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 ���املفاهيم والتطور التار......

 فإن استخدام  املفاهيم ليس من الضروري أن يتطابق
ن واملفاهيم العاملية ، ف�ي  قد تصف أية  جهود لتحس�
األداء أو قد �ش�ل �� كث�� من األحيان  جهودا مبع��ة 

..    وعمليات منفردة

ل وهذا �� حد ذاتھ يو�ح أهمية وضرورة بناء نظام مت�ام

.لضمان ا�جودة وفق املعاي�� العاملية



5 Colleges & Institutes: Health(1933), Radiology(1936), Forestry,
Agricultural Inst.(1954)

Gordon Memorial 
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Omdurman Islamic 
Scientific Institute
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Kitchener
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Khartoum Technical Institute 
1951Sudan Univ. for Science & Technology 

1990

Cairo Univ. Khartoum Branch 1955Nilain University 1992

1975  First 2 Regional Universities 
(Gezira and Juba)

Presently: 35 Public  Universities
+ 20 Technical Colleges

Non-governmental HE: 14 Universities 
& 65 Colleges and Institutes 

Khartoum University 
College(1951)

University of Khartoum (1956)

3



ةمعجااملؤسسات خاصة تم��ت تلك ا�حقبة  بجودة عالية �� أداء 

ا�خرطوم والحقا جامع�ي ا�جز�رة وجو�ا ومن العوامل الهامة وراء

:تلك ا�جودة

عا��التم�� األ�اديمي هو الشرط الوحيد للقبول للتعليم ال

ةاألساتذ�عي�ن��صارمةأ�اديميةوضوابط�شروطالتقيد
التدريسمساعدي�عي�نو��وترقيا��م



الدكتوراهفوق ماو�حوث)العلميالتفرغ(السبتيةاإلجازات

األخرى ا�جامعيةوا�خدماتالطال�يالدعم

دراسيةالواملنا�جلل��امجالدورىالتقو�مو ا�خارجي�ناملمتحن�ننظامتطبيق

لبالطالبامتحاناتع��دورهميقتصر لم:ا�خار��املمتحننظامجودة

واملنا�جال��امجتقو�م

أفضلمنا�خارجي�ناملمتحن�ناستقدامع��املؤسساتدرجت-

واألورو�يةواألم��كيةال��يطانيةا�جامعات



وظيفتھعنرضاهمعاملجتمعواح��اما�جام��ألستاذاوضع
ومخصصاتھ

امة مت �� ا�ح�املمارسات الديمقراطية واإلدارة ا�جيدة والشفافية ساه
صّمام أمان �جودة األ�شطة املختلفة-املتم��ة 

عدادأتوائمالالزمةالتعلمومصادر والتقنيةالتحتيةالب�ى
بأحتياجا��موتفىالطالب

امل البيئة ا�جامعية وخدمات الطالب عناصر هامة للنمو املت�
للطالب

قساماألمجالسودور األ�اديميةالقراراتاتخاذ��املؤسسية
ا�جواملنال��امجوتطو�رتصميم��واألساتذةوال�ليات

واملقررات



 املرحلة�جلت-
ً
 توسعا

ً
ا�جام��التعليمقطاع��هائال

كوميةحجديدة،جامعاتقيام��تمثلالبالد،��والعا��
ةوالتقنيا�جامعيةال�لياتعشراتمعوخاصةوأهلية
املجتمع،تنميةومراكز 

 دراسيةالال��امج��وتوسعالطالبأعداد��ك��ى ز�ادة-
جديدةتخصصاتواستحداثالقائمة

�عدعنوالتعلماملفتوح�التعليمجديدةأنماطظهور -
ا�خ...ا�حدودعابر التعليمو 



-تعليمالملؤسساتالك��العدديتجاوز لمالثمانينات��ايةح�ي
11وحكوميةجامعات4م��امؤسسةةعشر سبعالبالد��العا��
عةجاما��ضافةإت�نأهليمؤسست�نو حكومىعا��ومعهد�لية

.ا�خرطومفرعالقاهرة

ددعليبلغاألول العقدوسنواتالتسعيناتمنذالك��ى طفرة-
)وأهليةخاصة14وحكومية35(جامعة49حالياا�جامعات

