث امل�ؤهل،
واخلربة ،واملهارة.
جـ ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املوكلة للدائرة ب�شكل
عام لرئي�سها �أو مديرها ب�شكل خا�ص وذلك فيما
يتعلق ب�����ش���ؤون حت�صيل الإي����رادات �أو ت�سديد
النفقات وك��ذل��ك فيما يخ�ص م�صادر التمويل
�أو جم���االت اال�ستثمار،وكذلك ح��دود ال�صرف
امل�سموح بها.
د� .ضرورة مراعاة ال�ضوابط والرقابات املن�صو�ص
عليها يف نظام الرقابة الداخلية خ�صو�صا ما
يتعلق منها بتاليف ازدواجية ال�سلطة على �أوجه
ال�صرف وامل�س�ؤولية عن نتائجها.
هـ جماالت التن�سيق الواجب توافرها بني الدائرة
املالية ووح��دة التدقيق الداخلي فيما يخت�ص
بتحقيق الرقابة املالية على الإيرادات،والنفقات
الت�شغيلية والر�أ�سمالية،وحماية �أ�صول اجلامعة
املالية واملادية.
و� .أن���واع ال�سجالت املحا�سبية املنتظمة الواجب
ا�ستخدامها يف الدائرة وكذلك �أن��واع امل�ستندات
التي �ست�ستخدم يف توثيق العمليات املالية التي
حتدث فيها.
ز� .أن���واع التقارير املالية التي �ستعدها الدائرة
مت�ضمنة القوائم املالية اخلتامية املدققة من
املحا�سب القانوين للجامعة والتي تعد يف نهاية
ال�سنة املالية وذلك ف�ض ًال عن املوازنة التقديرية
لل�سنة امل��ال��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة�،أو �أي ت��ق��اري��ر مالية
دورية �أخرى تطلبها رئا�سة اجلامعة� ,أو جمل�س
احلوكمة� ,أو �أي جهة �أخرى ذات �صلة.

 ال��ق��رار اخل��ا���ص بتعيني م��دي��ر� ,أورئي�س ال��دائ��رة ,وق���رارات التعيني
اخلا�صة باملوظفني العاملني فيها.
 ال�شروط املحددة لذلك يف تو�صيفالوظائف.
ال�سيرَ الذاتية للمدير �أو رئي�س
 ِّالدائرة ,وملوظفيها.
 امل��ه��ام امل��وك��ل��ة ل��ل��دائ��رة ومل��دي��ره��اامل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ت��و���ص��ي��ف
الوظائف امل�شموله يف الدائرة.
 امل����واد امل��ن�����ص��و���ص عليها يف نظامال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة فيما يخ�ص
ال�ضوابط وال��رق��اب��ات املحا�سبية
والإدارية ذات العالقة.
 امل�ستندات الثبوتية امل�ستخدمةيف ال���دائ���رة لإث���ب���ات الإي�����رادات
وال��ن��ف��ق��ات و�أ����س���م���اء ووظ���ائ���ف
املفو�ضني بالتوقيع عليها.
 التعليمات املن�صو�ص عليها بهذااخل�صو�ص يف دليل نظام الرقابة
الداخلية ودليل التدقيق الداخلي.
 دل��ي��ل احل�����س��اب��ات امل�����س��ت��خ��دم يفالدائرة.
 ك�شف ب�أ�سماء ال�سجالت املحا�سبيةامل�ستخدمة.
 من�������اذج م����ن �أدوات ال��ت��وث��ي��قامل�ستخدمة.
 القوائم املالية اخلتامية للجامعةال��ت��ي ت�����ص��در يف ن��ه��اي��ة ك���ل �سنة
ميالدية.
 املوازنة التقديرية.	�أي تقارير دوري���ة �أخ���رى خا�صةت�صدر ح�سب اجلهات امل�س�ؤولة.
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املبادئ

التعليمات

ت���اب���ع  :ت��ن�����ش���أ يف
اجل����ام����ع����ة دائ������رة
م����ال����ي����ة ت��خ��ت�����ص
ح��� .ض��رورة �إخ�����ض��اع ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة اخلتامية
بت�سجيل �إي�����رادات
للمراجعة م��ن قبل وح���دة التدقيق الداخلي
اجل��ام��ع��ة ونفقاتها
وجلنة التدقيق ثم �إخ�ضاعها بعد ذلك للفح�ص
و�إع�����داد ح�ساباتها
من قبل املحا�سب القانوين للجامعة و ذلك للت�أكد
اخلتامية وموازناتها
من اكتمالها و �شفافيتها قبل �إر�سالها لالعتماد
التقديرية ،كما ت�سند
و الإق���رار من قبل جمال�س احلوكمة املخت�صة
�إل��ي��ه��ا م��ه��ام البحث
واجلهات الأخرى ذات العالقة.
ع��ن م�صادر التمويل ط� .ضرورة �إخ�ضاع املوازنة التقديرية للمراجعة من
قبل جلنة التدقيق واملحا�سب القانوين للت�أكد من
املنا�سبة ال��ت��ي تلزم
معقولية الفرو�ض التي �أعدت املوازنة بناء عليها
مل���م���ار����س���ة �أن�����ش��ط��ة
وذل��ك قبل �إر�سالها لالعتماد والإق���رار من قبل
اجل���ام���ع���ة احل��ال��ي��ة
جمال�س احلوكمة املخت�صة ,واجلهات الأخ��رى
وامل�ستقبلية والبحث
ذات العالقة.
عن جماالت لتوظيف
ك .تخ�ضع الدائرة املالية ,مثل الأق�سام والإدارات
الأم������وال الفائ�ضة
الإداري��ة الأخرى ,لعملية تقييم الأداء من قبل
ل�����دى اجل���ام���ع���ة يف
وحدة التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق و جلنة
ف��ر���ص ا���س��ت��ث��م��اري��ة
احلوكمة.
حتقق للجامعة عائد ًا
جم����زي���� ًا ع���ل���ى ت��ل��ك
الأموال

