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تقديم رئيس الجامعة

السادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والجهازاإلداري
أبنائي طالب وطالبات جامعة الفيوم
تحية تقدير وإعزاز،
فــإن الركيــزة األساســية ألي أمــة فــي مشــوراها الحضــاري ترتكــز علــى مــا
تحظــى بــه مــن أخــاق ،ويقــاس رقــي املجتمــع بقــدر مــا يتــم تطبيقــه مــن بنــاء
أخالقــي عبــر مســارات الحيــاة العمليــة املتنوعــة.
وفــي هــذا اإلطــار تأتــي املؤسســات األكاديميــة فــي صــدارة الجهــات املنــوط
بهــا تطبيــق وغــرس املنظومــة األخالقيــة عبــر رســالتها التعليميــة الســامية.
تعــد أخالقيــات الســلوك األكاديمــي مــن أساســيات النجــاح ملؤسســات
التعليــم العالــي ،حيــث إنهــا تبرهــن بشــكل جلــي الت ـزام الجامعــة بميثــاق أخالقــي يكســبها ثقــة املجتمــع أجمــع،
ً
فضــا عمــا يســهم بــه ذلــك امليثــاق فــي قيــادة أف ـراد تلــك الجامعــة نحــو األخــذ بســبل التقــدم والريــادة.
إن اهتمــام إدارة الجامعــة بااللت ـزام األخالقــي وتطبيــق ســلوكيات املهنــة بشــفافية ونزاهــة مــن شــأنه أن
يحــد مــن فــرص املمارســات غيــر األخالقيــة فــي إطــار العمــل بمــا يؤثــر علــى ســمعة املؤسســة ومكانتهــا ،ومــن ثــم
فقــد شــمل امليثــاق األخالقــي لجامعــة الفيــوم تحديــد األطــر الحاكمــة للقيــم األخالقيــة فــي مجــال العمــل الجامعــي
لــكل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،والجهــاز اإلداري ،والطــاب والطالبــات.
يواكــب ذلــك االلتـزام األخالقــي الســعي الجــاد نحــو تحديــد مفهــوم الحوكمــة إذ إنــه وثيــق الصلــة بمنظومــة
ً
تجاوبــا مــع التغي ـرات والتطــورات العامليــة ،حيــث يشــهد التعليــم العالــي فــي
ـاءت
الجــودة الشــاملة ،فقًلــد جـ ً
مصرنــا الحبيبــة اهتمامــا ملحوظــا علــى مختلــف املســتويات ملواكبــة حاجــات املجتمــع مــن خــال إعــداد الكــوادر
ً
وتحقيقــا لهــدف
والطاقــات البشــرية الفنيــة ،والعلميــة ،والثقافيــة ،واملهنيــة فــي الجانبيــن األكاديمــي واإلداري،
الدولــة املصريــة فــي ضمــان الجــودة فــي الجامعــات املصريــة ،لتحقيــق رؤيــة وإســتراتيجية مصــر .2030
لقــد ظهــرت الحاجــة إلــى تطبيــق نظــام الحوكمــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي لضمــان وضبــط نوعيــة
الخدمــات املقدمــة للمســتفيدين بنــاء علــى أســس ومعاييــر علميــة ومهنيــة شــاملة للمجــاالت كافــة ،وذلــك مــن
خــال عالقتهــا بآليــات وإج ـراءات اإلصــاح اإلداري الــذي يعــد أحــد العناصــر املهمــة فــي نظــام الحوكمــة مــن
خــال اإلســهام فــي ضبــط العمــل ،وتوجيــه العمليــات نحــو النجــاح والتطــور املســتمر.
وحيــث إن الحوكمــة تعــد مــن نمــاذج اإلدارة الحديثــة ،والتــي لــم تأخــذ حقهــا مــن البحــث والتجربــة
فــي الوطــن العربــي بصــورة عامــة ،وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة بصــورة خاصــة فيمــا يتعلــق بعالقتهــا بمعاييــر
الجــودة الشــاملة يأتــي هــذا اإلصــدار ليوضــح املفاهيــم ،ويحــدد االختصاصــات.
إن مثل تلك اإلصدارات تبرهن على التزام الجامعة بالتطوير الشــامل ،والســعي نحو تطبيق أحدث
النظــم العامليــة فــي مجــاالت اإلدارة ،والبحــث والتدريــس فــي ســبيل تحقيــق منظومــة الجــودة التــي ننشــدها
ً
جميعــا.
وهللا ولي التوفيق.
القائم بأعمال رئيس الجامعة
أ.د .أشرف عبد الحفيظ رحيل
يوليو 2019
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امليثاق األخالقي لجامعة الفيوم
Ethical Code for Fayoum University
مقدمة:
ً
تنشــأ الجامعــات أساســا لبنــاء البشــر ،وتحســين ظــروف اإلنســان ،لذلــك فالجامعــات منظمــات أخالقيــة
ْ ُ
بالضــرورة ،إذ ت ْع َنــى بالبنــاء العلمــي والخ ـ ـ ــلقي للطــاب ،وعليهــا بالتالــي أن تحــرص علــى تنميــة بيئــة أخالقيــة وإال
عجــزت عــن النهــوض برســالتها ،فــا انفصــال بيــن تحقيــق رســالة الجامعــة وبيــن التزامهــا باألخــاق ،ومــن غيــر
املنطقــي أن تنجــح الجامعــة فــي تخ ـ ــريج الك ـ ــوادر وإجـراء البحــوث ،فــي حيــن أن ســلوكياتها وســلوكيات أعضائهــا
غيــر متســقة مــع األخــاق.
ومــن منطلــق أن التعليــم الجامعــي رســالة ســامية ونبيلــة ،ومــن ثــم فهــو ليــس مجــرد وظيفــة وإنمــا هــو أمانــة
ومســئولية فــي تشــكيل وصياغــة عقــول الطــاب ووجدانهــم ،لذلــك مــن الضــروري وجــود ميثــاق يحمــل مجموعــة
مــن القيــم واألخالقيــات العليــا التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا املنتســبين لجامعــة الفيــوم ،ويضــع حـ ً
ـدودا واضحــة ملــا
هــو مســموح أو مرفــوض فــي إطــار العالقــة املهنيــة وإطــار العمــل داخــل الجامعــة.
يســعى هــذا امليثــاق إلــى إرســاء قواعــد وأســس تحكــم وتوضــح حــدود التعامــل مــع الطــاب ،أعضــاء هيئــة
التدريــس ،الهيئــة املعاونــة ،علــى مســتوى الجامعــة والكليــات واملجتمــع ،بحيــث تحفــظ لــكل طــرف حقوقــه
وتحميــه مــن ســوء املعاملــة أو اإلســاءة أو االســتغالل.
ويعتبــر هــذا امليثــاق وثيقــة مســاندة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي معالجــة القضايــا القانونيــة التــي قــد تقــع بيــن
األطـراف املختلفــة ،وال يمكــن اعتبارهــا الوثيقــة األولــى والوحيــدة فــي ذلــك ،ألن امليثــاق األخالقــي للجامعــة يحــدد
الواجبــات األخالقيــة لألفراد نحــو أنفســهم ومهنتهــم ومجتمعهــم داخــل وخــارج الجامعــة ،وذلــك مــن خــال
مجموعــة مــن املعاييــر تصــف الســلوك املتوقــع منهــم ،مطبقيــن لــه بأمانــة.
ويلــزم امليثــاق األخالقــي أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة وأعضــاء الجهــاز اإلداري باحتـرام قواعــد العمــل
الجامعــي واملشــاركة اإليجابيــة فــي تحقيــق رؤيــة الجامعــة ورســالتها ،إضافــة إلــى تنفيــذ التكليفــات وإنجازهــا فــي
الوقــت املحــدد والتعــاون والعمــل بــروح الفريــق الواحــد داخــل الحــرم الجامعــي.

