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 مشروع النظام األساس

 للشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي
 

 الباب األول:
 (: التعريفات:1المادة )

 
 الشبكة العربية لضمان جودة  التعليم العاليالشبكة:  - أ
معية العموميـة للشـبكة العربيـة لضـمان جـودة الجة: الجمعية العمومي -ب

 التعليم العالي.

ــس اادارة:  -ج ــس ادارة الشــبكة العربيــة لضــمان جــودة التعلــيم مجل مجل
 العالي.

 رئيس الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي. الرئيس: -د
ــام: -هـــ ــين الع ــيم  األم ــة لضــمان جــودة التعل ــام للشــبكة العربي ــين الع األم

 العالي.
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 العربيــــة لضــــمان جــــودة التعلــــيم العــــالي هــــي  هيئــــة الشــــبكة   ( :2المادة )
 مستقلة ذات شخصية اعتبارية غير ربحية.

 
اللغة العربية هي اللغـة الرسـمية لعمـل الشـبكة ويجـوخ اسـتخدام  ( :3المادة )

الشبكة العربيـة  .اللغة اإلنجليخية أيضا في أي من فعاليات ومراسالت الشبكة
تعمل التعاون مع الشبكة الدولية لهيئـات ضـمان  ة التعليم العاليلضمان جود

و الشبكات ااقليمية التي تعمل فـ  هـذا  في التعليم العالي دو اإلعتما الجودة
 المجال.

 
 الباب الثاني : رسالة الشبكة 

 
 إن رسالة الشبكة هي :  (:4المادة )

يــخ عالقــات التعــاون " ضــمان جــودة التعلــيم العــالي واارتقــا  بمســتوا   وتعخ 
فيمـــا بـــين الماسســـات العربيـــة المعنيـــة بـــالجودة فـــي التعلـــيم العـــالي  ومـــع 

 الماسسات اإلقليمية والدولية المماثلة ".
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 األهداف و  األغراضالباب الثالث : 

  ( : األغراض5المادة )
 دعم و تعخيخ ماسسات ضمان الجودة ف  المنطقة العربية  1:5
بشرية و انشا  آلية للتعاون  ف  مجال ضمان الجودة تطوير الموارد ال 2:5

 في التعليم العالي ف  المنطقة العربية 
الجودة في التعليم  في مجال ضمان التعاون اإلقليمي والدولي دعم 3:5
 العالي
المنطقة  في التعليم العالي في ضمان الجودة تبادل المعلومات بشأن 4:5

 العربية
  إل :تهدف الشبكة 

وفير الخبرات وااستشارات الهادفة إلـ  دعـم الممارسـات والتطبيقـات ت 1:1:5
الجيــدة فــي مجــال تطــوير التعلــيم العــالي  ودعــم القــدرات البنيويــة لماسســات 

 ضمان جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.
وفير الخبـــرات وااستشـــارات ووضـــع المعـــايير الالخمـــة إلنشـــا  تـــ 2:1:5

 ن جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.الماسسات الجديدة لضما
 تيسير التواصل بين ماسسات ضمان جودة التعليم العالي العربية. 3:1:5
تـــوفير قاعـــدة بيانـــات ومعلومـــات عـــن معـــايير الجـــودة والممارســـات  4:1:5

 الجيدة وخبرا  تقييم الجودة لماسسات ضمان الجودة في التعليم العالي.
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نـــات عـــن هياكـــل الـــدرجات العلميـــة فـــي المنطقـــة إنشــا  قاعـــدة بيا 5:1:5
 العربية  والماسسات التعليمية المعترف بها وبرامجها المعتمدة.

توفير المعلومات الالخمـة عـن ااعتـراف الـدولي بـالماهالت العلميـة  5:1:5
 في الماسسات التعليمية العربية.

ــل الســاعا 5:1:5 ــوفير المعلومــات الالخمــة للماسســات عــن نظــم تحوي ت ت
ــي  ــة ف ــين الماسســات التعليمي ــة ب ــال الطلب المكتســبة مــن أجــل تيســير انتق

 المنطقة العربية.