تابع املحور الثالث :الرقابة الإدار ّية واملال ّية
�أدلة االمتثال

-

تقرير مدقق احل�سابات القانوين,
وتقرير جلنة التدقيق.
حم���ا����ض���ر اج���ت���م���اع���ات جم��ال�����س
احلوكمة التي مت فيها �إق��رار تلك
القوائم واعتمادها.
حما�ضر اجتماعات التي مت فيها
�إقرار و تلك املوازنة واعتمادها.
�صورة من تلك املوازنة.
تقارير الأداء ال�صادرة بخ�صو�صها
عن تلك اجلهات.

ت

9

املبادئ

ُي�����ع��ّي��نّ ل��ل��ج��ام��ع��ة
حم���ا����س���ب ق����ان����و ّ
ين
خارجي م� ّؤهل علم ّي ًا
ّ
وم���ه���ن��� ّي��� ًا وي��ت��م��تّ��ع
ب���اال����س���ت���ق�ل�ال���ي���ة
ال��ت��ا ّم��ة ع��ن الإدارة
اجل��ام��ع�� ّي��ة ,وت��وك��ل
�إل���ي���ه م��ه�� ّم��ة فح�ص
ح�����س��اب��ات ال�����ش��رك��ة
و�إ�صدار تقرير ِّ
يو�ضح
�صحتها وخل ِّوها
مدى َّ
م����ن �أ ّي�������ة �أخ���ط���اء
�أو تالعبات جوهرية

التعليمات

�أدلة االمتثال

�أ .يعينّ املحا�سب القانوين اخلارجي للجامعة بقرار
من جمل�س احلوكمة وبناء على تو�صية من جلنة
التدقيق ,وهو الذي يحدد �أتعابه كما له احلق يف
جتديد عقده� ,أو عزله� ,أو قبول ا�ستقالته.
ب .ي�شرتط فيه �أن يحمل ال�شهادة اجلامع ّية الأوىل
على الأق��ل يف املحا�سبة و�أن يكون م�ستق ًّال ب�أن
ال تربطه � ّأي �صلة ق��راب��ة �أو م�صلحة ماد ّية
�أومعنو ّية مع � ّأي �شخ�ص يف الإدارة اجلامعية.
جـ يتولىّ فح�ص ال�سجالت املحا�سب ّية للجامعة للت�أكّد
من �أنّ العمل ّيات املال ّية املث ّبتة فيها �صحيحة وتتم
ح�سب الأ�صول مبوجب م�ستندات ثبوتية.
د .كما يتوىل و بالتن�سيق مع املدقق الداخلي فح�ص
القوائم املالية اخلتام ّية ال�سنو ّية للجامعة,
و�إ�صدار تقرير عنهاِّ ,
يو�ضح خل ّوها من �أ ّية �أخطاء
�أو تالعبات جوهر ّية.وب�أنها تت�سم بال�شفافية
والإف�صاح ,وتعطي �صورة �صادقة وعادلة عن
الو�ضع املايل للجامعة.
هـ .يتوىل مراجعة الفرو�ض التي �أعدت بناء عليها
املوازنة التقريرية؛ للتحقق من مدى معقوليتها
على �أن يقدم تقرير بذلك للجهات املعنية.

 قرار التعيني� ،أو قرار العزل �أو قرارقبول اال�ستقالة.
 العقد امل�برم مع املحا�سب القانوينب��خ�����ص��و���ص عملية ال��ت��دق��ي��ق مبا
يف ذل����ك ق��ي��م��ة الأت����ع����اب ال��ت��ي
�سيتقا�ضاها.
 ال�سرية الذاتية للمحا�سب القانوينو����ص���ور ع���ن ال�����ش��ه��ادات العلم ّية
واملهن ّية التي يحملها.
	�إق�����رار م��ك��ت��وب ي��وق��ع��ه املحا�سبالقانوين يت�ضمن متطلبات توفري
ا�ستقاللية عن الإدارة اجلامعية.
 امل��ل��ف ال���ذي ي��وثّ��ق ف��ي��ه املحا�سبالقانوين عملية فح�ص احل�سابات
وامل�ستندات الثبوتية امل�ؤيدة لذلك.
 التقرير ال���ذي ي�����ص��دره املحا�سبالقانوين مرفق ًا بالقوائم املالية
املدققة.
 ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ي�������ص���دره ب��ه��ذااخل�صو�ص.
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املبادئ

التعليمات

1

العملية التعليم ّية
التعلمية

تت�ضمن اخلطط الدرا�سية و�أ�ساليب التدري�س
والتقومي:
�أ .خطط درا�سية حديثة تواكب التطورات العلمية
واحتياجات ال�سوق.
ب .طرائق حديثة يف التدري�س.
جـ �إجراءات وطرائق يف التقومي .