التعريف االصطالحي ألخالقيات العمل الجامعي
مجموعــة القيــم والنظــم التــي تحقــق املعاييــر اإليجابيــة املطلوبــة ألداء كافــة األعمــال وأســاليب التعامــل
داخــل حــرم الجامعــة ،ومــع املســتفيدين مــن خــارج الجامعــة ،مــع تعظيــم الفائــدة لإلنســان واملحافظــة
علــى صحتــه ،والعمــل علــى ســامة واســتدامة البيئــة.

6

جامعة الفيوم

رؤية ورسالة ومنظومة قيم جامعة الفيوم وغاياتها اإلستراتيجية
رؤية جامعة الفيوم Vision
وإقليميا ً
ً
تتطلع جامعة الفيوم إلي املنافسة ً
محليا
ودوليا في مجاالت التعليم والبحث
العلمي ،والتميز في الشراكة املجتمعية ،وذلك وفقا ملعايير الجودة.

رسالة جامعة الفيوم Mission
تتبني جامعة الفيوم معايير الجودة ،وتقدم برامج تعليمية تنمي الفكر واإلبداع إلعداد
خريج متميز قادر علي املنافسة في سوق العمل في إطار من القيم األخالقية ،وإجراء
بحوث علمية تساهم في إنتاج املعرفة ونشرها وحفظها وتطبيقها وذلك لحل مشكالت
املجتمع والنهوض به ،كما تدعم الشراكة والتعاون الدولي.

منظومة قيم جامعة الفيوم Value set
منظومة القيم الجامعية هي مجموعة القيم التي تستمد منها الجامعة التوجيه في
كل أنشطتها واختياراتها وأحكامها العامة والتعليمية والبحثية والثقافية واالجتماعية
والسياسية واالقتصادية ،بهدف رفع مستوى جودة حياة األفراد ،كهدف استراتيجي،
والسعي إلى التطوير وتحقيق اإلبداع في كل مناحي الحياة الجامعية ،وفي هذا السياق
تتبنى جامعة الفيوم منظومة القيم واألخالقيات الحاكمة التالية.
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شكل ( :)1ملخص ملنظومة قيم جامعة الفيوم
(يمكن اإلطالع على تفاصيل املنظومة في الخطة اإلستراتيجية للجامعة)
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الغايات اإلستراتيجية لجامعة الفيوم
1 .1اال تقــاء بالقــد ة املؤسســية للجامعــة ً
وفقــا ملعاييــر جــودة مؤسســات التعليــم العالــي بمــا
ر
ر
يحقــق رؤيــة ورســالة الجامعــة.
2 .2اال تقــاء بالفاعليــة التعليميــة لطــاب املرحلــة الجامعيــة األولــى ً
وفقــا ملعاييــر جــودة
ر
مؤسســات التعليــم العالــي فــي مصــر.
3 .3اال تقــاء بالفاعليــة التعليميــة لطــاب الد اســات العليــا بالجامعــة ً
وفقــا ملعاييــر جــودة
ر
ر
مؤسســات التعليــم العالــي فــي مصــر.
4 .4االرتقاء بجودة البحث العلمي لتحقيق مستوى عال من التميز يسهم في إنتاج املعرفة.
5 .5االنفتاح على ثقافات العالم ومصادر املعرفة املختلفة.
6 .6تنميــة املشــاركة املجتمعيــة وتعظيــم دور الجامعــة فــي خدمــة املجتمــع إلعــاء قيمــة
االنتمــاء الوطنــي.
7 .7متابعــة وتقويــم تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة الفيــوم بغــرض التحقــق مــن دقــة
التنفيــذ ومــدى اتســاقه مــع رؤيــة ورســالة ومنظومــة قيــم وأهــداف الجامعــة.
مصادر اشتقاق امليثاق األخالقي لجامعة الفيوم واملعنيون بتنفيذه

شكل ( :)2مصادر اشتقاق امليثاق األخالقي لجامعة الفيوم
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شكل ( :)3املعنيون بتنفيذ امليثاق األخالقي لجامعة الفيوم

أهداف امليثاق األخالقي لجامعة الفيوم
•رفع الوعي املنهي واإلرتقاء بأداء جميع املنتسبين لجامعة الفيوم.
•االلتزام باملعايير املهنية في تنفيذ كافة أنشطة الجامعة.
•االستخدام األخالقي للمعلومات ،وتطوير األدوات الالزمة لذلك.
•تقديم أفضل الخدمات لجمهور املستفيدين واملجتمع.
•تأمين الجامعة ضد املخاطر بدرجة كبيرة.
وهذا امليثاق قابل للتطوير والتحديث عند الضرورة أو الحاجة لذلك.
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شكل ( :)4تطبيق امليثاق األخالقي

امليثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
يعــد عضــو هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة قــدوة للطــاب فهــم يبعثــون برســائل خلقيــة
مؤثــرة ،لذلــك ينبغــي أن يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة بقيــم املجتمــع
الجامعــي وآدابــه العامــة مــع الحفــاظ علــى عناصــر ُ
الهويــة الوطنيــة ،وكافــة مكونــات الثقافــة
املصريــة بروافدهــا املختلفــة.
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املعايير األخالقية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
م
ً
أول :في املجال الجامعي العام
 1الحفاظ على ممتلكات الجامعة املادية واملعنوية واستخدامها في األغراض املخصصة لها.
 2االلتزام باملسئوليات والواجبات املحددة في القوانين واللوائح املنظمة.
 3العمل على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة والعمل بروح الفريق في إطار مؤس�سي.
 4االلتزام بتنفيذ القوانين واللوائح التي تهدف إلى تحقيق سالمة املجتمع وأمنه واستقراره.
 5التعاون وتقديم النصح واملشورة في اإلطار العملي واملؤس�سي.
 6ممارسة آداب الحوار واملناقشة بين الزمالء بما ال يؤدي إلى أي نوع من الصدام.
 7احترام حق التعبير والحوار واملناقشات والحرية األكاديمية ً
طبقا للقوانين واللوائح.
ً
رسميا في املحافل واملنتديات إال بالتفويض.
 8االلتزام بعدم تمثيل الجامعة والتحدث باسمها
 9عدم استخدام املنصب لتحقيق مكاسب أو مزايا شخصية غير مستحقة.
 10التنمية الذاتية املستمرة واالستخدام األمثل وتوظيف تكنولوجيا املعلومات.
 11اإلسهام في تنمية املعرفة اإلنسانية وتعظيم الفائدة ألكبر عدد من البشر.
 12دعم التفاعل املباشر بين الجامعة ومؤسسات املجتمع املختلفة بما يحقق االستفادة للطرفين.

املعاييراألخالقية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
م
ً
ثانيا :في مجال التعليم والتعلم
 1االعتزاز باملهنة ،واملحافظة على شرفها ،وأال تعتبر مهنة التدريس مهنة للتربح.
 2اإلملام باملستجدات الحديثة في املادة العلمية ،وثقافة املجتمع.
 3استخدام أساليب تعليم وتعلم تحقق نواتج التعلم املتوقعة والوصول لخريج ينفع املجتمع.
 4تنمية مهارات التفكير العلمي واإلبتكاري والنقدي وحل املشكالت واتخاذ القرار لدى الطالب.
 5إدارة اللقاءات التعليمية بشكل متفرد ،واستخدام الوقت بما يحقق مصلحة الطالب.
 6تنمية مهارات املناقشة وإبداء الرأي وفق أصول الحوار البناء لتحقيق فرص أفضل للتعلم.
 7غرس املفاهيم والقيم السامية املتوازنة وتنمية روح االنتماء واملواطنة لدى الطالب.
 8عدم إقحام إشارات دينية أو عقائدية صريحة أو غير صريحة في العملية التعليمية.
 9مراعاة البعد األخالقي وثوابت املجتمع عند طرح املشكالت االجتماعية والفكرية.
 10تشجيع العمل التطوعي بين الطالب لخدمة املجتمع واستدامة البيئة.
 11االلتزام بالدقة والعدل والشفافية وعدم التمييز في عمليات تقويم أداء الطالب.
 12الترفع عن كل ما من شأنه أن يخل بواجبات أعضاء هيئة تدريس والهيئة املعاونة.
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املعاييراألخالقية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
م
ً
ثالثا :في مجال األنشطة البحثية
 1دعم وتشجيع البحث العلمي وضمان حريته في الجامعات ومراكز البحث العلمي.
 2االلتزام في كافة املمارسات البحثية بامليثاق األخالقي للبحث العلمي والقواعد املنظمة.
 3السعي لتحقيق مستويات متميزة في البحوث العلمية.
 4توجيه البحوث بما يفيد التراكم املعرفي وخدمة املجتمع وحل مشاكله واستدامة البيئة.
 5االلتزام بالدقة والنزاهة واألمانة العلمية عند إنتاج البحوث أو التأليف أو النشر.
 6احترام حقوق امللكية الفكرية على كافة املستويات.
 7عدم استخدام النفوذ والضغط على املرؤوسين للمشاركة في األبحاث أو االستمرار فيها.
 8االلتزام بمعايير تقييم البحوث ،الخاضعة لإلشراف أو التحكيم.
 9االلتزام بتنمية قدرات الباحثين الشباب على التفكير واإلبداع في املجاالت البحثية.
 10تنمية أخالقيات البحث العلمي لدى الباحثين الشباب.
 11االلتزام بالنظم واللوائح املنظمة لإلشراف على ومناقشة الرسائل العلمية.