الجــودة وااعتمــاد والممارســات  تعريــف أعضــا  الشــبكة بماسســات 5:1:5
 المشكوك فيها.

 تيسير إجرا  البحوث في مجال جودة التعليم العالي. 5:1:5

ليميــة والدوليــة ذات تعخيــخ التعــاون مــع الشــبكات والمنظمــات اإلق 1:5::1
 العالقة وتمثيل المنطقة العربية ودعم اهتماماتها.

 التدريب والتطوير وبنا  القدرات الماسسية لدى األعضا . 11:1:5

العمل عل  تقديم خدمـة تقيـيم ماسسـات ضـمان الجـودة ألعضـا   12:1:5
 الشبكة الراغبين في ذلك. 
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 الباب الرابع : اآلليات 
 

 الشبكة بتحقيق أهدافها من خالل الوسائل التالية: ( : تقوم5المادة )
ر المعلومـــات مـــن خـــالل الموقـــع االكترونـــي للشـــبكة   الخطابـــات نشـــ 1. 5

 الدورية  الوثائق  المجالت  والكتب سوا  المطبوعة أو اإللكترونية. 
ااتصال المرجعـي مـع قواعـد بيانـات ومصـادر المعلومـات والممارسـات  2 .5

اإلقليمية أو الدولية األخرى العاملـة فـي مجـال ضـمان جـودة الجيدة للشبكات 
 التعليم العالي.

تنظــيم عقــد النــدوات  وورل العمــل والمــاتمرات علــ  مســتوى أعضــا   3 .5
 الشبكة كافة أو عل  المستوى اإلقليمي لمجموعة من األعضا .

 تبادل الخيارات للخبرا  وغيرهم من العاملين في مجال ضمان الجودة.  4 .5

 اتفاقات ااعتراف المتبادل بين أعضا  الشبكة. عقد 5 .5

 أية وسائل أخرى يحددها مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للشبكة.  5.5

 

 الباب الخامس  : عضوية الشبكة 

 
 : من ثالثة انواع و هم عضوية الشبكة تتكون (: 5المادة )

 عضوية عاملة: ويقصد بها: 1. 5

ـــيم العـــالي فـــي  الهيئـــات المســـئولة عـــن ضـــمان -أ  جـــودة التعل
 المنطقة العربية. 
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ــــيم  -ب  ــــة أو ماسســــات ضــــمان جــــودة التعل الشــــبكات اإلقليمي
 العالي. 

الــبالد  ماسســات التعلــيم العــالي فــ : ويقصــد بهــا  عضــوية مشــاركة 2. 5
أو المنظمــات ذات ااهتمــام فــي مجــاات التقيــيم وااعتمــاد وتوكيــد  العربيــة

دون أن يكون لها مسئولية ضمان جودة ماسسات الجودة في التعليم العالي 
 التعليم العالي أو برامجها األكاديمية.

التعلـيم بقضايا الجودة ف   المهتمين فرادو يقصد بها اا عضوية فردية 3. 5
 من أعضا  هيئه التدريس ف  ماسسات التعليم العال  العالي

 
 لي:(: تكون إجرا ات قبول العضوية عل  النحو التا5المادة )

تقوم الجهـة طالبـة العضـوية بتقـديم طلـب العضـوية إلـ  األمانـة العامـة 1. 5
ــي للشــبكة  ــع االكترون للشــبكة باســتخدام النمــوذج المتــوفر مــن خــالل الموق

 وتقدم معه شرحا موجخا لدور ومسئوليات وأنشطة الجهة طالبة العضوية.
العضــوية تتحقــق األمانــة العامــة مــن اســتيفا  طلــب االتحــاق لشــروط  2. 5

ب  مــن البــاب الســادس  -1أ أو -1المنصــوع عليهــا فــي أي مــن البنــدين 
 وتحدد بنا  عل  ذلك نوع عضوية مقدم الطلب.