2

البحث العلمي

�أ .تهيئة بيئة بحث ّية حمفزّ ة ملنت�سبي اجلامعة
م��ن الطلبة ,و�أع�����ض��اء الهيئتني :الأك��ادمي�� ّي��ة,
والإدار ّية.
ب .ت�شجيع الباحثني يف التعاقد م��ع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات؛ لغر�ض �إجراء البحوث العلمية حلل
امل�شكالت.
جـ دع��م البحث العلمي باملبالغ الكافية لت�شجيع
الباحثني لإنتاج بحوث علمية �أ�صيلة.
د� .إ�صدار جملة علمية حمكمة يف اجلامعة لغر�ض
الت�شجيع على الن�شر.

3

الإيفاد واالبتعاث
والنمو امل�ستمر

4

الأن�شطة الالمنهجية
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ت
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 اخلطط الدرا�سية املطبقة. طرائق التدري�س املطبقة. طرائق و�أ�ساليب التقوميامل�ستخدمة

-

تعليمات البحث العلمي لدى
اجلامعة.
اتفاقيات ال�شراكة مع اجلهات
املعنية.
موازنة البحث العلمي.
وجود جملة علمية.

�أ تخ�صي�ص الأموال الالزمة لالبتعاث �سنوي ًا.
ب و���ض��ع خطة �إ�سرتاتيجية لالبتعاث م��ن قبل
الكليات لت�أمني احتياجاتها.
جـ و�ضع �آلية وا�ضحة للإيفاد واالبتعاث.

 اخلطة الإ�سرتاتيجية. -تعليمات الإيفاد واالبتعاث.

�أ .تهيئة امل�ستلزمات وامل��راف��ق لغر�ض ممار�سة
الأن�شطة الالمنهجية.
ب .وجود الكوادر املهنية يف �إدارة املرافق والإ�شراف
على التدريب.
ج���ـ تخ�صي�ص م��ب��ال��غ ل��غ��ر���ض دع���م ال��ن�����ش��اط��ات
الالمنهجية.
د .دعم املتميزين من الطلبة الذين لديهم مهارات
عالية يف الالمنهجية.

 وجود املرافق وم�سلزماتها. قرارات تعيني الكوادر. البند املخ�ص�ص لذلك يف املوازنة�	-آل ّية الدعم امل�ستخدمة.

5

ت��ف��ع��ي��ل امل�����س���ؤول��ي��ة
املجتمعية والبيئية
واال�����س����ت����دام����ة يف
اجل��ام��ع��ة ي����ؤدي �إىل
متكني ذوي العالقة
م���ن الأف������راد داخ���ل
اجلامعة وخارجها

التعليمات
�أ� .إط�لاع املجتمع على الأنظمة والتعليمات بكل
�شفافية ومو�ضوعية .
ب .توفري تقارير معلنة عن �أداء اجلامعة الأكادميي
والإداري واملايل.
ج��ـ .وج��ود �آل��ي��ات مراقبة جمتمعية للتعامل مع
الإدارة اجلامعية.
د .تفعيل امل�س�ؤولية املجتمعية للعاملني باجلامعة
جميعهم.
ه����ـ .ت��ق��دمي ال��ت��ق��اري��ر الأك���ادمي���ي���ة والإداري������ة
والإجن��������ازات ال��ع��ل��م��ي��ة لأع�����ض��اء ال��ه��ي��ئ��ت�ين:
التدري�سية ,والإدارية.
و� .إتاحة املجال للطلبة يف �صنع القرارات اخلا�صة
باجلامعة �أو امل�شاركة.
ز .م�����ش��ارك��ة �أ����ص���ح���اب امل�����ص��ال��ح يف ال���ق���رارات
الإ�سرتاتيجية للجامعة.
ح .تفعيل دور �أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية
والطلبة يف امل�شاركة يف �أن�شطة اجلامعة ويف حتمل
امل�س�ؤولية املجتمعية.