امليثاق األخالقي للطالب الجامعي
يواجــه طــاب الجامعــة اليــوم بتحديــات كبيــرة تؤثــر فــي فكرهــم ومنطقهــم وفعلهــم ،وقــد
تدفعهــم إلــى عــدم االلت ـزام بالضوابــط التــي يرتضيهــا املجتمــع الجامعــي ،ويترتــب علــى ذلــك
اهت ـزاز ثقتهــم بأنفســهم ،وبالتالــي ضعــف فــي دراســتهم ،باإلضافــة إلــى تأثــر عالقتهــم ســواء
بالقائميــن علــى تعليمهــم وتعلمهــم أو بزمالئهــم مــن الطــاب .وعلــى ذلــك فــإن التـزام الطــاب
باألخالقيــات الجامعيــة فــي كافــة تصرفاتهــم فــي الحيــاة الجامعيــة ،يمكنهــم مــن مواجهــة كثيــر
مــن التحديــات.
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املعاييراألخالقية للطالب
م
 1االلتزام بالقوانين واللوائح وقيم املجتمع الجامعي.
 2االلتزام بحسن السير والسلوك واألخالقيات الحميدة مع أطراف املجتمع الجامعي.
 3االلتزام بأساليب التعبير السلمي املتحضر عن الرأي داخل الحرم الجامعي.
 4التعاون مع منتسبي الجامعة وتقديم املشورة للزمالء في اإلطار املؤس�سي.
ً
ً
وخارجيا.
داخليا
 5التمثيل املشرف للجامعة
 6االلتزام بمعايير ومتطلبات الجودة في كل مناحي العمل الجامعي.
 7االلتزام بتعليمات القائمين على العملية التعليمية لضمان حسن سيرها.
 8احترام حقوق امللكية الفكرية في إطار القانون.
 9االلتزام بالتنمية الذاتية سواء على املستوى الشخ�صي أو اللغوي أو املهاري.
 10السعي لتكوين عالقات جديدة والتعاون مع اآلخرين.
 11املشاركة الفعالة في األنشطة الجامعية.
 12املشاركة املجتمعية التطوعية الفعالة.

امليثاق األخالقي للعاملين بالجهاز اإلداري بالجامعة
يتعامــل أف ـراد الجهــاز اإلداري بالجامعــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة والطــاب بكافــة
مســتوياتهم ،باإلضافــة إلــى زمالئهــم ،وكذلــك األفـراد املســتفيدين مــن خــارج الحــرم الجامعــي ،لذلــك ينبغــي
أن يتصــف تعامــل أف ـراد الجهــاز اإلداري مــع كل املنتســبين للجامعــة بقــدر وفيــر مــن االحت ـرام.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

املعاييراألخالقية للعاملين بالجهازاإلداري
االلتزام بالقوانين واللوائح والنظم والتوصيف الوظيفي بما يضمن جودة األداء.
املحافظة على املال العام واملمتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعي.
املحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور باملظهر الالئق.
االلتزام وتخصيص أوقات العمل ألداء الواجبات الوظيفية بكفاءة.
التعاون مع الرؤساء والزمالء في العمل ومراعاة آداب الحوار.
االمتناع عن مباشرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة وتضر باملصلحة العامة للجامعة.
الحفاظ على سرية املعلومات بما ال يخالف السلوك الوظيفي وفى إطار القانون.
االمتناع عن استغالل النفوذ أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خالل الوظيفة.
االمتناع عن أي سلوك من شأنه تكدير األمن العام أو التأثير على السالم االجتماعي.
احترام حقوق امللكية الفكرية في إطار القانون.
السعي إلى التطوير املستمر لتنمية املهارات الوظيفية والتفكير اإلبداعي.
نقل الخبرات لتأهيل الصف الثاني بما يضمن تطوير واستمرارية األداء بكفاءة.
االلتزام بقواعد األمن والسالمة املهنية.

امليثاق األخالقي للعاملين بمكتبات الجامعة ونظم املعلومات بها
يتعامــل األف ـراد العامليــن باملكتبــات الجامعيــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة والطــاب
وأعضــاء الجهــاز اإلداري بالجامعــة ،وكذلــك مــع األفـراد املســتفيدين مــن خــارج الحــرم الجامعــي ،لذلــك
ينبغــي أن يتصــف تعامــل هــؤالء األفـراد بالحــرص علــى وحــدات املعلومــات بالجامعــة وممتلكاتهــا وحســن
اســتخدامها ،باإلضافــة إلــى تشــجيع التــداول الحــر للمعلومــات.
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م

املعايير األخالقية للعاملين بمكتبات الجامعة ونظم املعلومات

1

ضمــان إتاحــة املعلومــات للجميــع مــن أجــل التنميــة الذاتيــة ،والتعلــم ،والثقافــة ،واملشــاركة فــى
األنشــطة الجامعيــة.

2

حماية امللكية الفكرية ،وضمان أمن املعلومات ،وسالمتها.

3

الترويج للمكتبات وخدماتها ،والحرص على تلبية حاجات املستفيدين منها.

4

خلق محيط يمنح حق الولوج إلى املعلومات للجميع ،مع االلتزام بالنزاهة واملوضوعية.

5

حــق التدريــب علــى حســن إدارة املكتبــات ،والحــرص علــى امتــاك املرونــة الالزمــة ،للتعامــل مــع
املتغي ـرات املســتقبلية.

6

مناهضــة أي تقييــد لحريــة إتاحــة املعلومــات واألفــكار ،مــع كل مــا يعيــق الوصــول إليهــا فــى حــدود
النظــم املعمــول بهــا.

7

اعتمــاد مبــدأ الحيــاد الفكــري ،وعــدم اإلنحيــاز فــي عــرض أو إخفــاء املقتنيــات طاملــا ال تتعــارض وأمــن
البــاد.

8

نشر وتقديم السياسات املتعلقة بتنظيم وحفظ املعلومات.

9

حماية البيانات الشخصية وحق املستفيدين في خصوصية أنشطتهم املعلوماتية.

 10معرفة آراء املستفيدين في الخدمات املقدمة لهم ،بغرض ترقيتها باستمرار.
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وثيقة الحوكمة في جامعة الفيوم
Governance in Fayoum University
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مقدمة:

وثيقة الحوكمة في جامعة الفيوم

تعــد الجامعــات شـ ً
ـريانا رئيسـ ًـيا ال غنــى عنــه فــي بنــاء املجتمــع ،وتوعيتــه ،وتعليمــه ليرقــى إلــى أعلــى
مســتويات العلــم والحضــارة ،ألجيــال الحاضــر واملســتقبل ،وبنـ ًـاء عليــه فــإن عمليــة النهــوض
ّ
بالتعليــم العالــي تتطلــب منظومــة متكاملــة للحوكمــة تشــمل جميــع أطـراف اتخــاذ القـرار ،ســواء
ُ
علــى مســتوى القطــاع ككل أو الجامعــات ،وتعــد الحوكمــة مفتــاح الوصــول إلــى تعليــم عــال رفيــع
القيمــة واملســتوى واملضمــون .ويقت�ضــي النهــوض بالوظائــف الجامعيــة تطــور الحوكمــة واألداء
املؤس�ســي فيهــا بمــا يضمــن الشــفافية فــي العمــل واملســاءلة عــن األداء أو النتائــج ،واملشــاركة
املؤسســية لجميــع األط ـراف ،وفــق املرجعيــة التشــريعية الناظمــة للعمــل ،بحيــث يســير الق ـرار
األكاديمــي حســب األصــول األكاديميــة بـ ً
ـدءا مــن مجالــس األقســام وحتــى مجلــس الجامعــة.
ً
أكاديميا وإدارًيا تنفيذ الحوكمة الرشــيدة التي تعتبر بمثابة األداة
ومن أســس تطوير الجامعات
التنفيذيــة لتحقيــق الهــدف الرئيــس للتعليــم الجامعــي املتمثــل فــي توفيــر خريجيــن علــى مســتوى
عـ ٍـال مــن الجــودة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار أال يتــم ذلــك بمعــزل عــن دراســة الــدور املنــوط بالحوكمــة
الجامعيــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف.
ومــن هــذا املنطلــق نصــت الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة الفيــوم ( )2021-2016علــى ضــرورة
تبنــي فلســفة الحوكمــة كمنهــج فــي إدارتهــا إلعــداد املــوارد والطاقــات البشــرية وإعــداد القيــادات
الفكريــة فــي مختلــف املجــاالت علــى أســاس الــدور املتميــز الــذي تؤديــه الجامعــة فــي تقــدم مجتمــع
الفيــوم وتطويــره.
ورأت الجامعــة بقــوة أن املهمــة املباشــرة ال تتمثــل فــي مجــرد تكـرار نمــوذج حوكمــة جامعــي قائــم،
ً
بــل بــدل مــن ذلــك ،استكشــاف كيــف يمكــن دمــج نقــاط القــوة والتمايــز فــي جامعــة الفيــوم علــى
أفضــل وجــه فــي اإلدارة املشــتركة القويــة .واعترفــت الجامعــة ً
أيضــا بــأن إدارة املؤسســة ،وكيفيــة
توزيع الســلطة واتخاذ القرارات ،هي أســاس للتميز املؤس�ســي واالســتدامة ،والحوكمة الصالحة
هــي التــي يشــارك فيهــا كل األفـراد املنتســبين للجامعــة ،وحتــى املجتمــع املحيــط.
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املستفيدون من هذه الوثيقة
صناع القرار في جميع قطاعات الجامعة:
يتــم ذلــك مــن خــال رصــد املشــكالت والثغ ـرات التــي تواجههــا جميــع قطاعــات
الجامعة بشــكل محدد ودقيق مما يســاعد على التعامل معها بأســلوب ومنهجية
علميــة تعتمــد علــى التعــاون بيــن هــذه القطاعــات ،حيــث يــؤدي إعمــال مبــادىء
الحوكمــة إلــى مكافحــة الفســاد.
الباحثون والعاملون في مجال الجودة بالجامعة:
يتــم ذلــك مــن خــال تقييــم أداء القطاعــات الجامعيــة املختلفــة فــي ضــوء مبــادىء
الحوكمــة الرشــيدة وابتــكار الحلــول املالئمــة للمشــكالت التــي تطـرأ.
املستفيدون من خدمات الجامعة:
يتــم ذلــك علــى مســتوى أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة والطــاب والجهــاز
اإلداري واملســتفيدون اآلخــرون مــن خــارج الجامعــة حيــث تنفــذ طلباتهــم بســهولة
ويســر طاملــا كانــت طلبــات مشــروعة وفــي حــدود القانــون واللوائــح املنظمــة للعمــل
ً
وتحقيقــا للشــفافية والعــدل واملســاواة.
بالجامعــة،
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مفاهيم الحوكمة ودواعي تطبيقها
مفاهيم الحوكمة « »governanceفي املؤسسات:
للحوكمة مفاهيم كثيرة ومعظمها تدور حول معنى اإلجراءات التي تضمن حسن سير العمل.

شكل ( :)1املعنى اللغوي للحوكمة

شكل ( :)2الحوكمة والحوكمة الرشيدة
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ويقــوم مفهــوم الحوكمــة كمــا عرضــه البرنامــج اإلنمائــي لألمــم املتحــدة علــى ثالثــة دعائــم ،هــي علــى النحــو املبيــن
بالشــكل التالــي.

شكل ( :)3الدعائم التي يقوم عليها مفهوم الحوكمة
الحوكمــة االلكترونية :سلســلة العمليــات واالجـراءات القانونيــة التــي تهــدف إلى تنظيــم املعامــات واملعلومــات
واملخاطبــات واملســتندات الرســمية وغيــر الرســمية بيــن الحكومــة واملواطــن ،وتأميــن ســبل حفظهــا وأرشــفتها
ورقمنتهــا ،وتوفيــر آليــة الســترجاعها باالعتمــاد علــى تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات .وتتطلــب الحكومــة
ً
اإللكترونيــة وجــود حوكمــة االلكترونيــة أول .ومــن أهــم عوامــل نجــاح الحكومــة االلكترونيــة الوعــي املعلوماتــي
ملجتمــع مواطنيهــا وتكامــل البنيــة األساســية لتطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات.