ترفع األمانة العامة  توصيتها بشأن قبول طلبات العضوية إل  مجلـس  3. 5
 اإلدارة اتخاذ القرار المناسب. 
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علـــ  األعضـــا  (: تقتصـــر المشـــاركة فـــي إدارة عمـــل الشـــبكة 5المـــادة )
 العاملين بها.

 
حضـــور و ااعضـــا  الفـــردين (: يحـــق لاعضـــا  المشـــاركين :1المـــادة )

 ااجتماع السنوي للجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
  :جميع ااعضا  لهم الحق 

 ااستفادة من انشطة الشبكة العربية لضمان الجودة ف  التعليم العالي -
  اهداف الشبكةالتعاون ف  تحقيق -
 ممارسة حقوقهم وفقا لهذا الدستور-

 بما يلي  االتخام األعضا و عل  جميع 
 بهذا الدستور االتخام-
 بقرارات و مقررات الشبكة  االتخام-
 مسـاهمات أخـرى أو أي ااشـتراكات   في الوقت المناسـبالشبكة  تحيل-

 الدستور وفقا لهذامخصصة 
  التقيد بنصوع هذا النظام والتعليمـات (: عل  جميع األعضا11المادة )

مــن  (12الصـادرة بتحقيقـه تحـت طائلـة سـحب العضــوية بموجـب المـادة )
 هذا النظام.
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 (: يتم سحب العضوية في حالة : 12المادة )

عــن طريــق كتابــة  طلــب ااســتقالة ب ســحب العضــوية بواســطة العضــو1. 12
 ال  اامين العام للشبكة.

استمرار بالوفا  بشروط العضوية المنصوع عليهـا عدم القدرة عل  ا2. 12
 في هذا النظام. 

 عدم االتخام بالواجبات المنصوع عليها في هذا النظام. 3. 12
ــدون  4. 12 ــالي ب ــيم الع ــة لضــمان جــودة التعل اســتعمال اســم الشــبكة العربي

 تصريح من الشبكة.

الموقــع (: يــتم وضــع قائمــة بأعضــا  الشــبكة ونشــرها مــن خــالل 13المــادة )
 االكتروني للشبكة.

 
(: يجوخ ألي من األعضا   بنا  عل  طلب مسبق  ااطالع عل  14المادة )

سجالت ووثائق الشبكة التي ا تتوفر علـ  الموقـع االكترونـي بشـرط تحديـد 
 موعد مسبق لذلك وعل  أن يتم اإلطالع بواسطة العضو نفسه. 
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 الباب السادس : موارد الشبكة 

 
 (:  يتم تمويل عمل وأنشــطة الشبكة من خالل الموارد التالية:15المادة )

 رسوم العضوية والتبرعات  والهبات المادية والعينية    -أ 
 المساهمات المالية الحكومية أو الدولية    -ب 
 أية موارد ا تتعارض وأهداف الشبكة ونظامها األساس. -ج
 

 تجاتها وخدماتها.(: يجوخ للشبكة أن تحدد رسوما لمن15المادة )
 

(: تتــول  الجمعيــة العموميــة تحديــد رســوم ااشــتراك بعضــوية 15المــادة )
 الشبكة.

 
(: يقتصــــر اســــتخدام ممتلكــــات وأمــــوال الشــــبكة علــــي دعــــم 15المــــادة )

أنشطتها المنصوع عليها في هذا النظام  وا يجوخ توخيـع أي جـخ  مـن 
ئها فيمـا عـدا ممتلكات الشـبكة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـي أعضـا

دفع مقابل تكلفة الخدمات واألنشطة التـي تقـوم بهـا الشـبكة أو يقـوم بهـا 
 األعضا  نيابة عن الشبكة.
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(: يـتم تـدقيق القـوائم الماليـة للشـبكة بواسـطة مـدقق حسـابات 15المادة )
خارجي يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة ويتم نشر تقريـر  ضـمن التقريـر 

 السنوي.

 
ديسمبر مـن  31يناير وتنتهي في  1(: تبدأ السنة المالية من :2المادة )
 كل عام.

