
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

2 

 

 

 

 
 

 يف عاملية وعربية وحمليةجتارب 
 تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف عاملية وعربية وحمليةجتارب 
 اجلودة واالعتماد األكادمييتطبيق  

 

 

 حممد بن فوزي الغامدي

 

 الطبعة األوىل

 م2020 -هـــ 1441

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هــــــ1441،  حممد فوزي بن حممد الغامدي ح  

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر    

 الغامدي ، حممد فوزي بن حممد

 جتارب عاملية وعربية وحملية يف تطبيق اجلودة واالعتماد

 هــــ1441الدمام ،  -كادميي. / حممد فوزي بن حممد الغامدي .األ

 سم 24×  17ص ؛  172

 978_603_03_3865_8ردمك: 

 اجلامعات -3تنظيم وإدارة   –التعليم  -2ضبط اجلودة   –التعليم  -1
 تنظيم وإدارة   أ.العنوان  -والكليات 

 8112/1441          371,2ديوي: 

 8112/1441رقم اإليداع:                   

 978_603_03_3865_8ردمك:             

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

6 

 

 مقدمة
 

يعد التعليم الركيزة األساسية يف بناء اجملتمع املعريف احلديث، ويعترب التعليم يف مجيع العصور 
لذلك   ؛هو املسؤول األول عن النمو والتطور واالزدهار، كما يعترب أهم عنصر  ويف كل دولة

نرى االهتمام الكبري ابلتعليم يف مجيع الدول واحلكومات، فالتعليم هو األداة اليت من خالهلا 
واالرتقاء ابألمة، وينال التعليم يف املؤسسات احلكومية   ،يتم صناعة جيل وحضارة للنهضة

ت مواكبة وتلبية متطلبا  ،، لذلك اهتمت الدول املتقدمة يف مواكبة تطور التعليماهتماًما ابلًغا
 عن طريق ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي. ،التعليم احلديث وطموحاته

 

كونه   ،وقد اجتهت الكثري من األنظمة واحلكومات إىل االهتمام ابلنظام التعليمي وحتسينه
طيع رسم تها يف الوقت احلاضر، والذي من خالله نستاملقياس احلقيقي حلضارة األمة وهنض

قادر على التفاعل مع معطيات العصر   ،واحلصول على جيل مؤهل  صورة ملستقبل مشرق،
 احلديث ومتغرياته.

 

ونظرًا ألن مؤسسات التعليم العايل هي نواة التطور االقتصادي واحلضاري، فقد أصبح من 
، 2012يري أكادميية عالية )حكمي،  وفق معا  وحتسينه  ،املهم ضبط جودة التعليم فيها

 (.4ص
 

وذلك لتنمية  ،سعت الدول إىل االهتمام هبذا القطاع التعليم العايل،مؤسسات وألمهية دور 
والتكنولوجية، غري  ،والثقافية ،واالجتماعية ،مواردها البشرية كوسيلة لتعزيز قدراهتا االقتصادية

شكلت حتدايت خارجية    ،هذا العصر يف كافة جماالت احلياةأن التغريات السريعة اليت يتميز هبا  
متثلت يف العوملة، والتقدم العلمي والتكنولوجي، والتكتالت االقتصادية والثقافية يف دول العامل، 

 وجب معه زايدة مقدرة اجلامعات خاصة اجلامعات، مما يت  ،وامتدت آاثرها إىل األنظمة التعليمية
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والتكيف مع هذه التغريات، واالستفادة منها يف رفع كفاءة  ،تجابةوسرعة االس ،على التغيري
 (.2، ص2011وجودة التعليم اجلامعي )فاضل،  

 

ضمن شروط ومعايري إحدى القضااي   ،وتعترب عملية االعتماد يف مؤسسات التعليم العايل
نوعية التعليم   م التعليم املعاصر، فالربامج التعليمية اليت طبقت لتحسنياملهمة واحليوية يف نظا

يف األداء األكادميي يف التعليم اجلامعي )العقيلي،   اقد حققت حتسنا حمدودً   ،يف املاضي
 (.61، ص2001

 
على   ،م1998عام   ،كما أكد املؤمتر الدويل للتعليم العايل الذي نظمته اليونسكو يف ابريس