دواعي تطبيق الحوكمة:

يعــد موضــوع الحوكمــة مــن املوضوعــات الحديثــة نسـ ًـبيا إال أن جذورهــا تعــود إلــى عــام  1932حيــث ازداد
االهتمــام بهــا بعــد حــاالت التعثــر والفشــل التــي واجهتهــا عديــد مــن املنظمــات إثــر التعــرض ملــا يعــرف بالكســاد
العظيم أو االنهيار الكبير إبان األزمة االقتصادية عام  1929التي ترتب عليها انهيار بورصات عاملية وإفالس
شــركات وإغــاق مصانــع وتســريح عمــال وخســارة أصحــاب رؤوس األمــوال ممــا زاد مــن الحاجــة إلــى الحوكمــة
التــي تضمــن آليــات كفــاءة اتخــاذ القـرار وتحســين أداء املنظمــات .ومنــذ عــام  ،1997ومــع انفجــار األزمــة املاليــة
األســيوية التــي وصفــت بأنهــا كانــت أزمــة ثقــة فــي املؤسســات والتشــريعات التــي تنظــم نشــاط األعمــال والعالقــات
بيــن منشــآت األعمــال والحكومــات وعمليــات ومعامــات املوظفيــن الداخلييــن واألقــارب واألصدقــاء ومعامــات
املوظفيــن الداخلييــن واألقــارب واألصدقــاء ،وحصــول الشــركات علــى مبالــغ هائلــة مــن الديــون قصيــرة األجــل،
فــي نفــس الوقــت الــذي حرصــت علــى عــدم معرفــة املســاهمين بهــذه األمــور ،وإخفــاء هــذه الديــون مــن خــال طــرق
ونظــم محاســبية مبتكــرة ومــا إلــى ذلــك ،باإلضافــة إلــى األحــداث التــي صاحبــت فضيحــة شــركة إنــرونEnron
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وهــي كانــت واحــدة مــن أكبــر شــركات العالــم فــي الكهربــاء والغــاز الطبيعــي واالتصــاالت وعجينــة الــورق ،حيــث
فــي نهايــة عــام  2001تــم الكشــف عــن الوضــع املالــي للشــركة مــن قبــل االحتيــال املحاســبي واملنهجــي ،واملخطــط
لــه بشــكل خــاق ،ومــا تــا ذلــك مــن سلســلة اكتشــافات تالعــب الشــركات فــي قوائمهــا املاليــة ،قــد أظهــر بوضــوح
أهميــة حوكمــة املؤسســات حتــى فــي الــدول التــي كان مــن املعتــاد اعتبارهــا أســواقا ماليــة“ قريبــة مــن الكمــال”.

خصائص وفلسفة الحوكمة في الجامعات

شكل ( :)4خصائص الحوكمة

شكل ( :)5فلسفة حوكمة الجامعات
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أهمية وأهداف وفلسفة ومبادئ الحوكمة في الجامعات

شكل ( :)6أهمية الحوكمة للجامعات

شكل ( :)7أهداف الحوكمة في الجامعات
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شكل ( :)8فلسفة الحوكمة في الجامعات

شكل ( :)9مبادئ الحوكمة في الجامعات
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نماذج الحوكمة في الجامعات األجنبية والعربية

شكل ( :)10نماذج حوكمة الجامعات األجنبية
وعلى ذلك يمكن القول أن الجامعات تحكم من خالل أحد النظم التالية:
•حوكمــة املجلــس األحــادي :يتــم حكــم الجامعــة مــن خــال غرفــة واحــدة مســئولة عــن اتخــاذ القـرارات
األكاديميــة واإلداريــة علــى حــد ســواء ،وتكمــن قــوة هــذا النظــام فــي أن معظــم القـرارات فــي الجامعــات
لهــا تأثيـرات أكاديميــة وإداريــة.
•حوكمــة املجلســين :نمــوذج شــائع لحوكمــة الجامعــات ويصيــر مــن خــال مجلــس شــيوخ لألكاديمييــن،
ومجلــس محافظيــن لإلدارييــن.
•حوكمــة ثالثيــة :يخــول التشــريع ســلطة اتخــاذ الق ـرار لثــاث هيئــات تشــريعية مثــل وجــود مجلــس
إداري ،مجلــس شــيوخ ،مجلــس جامعــة.
األبعاد الخمسة للحوكمة:
ً
ً
محدودا.
نظرا ألهمية الحوكمة ،فإنه بدون وجود إدارة فعالة فإن إحداث تطوير داخل املؤسسة يكون
وقــد أوضحــت أدريانــا خاراميــو ،كبيــرة إختصاصييــن التعليــم فــي البنــك الدولــي ،أن الطلــب علــى فهــم مــا تقــوم
بــه حوكمــة التعليــم العالــي جــاء مــن القيــادات الجامعيــة والحكوميــة فــي مشــروع شــارك فيــه عــدة بلــدان مــن
بينهــا الجزائــر ،مصــر ،الع ـراق ،فلســطين ،لبنــان ،تونــس ،املغــرب ،الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،وأضافــت
الباحثــة فــي البنــك الدولــي الحاجــة لقــادة إدارييــن قادريــن علــى تحمــل املســئولية ،ســواء كانــوا فــي الجامعــات أو
الحكومــات ،وهــذا مــا أكدتــه كرمــة الحســن ،مــن الجامعــة األمركيــة فــي بيــروت ،مــن أن الحوكمــة أمــر حاســم
أليــة مؤسســة ترغــب فــي تحســين نتائــج.
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شكل ( :)11األبعاد الخمسة للحوكمة
وقــد أســفر املشــروع عــن التوصــل إلــى منهــج لقيــاس حوكمــة الجامعــات ،وأن أحــد التحديــات األوليــة كان
اختــاف املقيــاس داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا ً
أيضــا ،وذلــك كمــا فــي شــكل (:)12

شكل ( :)12التباين بين الدول في تطبيق األبعاد الخمسة لحوكمة الجامعات
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مؤشرات ومعايير تطبيق الحوكمة في جامعة الفيوم
مؤشرات تطبيق الحوكمة في جامعة الفيوم:

شكل ( :)13مؤشرات تطبيق الحوكمة في الجامعات في ضوء متطلبات معايير الجودة
معايير تطبيق الحوكمة في جامعة الفيوم:
ً
أول :الركائز األساسية للحوكمة
نظ ـرا لالهتمــام املتزايــد بمفهــوم الحوكمــة ،فقــد حرصــت عديــد مــن املؤسســات علــى دراســة هــذا املفهــوم
وتحليلــه وتحديــد ركائــزه التــي يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

شكل ( :)14معايير الحوكمة
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ً
ثانيا :معايير الحوكمة
فيمــا يلــي معاييــر الحوكمــة ومؤش ـرات قياســها لضمــان القــدرة علــى تقويــة املركــز التناف�ســي لجامعــة الفيــوم،
علــى املقيــاس الخما�ســي مــع اعتبــار ( )5األعلــى وتســاوي  )1( ،%100األقــل وتســاوي صفــر.%
املسئولية
يتحــدد مفهــوم املســئولية فــي مســئولية األف ـراد عمــا يقومــون بــه مــن أعمــال ووجــوب مســاءلتهم عــن
أدائهــم الوظيفــي ومــا يصــدر عنهــم مــن ســلوكيات وتصرفــات.