 

 الباب السابع: ادارة للشبكة

 
 (: تتكون ادارة الشبكة من الهيئات التالية وتتول : 21المادة )
 الجمعية العمومية -أ
 مجلس إدارة  -ب
 مانة العامة ألا -ج

 
 الجمعية العمومية: -وا :أ  
 

و مـن األعضـا  ون الجمعية العمومية من ممثـل عـن كـل عضـتتك 1. 21
راد و العاملين والمشاركيين  في الشبكة.  االف

تجتمع الجمعية العمومية بنا  عل  دعـوة مـن رئـيس الشـبكة مـرة  2. 21
 او مــن خــاللواحــدة علــ  األقــل ســنويا مــن خــالل الحضــور الشخصــي 
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إبــالا األعضــا  ويــتم  أذا تعــذر الحضــور الشخصــ  ااتصــال الالكترونــي
 .بموعد ااجتماع قبل شهر كامل 

يتم تحديد مكـان ااجتمـاع السـنوي بقـرار مـن مجلـس اإلدارة بنـا   3. 21
علــي دعـــوة استضـــافة مـــن أحــد األعضـــا  ويقـــوم مجلـــس اإلدارة بوضـــع 

 معايير تحديد مكان انعقاد الجمعية العمومية.

ة علي األعضـا  يتم توخيع جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومي 4. 21
 بواسطة البريد اإللكتروني ويتم نشر  في الموقع اإللكتروني للشبكة.

يتحــدد النصــاب القــانوني الــالخم لصــحة انعقــاد الجمعيــة العموميــة  5. 21
بنصــف عــدد األعضــا  خائــد واحــد وذلــك فــي المــرة األولــي لالنعقــاد  وفــي 

  ويكــون حالــة عــدم اكتمــال النصــاب ياجــل بــد  ااجتمــاع لمــدة ســاعتين
% من األعضا  بشرط أن يكون مـن بيـنهم 25ااجتماع قانونيا بمشاركة 

 الرئيس أو من ينوب عنه واألمين العام.
% مــن األعضــا  25تعتبــر الجمعيــة العموميــة كاملــة النصــاب اذا شــارك 

 بها.

يمكن لاعضا  العاملين التصويت في اجتماع الجمعيـة العموميـة  5. 21
الكترونــي  ويمكــن الحصــول علــي النمــوذج مــن خــالل توكيــل خطــي أو 

 الخاع بذلك من خالل الموقع اإللكتروني للشبكة.
 التصويت ف  الجمعية العمومية يكون لالعضا  العاملين فقط. 5. 21
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 -(: تكون مساوليات الجمعية العمومية علي النحو التالي :22المادة )

ــرئيس 1. 22 ــائبي ال ــرئيس  واألمــين العــام  ون , وأعضــا  انتخــاب ال
 ليكون العدد المنتخب احدى عشر . مجلس اإلدارة

دارة واتخـــاذ اإلجـــرا ات الالخمـــة إلمناقشـــة تقـــارير مجلـــس ا 2. 22
 بشأنها 

تحديــد رســوم ااشــتراك الســنوي وكــذلك أيــة مســاهمات أخــري  3. 22
 لدفعها بواسطة أعضا  الشبكة.

مراجعتـه  مناقشة واعتماد التقرير المالي السـنوي بعـد أن تـتم 4. 22
 بواسطة مدقق الحسابات الخارجي.

ســحب عضــوية أي مــن أعضــا  الشــبكة بنــا  علــي توصــية  5. 22
 مجلس اإلدارة.

تحديد مقـر األمانـة العامـة للشـبكة بنـا  علـ  اقتـرا  مجلـس  5. 22
 اإلدارة.