)اخلطيب واجلرب، رد يف كما و   ،عتماد األكادميي إلصالح التعليم العايل يف العاملأمهية اال
(، والذي أوصى بتأسيس آليات لضمان جودة الربامج واملخرجات التعليمية 20، ص1999

متزامًنا مع سعي األقسام   ،وتطويرها، والعمل على حصول اجلامعات على االعتماد املؤسسي
 عتماد الرباجمي.األكادميية للحصول على اال

 

أبن تقوم كل الدول العربية   ،م1998 بريوت عام وقد أوصى املؤمتر اإلقليمي الذي عقد يف
لتطبيق معايري اجلودة مبا يساير التوجهات العاملية، كما  ،بتأسيس اآلليات واألدوات الالزمة

 ،يم املؤسسيوالتقي  ،أوصى املؤمتر أبن يتضمن ضمان اجلودة، االعتماد األكادميي للربامج
 واجملاالت التخصصية.

 

يف جمال   ،ي يف كوهنا مدخاًل لإلصالح والتطويرايري االعتماد األكادميوتربز أمهية تطبيق مع  
اليت   ،اإلداري والتعليمي ابملؤسسة التعليمية، وخاصة املعايري املطبقة يف الدول املتقدمة  العمل

 هلا السبق يف هذا اجملال، واليت رسخ مفهوم االعتماد األكادميي يف مؤسساهتا التعليمية 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

8 

 

 (.23ص ،2007)الدحام، 
 

وقد شهد العامل يف اآلونة األخرية، اهتماًما ابلًغا مبوضوع اجلودة واالعتماد األكادميي، 
لى املراكز املتقدمة يف وأصبحت مؤسسات التعليم العايل يف شىت دول العامل، للمنافسة ع

ا يف ارتقاء  التصنيفات العاملية، واحمللية جلميع دول العامل، ويلعب االعتماد األكادميي دورًا كبريً 
اجلامعة هبذه التصنيفات، لذلك نرى أن التعليم يف الدول العاملية املتقدمة، يهتم ابالعتماد 

عتماد األكادميي، ويف هذا الكتاب دميي وتطبيقه، ووضع برامج كبرية ملتابعة سري االاألكا
عتماد سنعرض بعًضا من التجارب العاملية والعربية لبعض الدول، يف تطبيق اجلودة واال

( جتارب عربية، ابإلضافة إىل التجربة 6( دولة عاملية، و )16دولة )  23األكادميي، ومشلت 
 يت:ة(، وقد مت تقسيم الكتاب إىل ثالثة فصول وهي كاآلاحمللية )السعودي

 الفصل األول: جتارب عاملية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي ويشمل: •
 دة واالعتماد األكادميي.التجربة األمريكية يف تطبيق اجلو  -1
 التجربة الربيطانية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -2
 التجربة الفرنسية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -3
 األملانية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي.التجربة   -4
 التجربة السويسرية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -5
 يق اجلودة واالعتماد األكادميي.لندية يف تطبالتجربة اهلو  -6
 التجربة األسرتالية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -7
 اد األكادميي.التجربة األرجنتينية يف تطبيق اجلودة واالعتم -8
 التجربة الرومانية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -9
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 األكادميي.  التجربة الدينماركية يف تطبيق اجلودة واالعتماد -10
 التجربة اهلندية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -11
 التجربة املاليزية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -12
 )اجلنوبية( يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي.التجربة الكورية   -13
 التجربة اجلنوبية األفريقية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -14
 ة يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي.النيجرييالتجربة   -15

 

 :ويشملجتارب عربية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي   :الفصل الثاين •
 التجربة اإلماراتية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -1
 التجربة املصرية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -2
 دة واالعتماد األكادميي.التجربة األردنية يف تطبيق اجلو  -3
 عتماد األكادميي.التجربة العمانية يف تطبيق اجلودة واال -4
 التجربة الكويتية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -5
 التجربة العراقية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي. -6

 

 مل:ويشالتجربة احمللية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي    :الفصل الثالث •

األكادميي، ومنها بداايت تطبيق اجلودة التجربة السعودية يف تطبيق اجلودة واالعتماد  
واالعتماد األكادميي يف اململكة، وجتارب اجلامعات السعودية يف تطبيق اجلودة واالعتماد، ومت 