�أدلة االمتثال
-

م����دى �إمل�����ام امل��ج��ت��م��ع ب��الأن��ظ��م��ة
والتعليمات يف اجلامعة.
دقة التقارير املعلنة.
مدى تنفيذ �آليات املراقبة.
عدد امل�ساهمات املجتمعية للجامعة.
م���دى دق���ة ال��ت��ق��اري��ر الأك��ادمي��ي��ة
والإداري������ة والإجن������ازات مل�ستوى
اجلامعة ,و�صحتها.
م���دى م�����ش��ارك��ة ال��ط��ل��ب��ة يف �صنع
ال����ق����رارات اخل��ا���ص��ة ب��اجل��ام��ع��ة
�أوامل�شاركة فيها.
م��دى م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح يف
القرارات الإ�سرتاتيجية للجامعة.
درج���ة م�شاركة �أع�����ض��اء الهيئتني
التدري�سية والإداري���ة والطلبة يف
�أن�شطة اجلامعة وحتمل امل�س�ؤولية
املجتمعية.
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1

الطلبة

2

الهيئة التدري�سية
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�أ .حتديد �آلية قبول الطلبة.
ب .ا�ستقطاب النوعية املتميزة من الطلبة.
جـ .و�سائل التح�ضري املادي واملعنوي.
د .متثيل الطلبة يف جمال�س احلوكمة املختلفة.
هـ متابعة خريجي اجلامعة.

 تعليمات قبول الطلبة.	�آلية اال�ستقطاب . تعليمات منح الطلبة. قرارات ت�شكيل جمال�س احلوكمة. -وجود مكتب ملتابعة اخلريجني.

�أ .ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�سية متميزة ,وتوفري
ح�صانة لهم مع مراعاة:
• ال�شفافية والو�ضوح يف اختيار �أع�ضاء هيئة
التدري�س وتعيينهم.
• الواجبات وامل�س�ؤوليات واملهمات لأع�ضاء هيئة
التدري�س.
• �آليات �شفافة وعادلة للتقومي لأداء ع�ضو هيئة
التدري�س.
• تطبيق �سلّم الرواتب على �أع�ضاء هيئة التدري�س
جميعهم.
• حتقيق الأمن الوظيفي لأع�ضاء هيئة التدري�س.
• اح��ت�رام ح��ق��وق �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س يف
اجلامعة.
• �ضرورة مراعاة �أع�ضاء هيئة التدري�س لقواعد
ال�سلوك املهني وال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة للجامعة
ملمار�ستهم الأن�شطة اجلامعية ,ويف تعاملهم مع
الطلبة والزمالء والإدارة اجلامعية.
• توفري التامني ال�صحي وال�ضمان االجتماعي
لأع�ضاء هيئة التدري�س.

	�إجراءات اال�ستقطاب.	�إجراءات االختيار والتعيني. وج����ود �أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذااخل�صو�ص.
	�آليات التقومي امل�ستخدمة وجود �سلم الرواتب. وج����ود �أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذااخل�صو�ص.
 وجود �ضمانات حلقوق �أع�ضاء هيئةالتدري�س يف الأنظمة والتعليمات.
 م��دون��ة ال�����س��ل��وك امل��ه��ن��ي وال��ق��ي��مالأخالقية للجامعة.
 وج����ود �أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذااخل�صو�ص.

ت
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التعليمات
�أ.

ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة �إداري��ة متميزة وتوفري
ح�صانة لهم مع مراعاة:
ال�شفافية والو�ضوح يف اختيار وتعيني �أع�ضاء
الهيئة الإدارية.
الواجبات وامل�س�ؤوليات وامله ّمات لأع�ضاء الهيئة
الإدارية.
�آليات �شفافة وعادلة لتقومي �أداء ع�ضو الهيئة
الإدارية.
تطبيق �سلّم الرواتب على جميع الهيئة الإدارية.
حتقيق الأمن الوظيفي لأع�ضاء الهيئة الإدارية.
اح�ت�رام ح��ق��وق �أع�����ض��اء الهيئة الإداري�����ة يف
اجلامعة.
توفري التامني ال�صحي وال�ضمان االجتماعي
لأع�ضاء الهيئة الإدارية.

	�إجراءات اال�ستقطاب.	�إجراءات االختيار والتعيني. وج����ود �أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذااخل�صو�ص.
	�آليات التقومي امل�ستخدمة وجود �سلّم الرواتب. وج����ود �أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذااخل�صو�ص.
 وج���ود ���ض��م��ان��ات حل��ق��وق �أع�����ض��اءال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة يف الأن��ظ��م��ة
والتعليمات.
 وج����ود �أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذااخل�صو�ص.

�أ�	.إط�لاع املجتمع على الأنظمة والتعليمات بكل
�شفافية ومو�ضوعية .
أكادميي
ب .توفري تقارير معلنة عن �أداء اجلامعة ال
ّ
إداري واملايلّ.
وال ّ
جـ .تفعيل امل�س�ؤولية املجتمعية امل�ستدامة للعاملني
باجلامعة جميعهم.
د� .إج���راء بحوث علم ّية تطبيق ّية ت�سهم يف حل
امل�شكالت املجتمع ّية .
هـ .ن�شر تقارير �شفافة عن الأن�شطة املجتمع ّية.
ز.م�������ش���ارك���ة �أ����ص���ح���اب امل�����ص��ال��ح يف ال����ق����رارات
الإ�سرتاتيجية للجامعة.
ح .تفعيل دور �أع�����ض��اء الهيئتني :الأك��ادمي��ي��ة,
والإدارية وكذلك الطلبة يف امل�شاركة يف �أن�شطة
اجلامعة ,ويف حتمل امل�س�ؤولية املجتمعية.