 اتخاذ القرارات الضرورية لدعم أنشطة الشبكة. 5. 22
 

يــة العموميــة باألغلبيــة عــن طريــق (: يــتم اتخــاذ قــرارات الجمع23المــادة )
ااقتــراع المباشــر  بمــا ا يتعــارض مــع أي بنــد مــن بنــود النظــام األســاس 

 للشبكة.
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(: يـــتم تعـــديل بنـــود النظـــام األســـاس للشـــبكة بموافقـــة ثلثـــي 24المـــادة )
خطـــار األعضـــا  بالتعـــديل إاألعضــا  العـــاملين الحاضـــرين, مـــع ضــرورة 

 ( علي األقل.:3ثالثين يوما )المطلوب قبل موعد ااقتراع عليه ب
 مجلس اإلدارة  -ثانيا :
احـدى عشـر  عشـر عضـوا خمسـةيتكون مجلـس إدارة الشـبكة مـن  1.25

علـــ  ان يكـــون مـــن هيئـــات ضـــمان الجـــودة او الخبـــرا   مـــنهم منتخبـــين
وفقـا  الرئيس و النائبين و السكرتير العام مـن ضـمن ااعضـا  المنتخبـين

ــاب الســابع 22للمــادة ) مــن النظــام األســاس للشــبكة  ولمجلــس ( مــن الب
اإلدارة إضــافة عضــو أو أكثــر  علــ  أا يخيــد عــدد أعضــا  المجلــس عــن 

عشر عضوا  عل  أن يكون أحدهم الرئيس السابق ولدورة واحدة  خمسة 
 فقط.
 

يتم انتخاب أعضا  مجلـس اإلدارة بواسـطة الجمعيـة العموميـة وعنـد  2.25
 فترة واية نصف عدد أعضا  اإلدارة بماإجرا  اانتخاب للمرة األولي تكون 

مين العام لمدة ثالث سنوات  ويتم إجرا  اانتخاب بالنسبة أليهم الرئيس واف
لمقاعدهم كل سنتين بعد ذلك. وبالنسبة لبقية أعضا  المجلس فتكون فتـرة 

 وايتهم لمدة سنتين ويتم اانتخاب لشغل مقاعدهم كل سنتين.

 

 ي من أعضا  المجلس لفترة واحدة فقط.يجوخ تجديد انتخاب أ 3. 25
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تكـــون مســـئوليات مجلـــس اإلدارة علـــي : )أ( تفعيـــل أنشـــطة وأعمـــال ي 4.25
الشــبكة الــوارد ذكرهــا فــي هــذا النظــام  )ب( تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العموميــة  
)ج( قبول التبرعات والمساهمات المالية الداعمة ألنشطة الشبكة  )د( تعيـين 

رجي  )هـــ( وضــع معــايير تحديــد مكــان انعقــاد المــاتمر مــدقق الحســابات الخــا
 السنوي للجمعية العمومية  )و( اصدار القرارات الخاصة بعضويةالشبكة.

 

يجــوخ لمجلــس اإلدارة تشــكيل لجــان عمــل دائمــة أو ماقتــة لمســاعدته  5.25
 في أدا   مهامه.

 

مــرة ســنويا  أو األلكترونــ  يجتمــع مجلــس اإلدارة بالحضــور الشخصــي 5.25
حـد نائبيـه فـي أأو  -علي األقل  ويكون ااجتماع صـحيحا بحضـور الـرئيس 

ويلــخم لصــحة ااجتمــاع حضــور نصــف أعضــائه علــ   –حــال غيــاب الــرئيس 
 األقل.

 

 (: تكون مساوليات الرئيس كاآلتي:25المادة )

 تمثيل الشبكة في اللقا ات وااجتماعات ذات العالقة.-

 رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.-
 التنسيق نيابة عن الشبكة مع الشبكات اإلقليمية والدولية األخرى في-
 مجال ضمان الجودة في التعليم العالي.  
 تحديد مهام نائبي الرئيس.-  
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 (: تتحدد مساوليات األمين العام في:25المادة )
 صدار نشرات الشبكة وموقعها االكتروني.إ-

 عداد التقارير السنوية.إ-
 سجالت الشبكة بما فيها سجل العضوية.إعداد وتحديث -
اإلعـــداد اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة ومجلـــس اادارة وتســـجيل -

 محاضرها.
تحصــيل رســوم ااشــتراكات وتلقــ  التبرعــات والمســاهمات والمــوارد -

 المالية األخرى واإلشراف عل  إدارتها.
حفظ قوائم الحساب المصرفي للشـبكة   ودفـع المصـروفات الالخمـة -
 ثما يتطلب ذلك.حي
إعداد القـوائم الماليـة للشـبكة لمراجعتهـا بواسـطة مراجـع الحسـابات -

 الخارجي وتقديمها إلي الجمعية العمومية.
 