ومي عرض معايري االعتماد األكادميي املؤسسي القدمية واحلديثة، وبعض مهام املركز الوطين للتق
 واالعتماد األكادميي.
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 الفصل األول                               
 جتارب عاملية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي            

 

 ي:يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادمي  األمريكيةالتجربة   •
 

تعد الوالايت املتحدة أول من راعت مبدأ توازي احلرية واجلودة، حيث مسحت ملئات بل 
أنشئت   ،ويف نفس الوقت ومنذ أوائل القرن العشرين  ،آالف املؤسسات التعليمية أبن تنتشر

ما يستحق منها االعتماد  اآلليات املناسبة اليت تتابع جودة أداء هذه املؤسسات، وتعتمد 
Accreditationحىت يكونوا على بينة   ،، وجتعل نتائج هذه املتابعة متاحة لراغيب التعليم

 من موقف مؤسسات التعليم املتاحة.
 

تشبه إىل حد كبري املؤسسات   ،مؤسسات التعليم العايل يف الوالايت املتحدة األمريكية
 ت. تمثل مبجالس إدارة هذه املؤسساتوسلطة   ،اليت تتمتع ابستقاللية كبرية  ،اخلاصة

 

قياسا ابلدول األوروبية، ولذلك فإن   ،ويعد التأثري احلكومي على هذه املؤسسات حمدود األثر
هلا، وإال فقدت هذه   لتنظيم نفسها وإجياد موارد ؛املسؤولية تقع على مؤسسات التعليم العايل

 املؤسسات مواردها وطالهبا الذين يتجهون ابلتايل حنو املؤسسات املنافسة.
 

 والايت املتحدة األمريكية شكلني: تماد يف الويتخذ االع
 

، وتقوم به جمالس إقليمية Institutional Accreditationأوهلما: اعتماد مؤسسي 
 اتبعة ملؤسسات التعليم العايل بنفسها.
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، للربامج الدراسية تقوم به Program Accreditationنيهما: اعتماد ختصصي  اث

(، والذي يعمل منذ   ABETلوجيا ) هلندسة والتكنو جملس اعتماد ا  :مثل  ،جلان متخصصة
مت إنشاء جملس   1996الثالثينات من القرن املاضي، وهيئة اعتماد التعليم الطيب، يف عام  

 The Council for Higher Educationاعتماد التعليم العايل
Accreditation (CHEA) والذي يهدف إىل إجياد مؤسسة قومية تتوىل اإلشراف ،

وهي مؤسسات غري حكومية يف التعليم العايل، ويقوم جملس   ،سسات االعتمادعلى مؤ 
بناًء   ،العاملة يف جمال التعليم العايل  ،ابالعرتاف مبؤسسات االعتماد  (CHEA)االعتماد  
 10يري حمددة يضعها جملس االعتماد، ويتم إعادة اعتماد هذه املؤسسات مرة كل  على معا
 سنوات.  5كل بناًء على تقرير يقدم    ،سنوات

 
 ويتم من خالل املهام اآلتية :  ،هو عمل تطوعي  ،والعمل الذي تقوم به مؤسسات االعتماد

 
 بواسطة القائمني على املراجعة  Self-Assessmentمراجعة عمليات التقييم الذايت   -1

Peer Reviewers. 
 
 زايرة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة كل عام.  -2
 
 ابلتعليم العايل لالنضمام إىل املنظمة.  وعني جدد من املهتمنيالعمل على جذب متط  -3
 
 

 :الايت املتحدة األمريكيةاألكادميي يف الو   أهداف االعتماد  -
 

ا )االعتماد األكادميي وفقً   ،يتحدد الغرض من ضمان اجلودة يف الوالايت املتحدة األمريكية
 ، يف ضمان احلد األدىن من اجلودة ،كما حددته وزارة الرتبية األمريكية  ،للمصطلح األمريكي(
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 هبدف: 
 
 احلد األدىن من املعايري.التحقق من أن مؤسسة أو برانمج التعليم حيقق    -
 
 مساعدة الطلبة اجلدد على االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل اليت تقدم برامج مقبولة. -
 
انتقال الطلبة من   مساعدة مؤسسات التعليم العايل يف حتديد الساعات املقبولة عند -

 مؤسسة إىل أخرى.
 