م����دى �إمل�����ام امل��ج��ت��م��ع ب��الأن��ظ��م��ة
والتعليمات يف اجلامعة.
دقة التقارير املعلنة.
وجود برنامج خلدمة املجتمع.
البحوث العلمية ذات ال�صلة.
التقارير املتعلّقة بذلك.
م��دى م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح يف
القرارات الإ�سرتاتيجية للجامعة.
درج��ة م�شاركة �أع�ضاء الهيئتني:
الأك��ادمي��ي��ة ,والإداري������ة وك��ذل��ك
الطلبة يف �أن�شطة اجلامعة وحتمل
امل�س�ؤولية املجتمعية.

•
•
3

الهيئة الإدارية

•
•
•
•
•

4

البيئة واملجتمع

�أدلة االمتثال

-
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املبادئ

1

ا�ستخدام ال�شفافية
يف اجل��ام��ع��ات يقي�س
درج�����������ة ت���ط���ب���ي���ق
احلوكمة فيها.
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التعليمات
�أ� .أن تكون ال�شفافية التنظيمية �أداة الإ�صالح داخل
اجلامعة مهما اختلفت �أهدافها ،ومن تعليماتها:
• تطبيق القوانني والأن��ظ��م��ة والتعليمات على
العاملني يف اجلامعة وطلبتها جميعهم بدقة
ومو�ضوعية.
• تفعيل احلوارات املفتوحة وامل�ستمرة بني قيادات
اجلامعة و�إداراتها ومنت�سبيها.
• حتديد الأدوار وامل��ه�� ّم��ات للقائمني بالعملية
التعليمية التعلُّمية والإدارية بدقة ومو�ضوعية.
• اختيار القيادات اجلامعية ،و�أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية بعدالة ومو�ضوعية.
• اح�ترام حقوق العاملني يف اجلامعة بفئاتهم
كافة.
• حق حرية احل�صول على املعلومات املختلفة من
م�صادرها .
• ممار�سة ال�شفافية يف �إدارة وت��دب�ير احلياة
اجلامعية.
ب .ال�شفافية الإداري����ة( :خلق بيئة تكون فيها
املعلومات املتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال
متاحة وم��ن��ظ��ورة ومفهومة ملنت�سبي اجلامعة
جميعهم) ،ومن تعليماتها:
• االل��ت��زام ب��االن��ف��ت��اح ،وال�شفافية ،والأم��ان��ة،
فيما يتعلق ب��ر�ؤي��ة اجلامعة ور�سالتها وقيمها
اجلوهرية و �أن�شطتها كافة.
• العمل �ضمن �إجراءات وا�ضحة ومعلنة على تبني
مواقف ذات عالقة ب�سيا�سات اجلامعة املالية
والتنموية.
• التعهد ب��ت��وف�ير امل��ع��ل��وم��ات ال�لازم��ة للفئات
امل�ستهدفة ب�أعلى م�ستوى من الدقة.
• اتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن حفظ ال�سجالت
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تتعلق بعمل اجلامعة ومبا
ي�سهل احل�صول عليها.
• املحافظة على �سرية املعلومات ال�شخ�صية
املتعلقة ب���أع�����ض��اء الهيئتني :التدري�سية,
والإدارية وكذلك الطلبة.

�أدلة االمتثال

 م��دى امتثال العاملني يف اجلامعةوط��ل��ب��ت��ه��ا ل��ل��ق��وان�ين والأن���ظ���م���ة
والتعليمات.
 ع��دد اللقاءات احل��واري��ة املنجزة،ونتائج التقارير املعدة حول ذلك.
 توفّر الأنظمة والتعليمات. م����دى ال��ت��ق��ي��د مب��ع��اي�ير اخ��ت��ي��ارال��ق��ي��ادات اجل��ام��ع��ي��ة والإداري�����ة
و�أع�����ض��اء ال��ه��ي��ئ��ت�ين التدري�سية
والإدارية.
 م���دى ر���ض��ا ال��ع��ام��ل�ين ع��ن الإدارةاجلامعية.
	�إتاحة املعلومات لإط�لاع العاملنيعليها
 م��دى تطبيق ال�شفافية يف احلياةاجلامعية.
 مدى االلتزام باالنفتاح والأمانة. �سالمة �إجراءات العمل. م��دى ت��واف��ر ال�سجالت واملعلوماتاملتعلقة باجلامعة و�أن�شطتها.
 �سالمة �إجراءات الأر�شفة الورقيةوالإلكرتونية.
 مدى �سهولة احل�صول على املعلوماتاملطلوبة.
 مدى االلتزام ب�سرية املعلومات. م��دى تطبيق الإج���راءات اخلا�صةبذلك.
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1

2

املبادئ

ت���اب���ع  :ا���س��ت��خ��دام
ال���������ش����ف����اف����ي����ة يف
اجل���ام���ع���ات ي��ق��ي�����س
درج�����������ة ت���ط���ب���ي���ق
احلوكمة فيها.

تفعيل املُ�����س��اءل��ة يف
اجلامعة.