م

مستويات القياس
(-100صفر)%

مؤشرات القياس
5

1

ُ
تطبق القوانين وجميع اللوائح بشكل كامل ودقيق على الجميع.

2

االلتــزام بالقــرارات واللوائــح والتعليمــات التــي تصدرهــا الجامعــة
وعــدم مخالفتهــا.

 3االلتزام بالتوصيف الوظيفي للعاملين بالجامعة لتقليل املخاطر.
 4وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف املؤثرة في األداء الجامعي.
حفــظ حقــوق العامليــن بالجامعــة لتحقيــق األمــن الوظيفــي لجميــع
5
األطــراف.
 6البعد الكامل عن اإلضرار باآلخرين أو االعتداء على حقوقهم.
 7تأكيد ثقافة العمل الجماعي لتحقيق الجودة والتميز في األداء.
اتســام أعضــاء املجالــس الجامعيــة مــن الخــارج بالخبــرات الدقيقــة
8
واملتنوعــة.
ً ّ
ّ
 9توظيف امليزانيات بفاعلية وفقا لخطط التحسين والتطوير.
التقويــم املســتمر للخطــط والبرامــج لزيــادة قــدرة الجامعــة علــى
10
املنافســة.
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الشفافية
يشــير مفهــوم الشــفافية إلــى نشــر املعاييــر الحاكمــة لتطبيــق التشــريعات والسياســات واللوائــح والنظــم
بمــا يكفــل العدالــة وحقــوق املعنييــن داخــل املجتمــع الجامعــي.

م

مؤشرات القياس

1

وضــوح اآلليــات التــي تســتخدمها الجامعــة فــي أدائهــا لتحقيــق
أهدافهــا.
تتوفرالشفافية واإلفصاح في كافة أعمال وأنشطة الجامعة.
ّ
وجــود نظــام لإلعــام باألنظمــة والتعليمــات املنظمــة للعمــل
با لجا معــة .
إتاحة إيرادات الجامعة ونفقاتها لألطراف املعنية.
ضمان مراجعة األداء املالي.

2
3
4
5

مستويات القياس
(-100صفر)%
1 2 3 4 5

املساءلة واملحاسبية
يشــير مفهــوم املســاءلة واملحاســبية إلــى تطبيــق القوانيــن واللوائــح املتعلقــة بالحقــوق والواجبــات علــى
أف ـراد املجتمــع الجامعــي ومؤسســاته ومعاقبــة املقصريــن

م

مؤشرات القياس

1

االلتــزام بالهيــاكل اإلداريــة للتمكــن مــن محاســبة اإلدارة أمــام
املجتمــع الجامعــي.
خلق بيئة تنافسية قائمة على الشفافية والعدل واملساواة.

2
3
4
5
6
7

االلتزام باملعاملة املتساوية بين الجميع وعدم التمييز.
مقاومة كافة أشكال الفساد داخل الجامعة والقضاء عليه.
تطبيق نظام للمساءلة للجميع على املستويين الفردي والجماعي.
التزام العاملين بقواعد العمل وإجراءات تقديم الخدمة.
الفصــل بيــن الخــاص واملصالــح العامــة ومنــع إســاءة اســتخدام
الســلطة.
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مستويات القياس
(-100صفر)%
1 2 3 4 5
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8
9

اعتمــاد وحــدات املراجعــة الداخليــة وتفعيــل دور املراقبيــن
وإدراكهــم لدورهــم.
ضمان وتفعيل دور املراقبين وإدراكهم ألهمية دورهم الرقابي.

 10تكريــس مفاهيــم الديمقراطيــة والعــدل واملســاواة واملســئولية
والشــفافية.
اإلدارة الفعالة
يشير مفهوم اإلدارة الفعالة إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة اإلدارة بما يكفل تحسين مستويات
األداء ورفــع كفــاءة النظــم اإلداريــة القائمــة مــن خــال تغييــر املعتقــدات واالتجاهــات والقيــم والبيئــة
التنظيميــة وجعلهــا أكثــر مالءمــة مــع التطــور التكنولوجــي الحديــث ،إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي تقديــم
الخدمــات.

م

مؤشرات القياس

1

وجود نظام فعال للتنمية املهنية للعناصرالبشرية إلنجازالعمل بفاعلية.

2
3

توفربنية تكنولوجية عالية بجميع وحدات الجامعة.
تبني أسلوب فعال للقيادة على جميع املستويات اإلدارية.

4

أداء العمل بطريقة صحيحة من أول خطوة.

5

بناء ثقافة تنظيمية للجودة لدى العاملين بالجامعة.

6

تبني مفاهيم الجودة واالبتعاد عن الخوف من التغيير.

7

وجود خطة إستراتيجية للجامعة في ضوء مفهوم التنمية املستدامة.

8

وجود قواعد معلومات دقيقة لتحديد السياسة واتخاذ القرارات.

9

القضاء على العوائق التنظيمية بين العاملين في جميع وحدات الجامعة.

10

ضرورة توافرأفكارجديدة ومعلومات حديثة.

11

تقويم أداء العاملين في ضوء أهداف واضحة ومحددة.

12

وجود رؤية ورسالة لكل قطاع ووحدة وقسم علمي بالجامعة.

13

تفعيل الالمركزية وتفويض السلطات كلما كان ذلك في صالح العمل.

14

اعتماد أساليب تحقق الكفاءة االقتصادية وزيادة االستثمار.