 داخلية الضارة.محاية مؤسسات التعليم العايل من الضغوط اخلارجية وال  -

 

واحلث على الرقي   ،تطوير األهداف للتحسني الذايت ملؤسسات التعليم العايل الضعيفة  -
 ابملعايري يف مؤسسات التعليم العايل.

 
 ا يف التخطيط والتقييم املؤسسي.مجيعً إشراك أعضاء هيئة التدريس والعاملني   -
 
 مبحتوايت هذه التخصصات.وضع معايري للرتخيص واإلجازات املهنية للرقي   -
 
توفري مصدر )ضمن جمموعة مصادر( للحكم على األحقية يف املعوانت احلكومية )وزارة   -

 (.,U.S Department Of  Educationالرتبية األمريكية  
 

 : اد األكادمييتطبيق اجلودة واالعتم   التجربة الربيطانية يف •
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منذ ، ومتابعة جودة التعليم  ،األوروبية اليت تركز على أمهية التقومي تعد بريطانيا من أكثر الدول  
اخلاص بضرورة التوجه حنو نظام تعليم جامعي عايل اجلودة،   ،1997إعالن بولونيا عام 

ا على حّدة ل أورواب أتكيدً لعايل يف كل دو جودة التعليم ا  والذي تبعه إنشاء آلّيات ملتابعة
كما ورد يف   ،  (Cizas, 1997, David & Harold, 2000)سوق العمل.

 (.105، ص2013)الدايل،  
 

ا ا عن الوالايت املتحدة وخمتلفً الذي جاء متأخرً   ،ا للفكر األورويبومتثل اململكة املتحدة منوذجً 
الربامج التعليمية يف اململكة اعتماد    أن نظام  ،عنها، حيث تؤكد العديد من الدراسات

، 1997ألوىل كان يتم عن طريق اهليئات املهنية والقانونية حىت عام  ااملتحدة يف مراحلها  
)أبو    عندما أنشأت اململكة املتحدة هيئة مستقلة لتوكيد اجلودة كجمعية أهلية غري حكومية.

 .(QAA, 2006(، )2007دقة، عرفة،  
 

م، عندما مت تكوين 1996االعتماد يف اململكة املتحدة إىل عام  لنظام  ت األوىلوتعود البدااي
 Council for National Academic،جملس اجلوائز القومية األكادميية

Awards (CNAA)،   ًابلتقومي الذايت الذي جتريه املؤسسة   اوكان نشاطه آنذاك متعلق
 The Groupاألكادميية املعروفة  جمموعة املعايريا جملموعة من املعايري، مث مت إنشاء  وفقً 

for Academic Standard (GAS) (Sterain, 1992:21-22)  
 

 British Accreditation م، مت أتسيس جملس االعتماد الربيطاين1948ويف عام  
Council (BAC)  بعد انسحاب احلكومة من عملية التفتيش الذي كان يقوم به قسم ،

، ويضم هذا اجمللس ممثلني عن هيئات Department of Educationالتعليم  
 ميكنها تقدمي خدمة   ،القطاع احلكومي الذين رأوا أن هناك حاجة إلجياد هيئة مستقلة جديدة
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 (BAC)ا، ويعتمد ال  التفتيش واالعتماد ، على أن تقوم احلكومة بتمويلها مبدئي  
ره يف تقييم  ية، وينحصر دو املؤهالت العاملاملؤسسات الرتبوية ولكنه ال ميتلك السلطة العتماد  

 (.64، ص2005مدى الوفاء ابملعايري اليت يضعها اجمللس. )عبد اهلادي،  
 

 Academic Audit Unitم، مت إنشاء وحدة احملاسبية األكادميية1990ويف عام  
(AAU)  ،  التعليمية واليت كان اهلدف منها مراقبة اآلليات اليت تضمن جودة العملية

اليت تضمن ،  ة ونقد اهلياكل واآللياتدة احملاسبة األكادميية مبراقبابجلامعات، وتقوم وح
وقيامها مبسؤولياهتا جتاه املستفيدين من خدماهتا،   ،بواسطتها جودة مؤسسات التعليم العايل