التعليمات
• تبنّي �إجراءات مكتوبة ومعلنة حتمي املوارد
الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة من املمار�سات غري املهنية.
ج .ال�شفافية املالية :الك�شف الكامل عن ال�صورة
املالية احلقيقية للجامعة ومن تعليماتها:
• قيام �أجهزة الرقابة املالية ب���أداء مه ّماتها
�ضمن �إطار منظم يتيح املُ�ساءلة وال�شفافية.
• �إف�صاح �أجهزة الرقابة املالية عن م�شروعية
تفوي�ضها وم�س�ؤولياتها.
• تبنّي �أجهزة الرقابة املالية معايري وعمليات
وم��ن��ه��ج��ي��ات ل��ل��رق��اب��ة ت��ت�����س��م باملو�ضوعية
وال�شفافية.
• تطبيق معايري ال��ن��زاه��ة وق��واع��د ال�سلوك
وامل��ي��ث��اق الأخ�ل�اق���ي للجامعة وف���ق م��دون��ة
ال�سلوك.
�أ� .إط�لاع جميع العاملني يف اجلامعة وطلبتها على
�أنظمتها وتعليماتها.
ب .توفري تقارير دقيقة تقدمها جل��ان املراجعة
واملراقبة يف اجلامعة ملعرفة مدى فعالية النظام
املايل ,والإداري ,والأكادميي ,وكفاءته.
ج��ـ .وج��ود �آليات بيد �أ�صحاب امل�صالح متنكهم من
ُم�ساءلة الإدارة التنفيذية.
د .تفعيل ق��درة على الإف�صاح لأ�صحاب امل�صالح
�أومنت�سبي اجلامعة عن قوائمها املالية.
ه��ـ .الك�شف عن التقارير الأك��ادمي��ي��ة والإداري���ة
والإجن��������ازات ال��ع��ل��م��ي��ة لأع�����ض��اء ال��ه��ي��ئ��ت�ين:
التدري�سية ,والإداري����ة م��ا مل يكن هناك مانع
قانوين.

�أدلة االمتثال

-

-

م��دى قيام �أجهزة الرقابة املالية
بدورها.
توافر الأنظمة والتعليمات ال�صادرة
بهذا اخل�صو�ص.
وجود معايري ومنهجيات للرقابة.
وجود مدونة �سلوك.

وج���ود �أن��ظ��م��ة وتعليمات خا�صة
باملُ�ساءلة.
تقارير جلان املراقبة.
مدى تنفيذ �آليات املُ�ساءلة.
مدى الإف�صاح عن حمتوى التقارير
الأكادميية ,والإدارية ,والإجنازات
مل�ستوى اجلامعة.
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املبادئ

التعليمات

�أدلة االمتثال

3

تفعيل املُ�����ش��ارك��ة يف
اجلامعة.

�أ .م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح يف ر�سم ال�سيا�سات
العامة للجامعة و�أنظمتها وتعليماتها.
ب .م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح يف القرارات
الإ�سرتاتيجية للجامعة.
جـ .تفعيل دور �أع�ضاء الهيئتني :الأكادميية,
والإدارية والآخرين من �أ�صحاب امل�صالح
يف املُ�شاركة يف �أن�شطة اجلامعة ويف حت ّمل
امل�س�ؤولية املجتمعية.

 حما�ضر االجتماعات والقراراتال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.
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مراحل تطبيق احلوكمة يف اجلامعات

