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Hota Hussein Saad Hussein 

Abstract

Objective of the Study  

This study aims at defining the most prominent academic standards 
which play an important role in the process of qualification and accreditation 
in the institutions of the Higher Institutions. The objectives of the study are: 
recognizing the influence of the effective strategy on the quality of higher 
education, recognizing the influence of the leadership system on the quality 
of higher education, as well as the influence of the infrastructure, 
recognizing the influence of academic research on the quality of higher 
education, recognizing the influence of intellectual property rights on the 
quality of higher education, recognizing the influence of the impact of 
achieving job satisfaction on the quality of higher education, the impact of 
human resources development on the quality of higher education, identifying 
the impact of participating in the activities on the quality of higher 
education, finally identifying the impact of environmental and community 
participation on the quality of higher education  . 
Methodology : 

The study is based on the case study method, through an in-depth 
study of the Faculty of Science in Beni-Suef University as the first overall 
winning quality accreditation college in the university, using case evidence; 
through in-depth interviews with some members of the administrative 
apparatus; and a sample of the teaching staff and their assistants members of 
the college, and the use of documents and records, and self-study of the 
Faculty. 
Results of the study : 

The study results reveal the existence of a set of academic standards; 
that helped the college to get a quality accreditation. These factors are 
represented in: effective strategy, and the role of the administrative system 
(leadership), the dominance of democratic climate in the college, which 
resulted in the achievement of job satisfaction for employees, and the 
development of infrastructure (efficient and convenient buildings, equipment 
and laboratories), and the development of scientific research and skills, and 
maintaining intellectual property rights, and human resources development, 
and encouragement participation in activities, and finally achieving 
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community participation inside and outside the college, something which 
achieves the service of the society . 

 

( Took 2015.p.p 86-87

 Vermont 2013.p.17

E. Deming 
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الَجيِّد نقيض : "بتصرف( جود) جاء في لسان العرب البن منظور، مادة: الجودة في اللغة .0

الرديء على فيعل؛ وَأصله َجْيِود؛ فقلبت الواو ياء النكسارها ومجاورتها الياء، ثم ُأدغمت الياء 

 :الزائدة فيها، والجمع ِجياد، وجيادات جمع الجمع، َأنشد ابن اأَلعرابي

ي الصحاح في جمعه جيائد وف كم كان عند َبني العّواِم من َحَسب    ومن ُسيوف ِجياداٍت وَأرماِح

َأي صار جيًِّدا، وَأجدت الشيَء فجاد؛ والتَّجويد : بالهمز؛ على غير قياس، وجاد الشيُء ُجودة وَجْودة

َأطال وَأْطَوَل، وَأطاب وَأْطَيَب، وَأالن وَأْلَين على النقصان : َأْجَوْدت؛ كما قالوا: مثله، وقد قالوا

يِّن الُجودة والَجْودة، وقد جاد َجْودة وَأجاد َأتى بالَجيِّد من القول َأو هذا شيء َجيٌِّد َب: والتمام، ويقال

َأجاد فالٌن في عمله، وَأْجوَد وجاد عمله َيجود َجْودة، وُجْدت له بالمال ُجوًدا، ورجل : الفعل، ويقال

: اًدا، واستجدت الشيءَأعطيته جي: ِمْجواٌد ُمِجيد، وشاعر ِمْجواد؛ َأي ُمجيد؛ ُيجيد كثيًرا، وَأَجْدته النقد

سخّي، وكذلك اأُلنثى بغير : وَجده َجيِّدًا، َأو طلبه جيًدا، ورجل َجواد: َأعددته جيدًا، واسَتجاد الشيَء

هاء، والجمع َأجواد؛ كسَّروا َفعالًا على َأفعال؛ حتى كَأنهم ِإنما كسروا َفَعًلا، وجاودت فالنًا َفُجْدته؛ َأي 

 .َجْدُته من الَمْجد، وجاد الرجل بماله يُجود ُجودًا بالضم؛ فهو جواد ما: غلبته بالجود؛ كما يقال

م، وصدرت الالئحة الداخلية للكلية بموجب 0113ُأْنِشَئت كلية العلوم، جامعة بني سويف عام  .5

، وكانت الكلية في بداية نشأتها تتبع جامعة القاهرة؛ 51/5/0113في  555القرار الوزاري 