(: كما ورد يف )القرين، (terain,1992:22وتشمل جوانب املراجعة األكادميية ما يلي:  
 (:56، ص1432

 

 املساق الدراسي.  يط لربامج ومناهجالتنظيم والتخط  -
 التدريس وطرق االتصال.  -
 جودة أعضاء هيئة التدريس. -
 استخدام تقارير املمتحنني اخلارجيني وآراء الطالب.  -
 فحص الواثئق اليت تقدمها اجلامعات.  -
 الزايرات اليت تقوم هبا جمموعات املتخصصني.  -
 ليت تتم زايرهتا.تقارير هنائية حول نشاط املؤسسات اإعداد   -

 
 

والذي أعاد تشكيل لوائح وقوانني التعليم العايل،   ،صدر قانون التعليم العايل  1992ويف عام  
ووضع مجيع مؤسسات التعليم العايل يف منظومة واحدة، وقد متخض عن هذا القانون ثالث 

هـ، 1432كما ورد يف )القرين،    (Williams, 1997: 105 )تعديالت رئيسية هي:  
 (:57ص
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وإعطائها الصالحيات الختاذ التدابري   ،إنشاء جمالس التمويل إلجنلرتا واسكتلندا وويلز -
 الالزمة لتقومي جودة مؤسسات التعليم العايل اليت تقوم بتمويلها.

 
 

 إلغاء جملس اجلوائز األكادميية القومية كهيئة ماحنة للدرجة العاملية لكليات التعليم العايل. -
 

 

جامعة، والسماح هلا املتعددة ) البوليتكنيك ( أن تستخدم كلمة    ليات الفنون السماح لك  -
 مبنح درجات علمية.

 
ا عن عمليات توكيد اجلودة وعمليات مت أتسيس اجلهة املسؤولة حالي    1997ويف عام  

 Quality)،واملعروفة هبيئة توكيد اجلودة  ،االعتماد يف التعليم العايل يف اململكة املتحدة
Assurance Agency QAA)،  ومعايري لتوكيد اجلودة  ؛وذلك هبدف وضع نظام

اجلودة يف التعليم العايل، وتعترب هذه اهليئة مع اجلامعات والكليات واملؤسسات التعليمية 
طموحة للوصول إىل نقاط مرجعية من شأهنا املساعدة يف توصيف املعايري   ،األخرى

اجلامعات حول املمارسات اجليدة يف   توجيهات  ،كورةاألكادميية، وتشمل النقاط املرجعية املذ 
ومؤسسات التعليم العايل )مدونة املمارسات(، والتوقعات اخلاصة مبعايري درجات الشرف 

لبعض املواد أو األفرع العلمية )بياانت املعايري القياسية للمواد(، وأوصاف اخلصائص الرئيسية 
 (.7، ص2007 )أبو دقة وعرفة،  للمؤهالت العلمية العليا.

 
 

 الربيطاين:   تماداجلودة واالعأهداف نظام    -
 

لوصول ، لتعمل هيئة ضمان اجلودة مع اجلامعات والكليات واملؤسسات التعليمية األخرى
إىل نقاط مرجعية من شأهنا املساعدة يف توصيف املعايري األكادميية، وتشمل هذه النقاط 

 جملاالت العلمية، واخلصائص الرئيسية  املمارسات اجليدة، والتوقعات اخلاصة ببعض ا
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 لمؤهالت العليا، وبشكل عام يهدف ضمان اجلودة يف اململكة املتحدة إىل ما يلي:ل
 (:136، ص2007 )الدهشان،

 
 

 ،على تطوير أدائها وحتسني مدخالهتا  ،معاونة مؤسسات التعليم العايل واجلامعي -
 وخمرجاهتا.  ،وعملياهتا

 
 

ا، ويف مستوى وعاملي    ي اواجلامعي حمللعايل  يف مؤسسات التعليم ا  زايدة الثقة العامة  -
 الشهادات اليت متنحها.