�أمام كل هذه التحديات ت�شكّل حوكمة اجلامعات دافع ًا لإحداث التغيري ومواجهة التحديات،
�إذا �إنّ كيفية �إدارة اجلامعات هي من بني العوامل الأكرث ح�سم ًا يف حتقيق �أهدافها .لذا
�أ�صبحت اجلامعات عن�صر ًا حيوي ًا من �ش�أنها �أن ت�سمح للقائمني عليها بت�صميم كفاءة الأداء
وفاعليته ,وتنفيذه ,ور�صده ,وتقييمه .ومتر عملية تطبيق احلوكمة يف اجلامعات مبراحل
عدة تتمــثل يف;( a) (Nasereddin, 2013نا�صر الدين :)2014،
 مرحلة التعريف باحلوكمة :ويتم فيها تو�ضيح طبيعة احلوكمة ،ومعاملها ،وجوانب احلوكمةوحتديد الأبعاد واملفاهيم اخلا�صة بها.
 مرحلة بناء البنية الأ�سا�سية للحوكمة� :إذ حتتاج احلوكمة امل�ؤ�س�سية �إىل بنية �أ�سا�سيةقادرة على ا�ستيعاب حركتها ,وقادرة على التفاعل مع متغرياتها وم�ستجداتها.
 مرحلة عمل برنامج قيا�سي للحوكمة وتوقيته� :إذ حتتاج احلوكمة �إىل برنامج زمني حمددالأعمال وحمدد امله ّمات والواجبات ,ملتابعة مدى التقدم يف تنفيذ احلوكمة.
 مرحلة تنفيذ احلوكمة :وهي املرحلة التي تبد�أ فيها االختبارات احلقيقية ،وقيا�س مدىا�ستعداد الأطراف يف تطبيق احلوكمة ورغبتهم بذلك.
 مرحلة متابعة احلوكمة وتطويرها :و ُتعد من �أهم املراحل حيث يتم فيها �ضمان ح�سنتنفيذ املراحل ال�سابقة جميعها.
 عمل نظام حمدد للمجال�س واللجان مب�ستوياتها املختلفة :اجلامعة؛ الكليات؛ الأق�سام؛حمددة لهذه املجال�س واللجان بو�ضوح ،و�سيا�سات
الوحدات ،تت�ضمن �سيا�سات مكتوبة ،و�أدوار ّ
متاحة للجميع.
 �إ�صدار وثائق و�أدل��ة مكتوبة ومعتمدة ّتو�ضح هياكل هذه املجال�س واللجان ,وت�شكيلها,
وواجباتها ,وم�س�ؤولياتها ,و�صالحياتها ،و�إجراءات ومعايري اختيار �أع�ضائها ،ونظم امل�ساءلة
عن ال�سيا�سات والقرارات التي ت�صدرها.
 ت�شريع نظم و�إجراءات لإتاحة الفر�ص للم�شاركة الطالبية ،وتوفري املعلومات ذات ال�صلةبالقرارات التي مت�س م�صاحلهم.
 توفر خلفيات وخربات عملية ذات �صلة بالتعليم اجلامعي يف �أع�ضاء هذه املجال�س واللجان.وتوجه �إليها،
 ت�شكيل جمال�س وجلان ت�ستجيب ملتطلبات اجلودة واالعتماد وموا�صفاتها,ّ
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وتتبع املعلومات املطلوبة منها �أو عنها كافة.
 العمل على تفعيل �أ�سلوب للعمل كفريق واحد ُيدار ذاتي ًا بعيد ًا عن �أ�سلوب الرئا�سة. تهيئة م�ستمرة للأع�ضاء اجلدد يف هذه املجال�س واللجان ,وحتديث معلومات الأع�ضاءالقدامى ب�ش�أن التغريات يف ر�سالة الكليات واجلامعات و�أهدافها وبراجمها وخططها.
� -إ�صدار نظم و�إجراءات حمددة للتقييم الدوري وامل�ستمر لفعالية هذه املجال�س واللجان.

الدالة على مدى تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
امل� ّؤ�شرات ّ

من خالل حتليل الدرا�سات العلم ّية واملقاالت و�أوراق العمل الورق ّية والإلكرتون ّية (�أبوالغيط
()2010؛ �آل عبا�س2010 ،؛ �آل علي2010 ،؛ اجلرف و�أبو مو�سى2009 ،؛ وحالوة وطه،
2011؛ واخلطيب وقريط2010 ،؛ وخور�شيد ويو�سف2009 ،؛ و�شبلي ومنهل2008 ،؛
وطربيه2010 ،؛ وعزت2009 ،؛  Jan, 2008؛ نا�صر الدين  .)a&b 2012،ن�ستخل�ص منها
�أن احلوكمة هي كتلة متكاملة ومتفاعلة تخلق التوازن داخل العمل� ,إذ ُي�سبب فقدانها
الدالة على مدى تطبيق
خل ًال كبري ًا يف اجلامعة ،وقد مت ا�ستخال�ص جمموعة من امل� ّؤ�شرات ّ
احلوكمة يف اجلامعات يف �ضوء متطلبات اجلودة ال�شاملة ,وهي:
 مدى تطبيق اجلامعة لقانون اجلامعات ب�شكل كامل ودقيق. مدى تطبيق اجلامعة �أنظمة هيئات م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتعليماتها جميعها. مدى م�سايرة اجلامعة ملعايري االعتماد العام وتطبيقاتها. مدى م�سايرة اجلامعة ملعايري االعتماد اخلا�ص وتطبيقاتها. مدى تو ّفر �أنظمة وتعليمات للجامعة ت�شمل اجلانبني الأكادميي والإداري. مدى و�ضوح الأنظمة والتعليمات املط ّبقة يف اجلامعة للعاملني فيها . مدى و�ضوح م�س�ؤول ّيات جمال�س احلوكمة و�سلطتها (الأمناء؛ اجلامعة؛ الكليات؛ الأق�سام). مدى مراعاة الدميقراطية عندما ُت�شكّل جمال�س احلوكمة يف اجلامعة (الأمناء؛ اجلامعة؛الكليات؛ الأق�سام).
 مدى وعي جمال�س احلوكمة (الأمناء؛ اجلامعة؛ الكليات؛ الأق�سام) الأدوار املنوطة لكلع�ضو من �أع�ضائها.
 مدى متثيل �أ�صحاب امل�صالح يف جمال�س احلوكمة. -مدى عمل جمال�س احلوكمة يف اجلامعة وحدة واحدة دون �سيطرة �أي ع�ضو �أو جمموعة