رئــيس (: يــتم توقيــع جميــع الشــيكات وأوامــر الصــرف بواســطة 25المــادة )
والمســـئول المــالي الـــذي يقـــوم مجلـــس اإلدارة ا ,األمـــين العـــامالشــبكة او 
 بتسميته. 

 
ـــة 25ادة )المـــ ـــي كاف ـــي ااطـــالع عل ـــس اإلدارة الحـــق ف (: ألعضـــا  مجل

مستندات ووثائق الشبكة. وفـي حـال انتهـا  عضـويةأحد أعضـا  مجلـس 
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 اإلدارة يقوم بتسليم ما في حوخته من وثائق ومسـتندات إلـي األمـين العـام
 .أو الرئيس

 

(: يعتبر مقعد عضو مجلس اإلدارة شاغرا في أي من الحاات :3المادة )
 -التالية:

 إذا انتهت العضوية العاملة للجهة التي يمثلها. :1.3

 بالوفاة. :2.3 
 بااستقالة. :3.3 

 سحب العضوية بقرار من مجلس اادارة بموجب احكام هذا النظام. :4.3
 
(: عنـــد شـــغور مقعـــد أحـــد أعضـــا  المجلـــس يقـــوم المجلـــس 31المـــادة )

 ية من مدة المجلس.بتعيين عضو آخر من بين األعضا  للفترة المتبق
 

ــب أو 32المــادة ) ــة روات (: ا يتقاضــ  أي مــن أعضــا  مجلــس اإلدارة أي
 مكافآت عن عمله في المجلس.  

 
 مانة العامة للشبكة ألثالثا : ا

دارة الشـــبكة بتحديـــد حجـــم الكـــادر اإلداري المعـــاون إيقـــوم مجلـــس  1. 32
يفهم  بينمــا يقــوم الملتحــق بالعمــل فــي األمانــة العامــة والتكلفــة العامــة لتــوظ
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ــرئيس وباعتمــاد تعيــين  ــين العــام وبالتنســيق مــع ال فــراد الكــادر اإلداري أاألم
 المعاون وااشراف عل  عملهم..

ــاليف  2. 32 ــة تك ــة العامــة للشــبكة مــن المــوارد إتغطي نشــا  وتشــغيل األمان
 .سادس من هذا النظامالمالية التي تتوفر للشبكة والمشار إليها في الباب ال

 األمانة العامة المقر الرئيسي للشبكة. 3. 32
 

 الباب الثامن : حل الشبكة 
 

(: يتم حل الشبكة بقرار من أغلبية ثلثي األعضا  الذين لهم حـق 32المادة )
ــة  ــة العمومي ــة العمومية.وتحــدد الجمعي التصــويت فــي اجتمــاع ســنوي للجمعي

عتمـدها هـذ  كيفية التصرف في ممتلكات الشبكة وفقا لاطـر القانونيـة التـي ت
 الجمعية.

  

 الباب التاسع: إنها  الخالفات 

 
يحــل أي خــالف حـول تفســير مــواد هـذا النظــام بــالتوافق أو  -(: أ33المـادة )

األخـــذ بـــالراي الـــذي يحصـــل علـــ  األغلبيـــة المطلقـــة فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة 
 العمومية.
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فــي حــال نشــو  أي خــالف مــا بــين أحــد األعضــا  واألمانــة العامــة  يرفــع -ب
مجلس اإلدارة الذي يناقل الموضوع يتخذ القرار المناســــب بشـأنه   لإمر األ

 ( يوما من رفع األمر اليه. 14خالل ) 