تقنية(مستقلة�لية80حوا��ا�جامعيةال�لياتعددو�لغ
)وأهليةخاصة/حكومية

 اعدادتارتفعالقبول ��الهائلةوالز�ادةاملؤسساتتلكبقيام-
من(طالبالف600ع��ز�ديمااملؤسساتبتلكاملقّيدينالطالب

)تقنيةالالدبلوماتبامللتحق�نغ�� 



تجر�ة التوسع وإ�ع�اسا��ا ع�� ا�جودة

لة للطالب الينكر أحد أن التوسع الكب�� �� التعليم العا��  اتاح فرصا هائ
� طبيعة لاللتحاق بمؤسساتھ، ونقل التعليم العا�� من طبيعة صفو�ة ا�

. جماه��ية

 ��23-18(من الس�ان �� الفئة العمر�ة %  15�ستفيد منھ حاليا حوا 
). سنة

 بالطبع لكن ذلك التوسع لم تتوفر 
ً
لھ املدخالت هذا التطور �عت�� إيجابيا

رازات املناسبة من موارد �شر�ة ومادية وتقنية ال�ىئ الذى أف�ىي إ�� إف
.سالبة مما سبب تد�ى ا�جودة 

ف جودة الحظ كث�� من املختص�ن واملهتم�ن بمجال التعليم العإ�� ضع
 �سبة لعدم قيام دراسات من�جي-املخرجات 

ً
ة وإن �ان التعميم صعبا

.لبحث هذا ا�جانب 



الطالب المقیّدون في مؤسسات التعلیم العالي 
)2015/14-1990/89(حسب التخصص) بكالوریوس(

الدراسات االجتماعیة
29%

الدراسات االنسانیة
15%

الدراسات التربویة
23%

الدراسات  الزراعیة
4%

الدراسات  الصحیة
11%

الدراسات الھندسیة
8%

العلوم
8%

الخدمات
1%

اخرى
1%

10



ب�ن من يرون منطقية وأهمية التوسع الذي حدث إجماع-
ضرورة أن تكون هناك وقفة مراجعة مفاده أواملتحفظ�ن عليھ

وأن وتقو�م للتجر�ة و�ذل ا�جهد للمواءمة ب�ن الكم والكيف
األولو�ة �� املرحلة ا�حالية واملقبلة للعمل التقو�ميتكون 

. ��دف تحس�ن وترقية األداء وضمان ا�جودة 



مؤسسات التعليم العا�� األه��ا�جامعات ا�جديدة و تقو�م 
)1996(واألجن�ي 

تحس�ن أوضاع الهيئة التدريسية  

الئحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس

ضبط النوع �� مؤسسات التعليم العا�� األه�� واألجن�ي 

)2009(دراسة واقع التعليم العا�� وصياغة خطة تطو�ره 

املعاي�� واإلجراءات التقو�مية التخصصية

ال�لية األنموذج

الس املجـــــمـــــن خـــــالل وضـــــمان ا�جـــــودهجهـــــودات لل��ك�ـــــ� وتحســـــ�ن األداء �عـــــض املبـــــدأت و�التوســـــع الكب�ـــــ� 
رقيــة االداء وال�جـان العلميـة والهيئـات، كمـا تـم إ�شـاء هيئـة للتقـو�م واالعتمـاد للعمـل مـع املؤسسـات ع�ـ� ت

: ��جهودات مثلت املو�عز�ز ا�جوده ولقد ت



EVACالتقو�م واالعتمــاد العلياهيئةال
)2003(



 
ً
��لهيئةاانتظمتالسودان��العا��التعليمجودهضمانملشروعوتحقيقا
:ع��خاللهامن�عملتدرجيةخطةوفقأ�شطة

لعا��االتعليممؤسساتأداءجودةو�عز�ز تحس�ن��الفاعلةاملساهمة-
ودةا�جضمانلنظموتطبيقهااملرسومةألهدافهاتحقيقهامنوالتأكد

)الوحداتبناء(

رشو ع�� القدراتو�ناءواالعتمادا�جودةوضمانالتقو�مثقافة�شر -
والوثائقالف�يالدعموتوف�� والندواتوالسمناراتالعمل

.ا�خ..املرجعية
م��ااستفادوالتقو�ما�جودةأساسياتحول تدر�بيةدورة18اقيمت-

العا��التعليمبمؤسساتواإلدار��ناألساتذةمن600منأك�� 



 م

تقو�مال�عملياتللقيامالعا��التعليممؤسساتومساندةدعم-
الذيو هالذا�ي/املؤس�ىيوالتقو�موال��ام��الذا�ي/املؤس�ىي