58

فيه على املجل�س.
تقدمها اجلامعة.
 مدى معرفة جمال�س احلوكمة بو�ضع اجلودة واالعتماد للربامج التي ّ مدى وعي �أع�ضاء هيئة التدري�س ,والطلبة ,والإداريني ,الأدوار املنوطة بهم. مدى و�ضوح �أدوار جمال�س احلوكمة يف �أنظمة اجلامعة وتعليماتها. مدى ممار�سة جمال�س احلوكمة ل�صالحياتها اخلا�صة ب�شكل �سل�س ودقيق. مدى تطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع ّاملوظفني دون متييز.
 مدى تطبيق الأنظمة و التعليمات على جميع الطلبة دون متييز. مدى مراعاة ال�شفافية يف حل امل�شكالت اجلامعية . مدى مراعاة ال�شفافية يف املعلومات التي تقدمها اجلامعة ملنت�سبيها جميعهم. مدى وفرة املوارد املالية والتي ت�ؤثر �إيجابي ًا يف تطبيق الأنظمة و القوانني يف اجلامعة. مدى تو ّفر موازنة تقدير ّية للجامعة. مدى ُتطبق الأنظمة والتعليمات على منت�سبي اجلامعة جميعهم؛ بهدف حفظ حقوقهم. تطبيق الأنظمة والتعليمات ب�شكل فاعل يف اجلامعة للتقليل من الأزمات التي قد تن�ش�أ يفاجلامعة.
 مدى �سعي اجلامعة لالرتقاء ب�سمعتها الأكادمي ّية. مدى �سعي اجلامعة لرفع املعنويات لدى جميع منت�سبيها بالطرق املختلفة. مدى تو ّفر ّخطة عمل �سنو ّية للجامعة .
 مدى تو ّفر ّخطة عمل �إ�سرتاتيجية للجامعة .
 مدى تقييم اجلامعة خلططها وبراجمها با�ستمرار؛ بهدف تطويرها. مدى ا�ستقطاب اجلامعة ملوظفني �أك َفاء مم ّيزين.مدى ا�ستقطاب اجلامعة للطلبة املتميزين. جدية اجلامعة يف حل امل�شكالت التي تواجهها. مدى تفعيل اجلامعة ملبد�أ الثواب والعقاب للعاملني فيها كا ّفة. مدى تطبيق اجلامعة للأنظمة والتعليمات ب�شكل كامل. مدى تطوير اجلامعة للأنظمة والتعليمات ح�سب متطلبات الع�صر. مدى اتباع �إدارة اجلامعة للمو�ضوعية عند ف�صل �أي من العاملني فيها.َ
املوظف على املطالبة بحقوقه كافة يف �أي وقت .
 -مدى دعم �أنظمة اجلامعة وتعليماتها
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 مدى قدرة املوظف على �إبداء الر�أي يف �أي مو�ضوع ُيعر�ض يف اجلامعة.أ�ساليب الدميقراط ّية يف �إدارة اجلامعة ,و�صنع القرارات فيها.
 مدى اتباع اجلامعة الَ
أ�سلوب احل��وار يف الو�صول �إىل القرارات من خالل ال ّلجان املعن ّية
 مدى اتباع اجلامعة � َوجمال�س احلوكمة.
 مدى تو ّفر معايري وا�ضحة لتقييم الأداء للهيئتني الأكادمي ّية والإدار ّية. مدى �إ�شراك ممثلني من املجتمع املح ّلي ،ومن الأكادمييينّ والإداريينّ والطلبة يف و�ضع خططالتطوير يف اجلامعة .
 مدى تو ّفر نظام لتلقّي مقرتحات منت�سبي اجلامعة و�شكاواهم ,والتعامل معها.مدى توظيف اجلامعة الأنظمة والتعليمات مبا ُيحقّق الفاعل ّية فيها.مدى �إعالم اجلامعة لطلبتها بالتعليمات التي تخ�صهم.مدى تو ّفر نظام للإعالم بالأنظمة والتعليمات ّاملنظمة للعمل باجلامعة.
مدى مراعاة اجلامعة ملبادئ ال�شفافية والو�ضوح( :العدالة ,وامل�ساواة) ,يف التطبيق الكاملللأنظمة والتعليمات على جميع العاملني فيها .
مدى تو ّفر نظام مايل متط ّور يف اجلامعة .مدى قدرة اجلامعة على تفعيل ميزان ّيتها بفاعلية وفق ًا ّخلطة التح�سني والتطوير فيها.
مدى قدرة اجلامعة على تطبيق قواعد �صرف امليزانية مبا ُيحقّق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.مدى قدرة �إدارة اجلامعة والعمادات والدوائر على �إعداد امليزانيات اخلا�صة بها.مدى م�شاركة مم ّثلني لإدارة اجلامعة والعمادات يف و�ضع قواعد �صرف امليزانية.مدى تطبيق اجلامعة لنظام امل�ساءلة على امل�ستويني :الفردي ,واجلماعي.مدى م�شاركة مم ّثلني للمعن ّيني يف اجلامعة و�أ�صحاب امل�صالح يف و�ضع قواعد امل�ساءلة.مدى قدرة �أنظمة وتعليمات اجلامعة على تو�ضيح مهمات كل ّموظف يف اجلامعة وواجباته.
مدى تو ّفر برامج للتدريب والتعليم امل�ستمر يف اجلامعة.مدى �شعور جميع العاملني يف اجلامعة بالأمن الوظيفي.-مدى تعزيز اجلامعة ملبد�أ االنتماء والوالء لها وللوطن.
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