، 5112لسنة  13حتى استقل الفرع كجامعة بالقرار الجمهوري رقم كفرٍع لها ببني سويف، 

مباٍن  5م(3113)؛ منها 5م(1121)وأصبحت تابعة لجامعة بني سويف، وتبلغ مساحة الكلية 
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طالًبا من طالبها منذ نشأتها، وبها  3121، وقد َخرََّجت الكلية %(51)ومساحات ونوافذ تبلغ 

 (اصة بالكليةالالئحة الخ. )عضو هيئة تدريس( 12)

م بوالية سيوكس األمريكية، وحصل 0111ُوِلَد في أكتوبر : المهندس األمريكي إدوارد ديمنج .4

على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الرياضيات 

اج والفيزياء، والفيزياء، وَعِمَل أستاًذا جامعيًّا، واشتهر شهرًة واسعة في مجال التطوير واإلنت

؛ حيث اكتشف مدى أهمية الرقابة اإلحصائية على ضبط جودة العمل (أبو الجودة)وُلقَِّب 

واإلنتاج، ثم سافر إلى اليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووضع كل خبراته وطاقاته 

ئزة إلعمار اليابان، وقد حصل على العديد من الجوائز؛ من أبرزها ما حصل عليه من جا

؛ والتي ُتْمَنُح سنويًّا للشركة (جائزة ديمنج للجودة)للجودة؛ سميت هذه الجائزة فيما بعد باسمه 

التي تتميز باالبتكار والجودة، وتوفى عام  وفي ديمنج  في منزله بالعاصمة واشنطن بالواليات 

فاهيم نرى أثناء نومه، وال تزال الشركات تطبق ما تحدث عنه من م 0114المتحدة في ديسمبر 

 .أثرها الظاهر في المنتجات األمريكية واليابانية األكثر قيمه، جوده، وطلبا حتى يومنا هذا

From Wikipedia 

الخبير األمريكي لمراقبة الجودة؛ أول من استخدم مصطلح الرقابة على : آرماند فيجينبوم .3

وحصل على  ، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية االتحاد،0155الجودة؛ ولد عام 

الماجستير من كلية سولون لإلدارة، وحصل على الدكتوراه في االقتصاد من معهد سانشوستس 

للتكنولوجيا، وعمل مديًرا لعمليات التصنيع في شركة جنرال بيتسلفيا ماساتشوستس، وله العديد 

، (0114-0110)من المؤلفات، وشغل منصب رئيس الجمعية األمريكية للجودة في أعوام 

 ,From Wikipedia, the From Wikipedia .عاًما 15عن عمر يناهز 5103وفِّي عام وُت

the free encyclopedia 

 (0)ملحق رقم  .2

اإلطار الذي يحدد طبيعة واتجاه المنظمة؛ وتهدف إلى وضع الخطط العامة "اإلستراتيجية هي  .1

ارد بصورة على المدى الطويل، وتحقيق أهداف وغايات المؤسسة؛ من خالل تخصيص المو

 (Nichols Fred, , 2008.p.3".) واضحة من خالل استخدام وسائل علمية منظمة

ظاهرة إنسانية تمتلك من الخبرات والخصائص ما يجعلها قادرًة على تحقيق أهداف "القيادة  .1

الجماعة داخل المؤسسة، باعتبارها عملية اجتماعية تنبثق منها سلسلة من العالقات التي تتصف 

 ".طية والحب والتعاون مع باقي أعضاء المؤسسةبالديمقرا

(Bolden Richard, 2004,p.4.) 

يجب اإلشارة إلى أن اإلدارة السابقة للكلية امتلكت للعديد من الصفات والسمات التنظيمية  .1

واإلدارية المختلفة، ولكن ربما يعود القصور اإلداري إلى أسباب أخرى؛ يتصدرها النقص في 

 .غيرها من الظروف األخرى  التي كانت محيطة بالكليةالموارد المالية، و

توجد اتفاقية للتبادل األكاديمي بين كلية العلوم بمحافظة بني سويف، وكلية العلوم الطبيعية  .1

بجامعة كونا ما الطبيعية بكوريا، واتفاقية للعالقة األخوية بين جامعة بني سويف بمصر، 

ة غرناطة بأسبانيا وجامعة بني سويف؛ بمفوضية وجامعة سانجميونج بكوريا، واتفاقية جامع

أبريل من كل عام، وقد رصدت  5تعقد هذه المؤتمرات في . حمدي زهران/ األستاذ الدكتور 

 .  الكلية جوائز مادية وأدبية ألفضل بحث، وأفضل إلقاء، وأفضل بوستر لشباب الباحثين

الرجوع إلى وحدة المشروعات  الرجوع إلى قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية، وكذلك .01

 .بالكلية
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