من��بالتاو�مك��اادا��ا��والضعفالقوةجوانبلهايكشف
األداءوتجو�دتطو�ر 

)2006الذا�ىالتقو�مدليلإنجاز (-

 عاي�� املبناءالهيئةأنجزتاملؤس�ىيالتقو�ممشروعولتنفيذ
العا��التعليمةجودلضمانالوطنية

)الوطنيةاملعاي�� دليل(

الهيئةعملمحّددات



أبرز  التحديات

تتمثل ��مواكبة العوملة و التحديات املرتبطة باملتغ��ات املتسارعة وال�ى:
التفاعل مع الثقافات العاملية واالنفتاح ع�� التجارب اإل�سانية

ال��يئة ملواجهة التحديات وفق منظومة من القيم األخالقية املت�املة 

مواكبة التطور املتسارع �� مجال تقنية املعلومات واالتصاالت وتوظيفها بفعالية

إحداث التغي�� وفق اس��اتيجية مؤسسية مت�املة ��دف إ�� التطو�ر املستمر

 اصة ا�� خ–ال�جرة امل��ايدة ألعضاء هيئة التدريس املتمّ��ين وذوى ا�خ��ة ا�� ا�خارج
بوت��ة تجعل من الصعب �عو�ض النقص كّما ونوعا،  مما �ش�ل –دول ا�خليج 

ضغطا ع�� النظام التعليمى



- ��راسة والقدرة املادية للطلبة ع�� الدقضية ت�لفة التعليم العا.

-ية،خاصة قضية توف�� التقنيات التعليمية واستخدامها بكفاءة وفاعل

ICT
- املعارف العامة واملهارات األساسية املتوافرة لدى

ل يظ.(خر��� املدارس الثانو�ة الذين يحق لهم الدراسة �� ا�جامعات

)الضعف ما لم يقّوم ويعا�ج

- ية، خر�ج هذا التعليم من إم�انات عامة وتخصصبھما يجب أن يتمتع

.ومدى قدرتھ ع�� االنطالق إ�� سوق العمل

يتبع.... أبرز  التحديات



يتبع... أبرز التحديات 

 در��ن من �� معظمھ ع�� التدر�ب الداخ��، مما يحرم املتيقتصر :  ى التدر�بتحّد
رق اإلحت�اك العاملى واكتساب ا�خ��ات واالطالع ع�� ا�حديث من املعرفة وط

اكتساب املهارات

 �� دبية الدراسات األ االرت�از ع�� : العا��برامج ومنا�ج التعليم خلل التوازن
واإل�سانية

 مؤسسات التعليم العا��، إذ ال زالت ا�جامعات �عتمد ع�� منحةضعف موارد

التعليم العا�� لتغطية تمو�ل أ�شط��ا األ�اديمية والبحثية

تطو�ر البحث العلمى والدراسات العليا

 عملية التعر�ب بالنشر وال��جمة، إذ ال زال التعر�ب يركز ع�ضعف مواكبة �
ى الطالب �عر�ب التدريس ويعتمد ع�� الكتب املؤلفة خارج السودان و�عضها �عا�

صعو�ات �� فهم األسلوب واملصط�حات 



اعتماد أطر وطنية•

)للمؤهالتوط�ىإطار –لضمان ا�جودة وط�ىجسم (

اعتماد سياسات مؤّسسية•

ن�ج األطر الفكر�ة وتراكم املمارسات

إيجاد األطر الناظمة لضمان: املطلوب
واالعتمادا�جودة



  بإ�شاء هيئة ) 2007للعام 193رقم  (قرار مجلس الوزراء
العا��مستقلة للتقييم وقياس ا�جودة بمؤسسات التعليم

.لم يجد سبيلھ للتنفيذ

 مارس(األمل معقود ع�� التنفيذ لقرار مؤتمر التعليم
الوط�ىأجازه �ل من مجلس الوزراء واملجلس والذى) 2012

ر�ن وا�خاص بإ�شاء مجلس لضمان ا�جودة �� ال
ّ
تعليم املوق

العمل ع�� تطبيق إجراءات ضمان��ح�ى يمكن البدء 
ف��ا ترقية األداءا��وصوال العا��جودة مؤسسات التعليم 

.      وضمان جودتھ



شكًرا 

ع�� حسن املتا�عة
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