15

إعداد أدلة تنظيمية حديثة لإلدارة لقطاعات الجامعة املختلفة.
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مستويات القياس
(-100صفر)%
1 2 3 4 5
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املشاركة
يشــير مفهــوم املشــاركة إلــى إتاحــة الفرصــة لجميــع األط ـراف املعنيــة داخــل املجتمــع الجامعــي لوضــع
خطــط وقواعــد العمــل فــي مختلــف املجــاالت بالجامعــة.
م

مستويات القياس
(-100صفر)%
1 2 3 4 5

مؤشرات القياس

2

مشــاركة أطــراف مــن داخــل وخــارج الجامعــة فــي صنــع القــرارات
والسيا ســات.
ّ
مشــاركة ممثلــي منتســبي الجامعــة واملســتفيدين فــي وضــع قواعــد
املســاءلة.
املشــاركة فــي تحمــل املســئوليات الوطنيــة مــن قبــل أركان املجتمــع
الجامعــي.

4

مشاركة جميع األطراف املعنية في عملية اإلدارة والتقويم.

5

مشاركة الجميع في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للجامعة.

1

3
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مراحل تطبيق الحوكمة ومخرجاتها في جامعة الفيوم
املرحلة األولي :املراجعة والتشخيص
مرحلــة مراجعــة وتشــخيص وتقييــم الوضــع الحالــي للجامعــة والتعريــف بالحوكمــة وتكويــن رأي عــام مؤيــد لهــا،
وتشــمل:

شكل ( :)15مرحلة املراجعة والتشخيص عند تطبيق الحوكمة
ينتــج عــن تطبيــق الحوكمــة إعــداد تقريــر تشــخي�صي لتحديــد الفجــوات ،ونقــاط التطويــر الالزمــة ،إذ يتــم
فــي هــذه املرحلــة توضيــح معالــم الحوكمــة وجوانبهــا ،وتحديــد األبعــاد واملفاهيــم الخاصــة بهــا ،وتوضيــح
مناهجهــا وأدواتهــا ورســائلها ،والتفرقــة بيــن الحوكمــة كثقافــة وســلوك والتـزام ،وبيــن الحوكمــة كأســاس
للمعامــات النزيهــة.

املرحلة الثانية :بناء البنية األساسية للحوكمة

شكل ( :)16البنية األساسية للحوكمة
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شكل ( :)17املراحل األخرى للحوكمة
إن وجــود وحــدة تنظيميــة وإداريــة أو مراقــب للحوكمــة داخــل الهيــكل اإلداري والبنيــان التنظيمــي
للجامعــة ســوف يســاعد علــى حســن أداء وظيفــة الرقابــة فــي الحوكمــة ،إذ تحتــاج إلــى جهــاز رقابــة داخلــي
تكــون مهمتــه مراقبــة تنفيــذ قيــم الحوكمــة ،والحوكمــة الصالحــة هــي اإلطــار املتكامــل لخلــق التــوازن
املنشــود داخــل الجامعــة.
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شكل ( :)18مخرجات الحوكمة املؤسسات الجامعية
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قضايا ومعوقات تطبيق الحوكمة في جامعة الفيوم

شكل ( :)19القضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة املؤسسات
شكل ( :)20معوقات تطبيق الحوكمة في الجامعات
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املصادر

كأداة لتشــجيع التغييــر 100 :جامعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أدريانــا جاراميلــو ( .)2013مقارنــة نظــم الحوكمــة ٍ
أفريقيــا تمهد الطريــق مركــز مرســيليا للتكامــل املتوســطي.PDF ،
_http://www.cmimarseille.org/highereducations/docs/Benchmarking_Governance_100_Universities_Book
Arabic.pdf
اليزابيث باكنر ( :)2013الحوكمة :أبعاد خمسة ألداء جامعي أفضل في العالم العربي ،الفنار لإلعالم ،متوفر في:
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2013/09/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A/

باربــارا إيشــينجر ،الو جورجنســين ( .)2010مراجعــات لسياســات التعليــم العالــي فــي مصــر :منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة والبنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر /البنــك الدولــي.
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44913775.pdf

شــفيق عبــد الحافــظ ال ـراز ،وســام عبــد الــرزاق ( .)2016دور الحوكمــة فــي االصــاح االداري ،املنتــدى العربــي إلدارة املــوارد
البشــرية ،وزارة الصناعــة واملعــادن ،الع ـراق.
https://hrdiscussion.com/hr116323.html

طــال ناظــم الزهيــري :الحوكمــة االلكترونيــة والحكومــة االلكترونيــة ،مدونــة د .طــال ناظــم الزهيري للبحــوث والدراســات
واملقــاالت فــي مجــال تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات ( 2أبريــل  .)2019متوفــر فــي:
https://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

عبــد هللا ســرور القر�شــي ( :)2017حوكمــة مؤسســات التعليــم العالــي ،مدونــة عبــد هللا ســرور القر�شــي (الخميــس 25 ،مايــو،
.)2017
http://academy-alqurashi.blogspot.com/2017/05/blog-post_27.html

علــي بــن محمــد الســوادي ( .)2015الحوكمــة الرشــيدة كمدخــل العتمــاد الجــودة واالعتمــاد فــي الجامعــات الســعودية ،كليــة
التربيــة ،قســم االدارة التربويــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة الســعودية.
http://dr-alameri.com/?paged=11

منــال بنــت عبــد العزيــز بــن علــي العرينــي ( .)2014واقــع تطبيــق الحوكمــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة واألكاديميــة
العامليــن فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،املجلــة التربويــة الدوليــة املتخصصــة ،املجموعــة الدوليــة لالستشــارات
والتدريــب ،األردن ،عــدد يونيــو ،ص ص .148-114
https://search.mandumah.com/Record/843353

ياســمين الخضــري ( .)2014دليــل تقييــم الحوكمــة الرشــيدة فــي القطاعــات الخدميــة ،مركــز املعلومــات ودعــم الق ـرار ،مجلــس
الــوزراء ،القاهــرة -جمهوريــة مصــر العربيــة.
http://www.socialcontract.gov.eg/Arabic/publicationCategory/publication/publication-details/109

يعقــوب عــادل ناصــر الديــن ( .)2012واقــع تطبيــق الحاكميــة فــي جامعــة الشــرق األوســط مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئتيــن
التدريســية واإلداريــة العامليــن فيهــا ،جامعــة الشــرق األوســط ،األردن .ملــف .PDF
http://www.yacoubnasereddin.com/site_media/media_downloads/11.pdf
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