 
 

توفري معلومات موثوق هبا يستفيد منها مجيع األطراف املرتبطة مبؤسسات التعليم العايل   -
 ،واألجهزة احلكومية  ،واجلامعي، مثل: الطالب وأولياء األمور، وأصحاب األعمال

 أنفسهم من أكادمييني وإداريني.ا أعضاء املؤسسة  ويل، وأيضً ومؤسسات التم
 
 

 معاونة مؤسسات التعليم العايل على اختاذ قرارات بشأن تطوير مسؤولياهتا. -
 

 

حول مستوى مؤسسات التعليم العايل، وخباصة   ،حتقيق مبدأ الشفافية والوضوح والصراحة -
  اليت متنحها.  ما يتصل مبستوى الربامج اليت تقدمها، والشهادات

 
 

 .سائل حتقيق مبدأ احملاسبية ابلنسبة للمواردهتيئة و   -
 

 الربيطاين:اجلودة واالعتماد األكادميي  معايري نظام    -
 

 املستوى األكادميي، ونوعية فرص   :تتقسم معايري التقييم اخلارجي إىل قسمني أساسني مها
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 (:9ص  ،2007التعلم، وفيما يلي تفصيل ذلك )أبو دقة وعرفة، 
 

 : Academic Standardsاملستوى األكادميي:  أواًل 
 

 

 Intended Learning Outcomesخمرجات التعلم املقصودة  -
(ILOs) :  حيث جيب أن تكون حمددة وواضحة، مكتوبة ومعلنة للطلبة، مرتبطة

 ابألهداف العامة، مالئمة لواقع وحاجات الطلبة، قابلة للتحقيق.
 

تمل هذا املعيار على املؤشرات التالية: احلداثة والتحديث يشو  :Curriculaاملناهج   -
ملطابقة للمعايري الدولية، أساليب الدوري، املرونة )االختيارية(، الوضوح والشمولية والعمق، ا

إعداد املناهج، مدى حتقيقها ملخرجات الربانمج املقصودة، مدى تطويرها للعديد من 
 .والفكرية  املهارات العقلية والعملية

 

 :ويتضمن هذا املعيار مؤشرات مثل  : Student Assessmentتقييم الطلبة  -
 طلبة ودقة مواعيد أدائها.تنوع أساليب التقييم، ووضوح أساليب التقييم لل

 

  : Student Achievementا ملخرجات التعليم املقصودةحتصيل الطلبة وفقً   -
ومستوى   ،مج املقصودةات الربانمع خمرج ،وتقيس هذه املعايري مدى توافق حتصيل الطلبة

 الدرجة املمنوحة، ونسبة جناح الطلبة ومدى توافقهم.
 
 : Quality of  Learning Opportunitiesا: نوعية فرص التعليماثنيً   -
 

 ويقيس هذا املعيار مدى تنوع  : Teaching and learningالتعليم والتعلم  -
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تعلم فردي وذايت(، التنوع يف أساليب تدريس فرص التعلم الفعالة )جمموعات صغرية وكبرية،  

ش واحلوار، مدى دقة ملعارف واملهارات اخلاصة، مدى إشراك الطلبة يف عملية التعلم والنقاا
وانتظام حضور الطلبة للمحاضرات، توفر فرص تدريب ميداين، مدى زايرة خرباء خمتصني 

 ني خاصة اجلدد منهم.للمشاركة يف فعاليات الربانمج، مدى حتسني مهارات املدّرس
 

 :ويتضمن هذا املعيار مؤشرات مثل  : Student Progressionتقدم الطلبة  -
والدعم األكادميي املقدم هلم، مالءمة قدرات الطلبة املقبولني   ،أساليب استقطاب الطلبة

 نسبة الطلبة  ملتطلبات الربانمج، مستوى التقدم األكادميي العام للطلبة امللتحقني ابلربانمج،
 من الربانمج وأسباهبا.املنسحبني  

 

وتنوع   ،ويقيس هذا املعيار مدى توفر : Learning Resourcesمصادر التعلم  -
واملختربات واألجهزة واملكتبة، ومدى فعالية   ،مصادر التعليم، ومدى استخدام التجهيزات

اهليئة   يف دعم خمرجات الربانمج املقصودة، ومدى انسجام مؤهالت ،استخدام هذه املصادر
 وخرباهتا مع متطلبات وأهداف الربانمج.  ،التدريسية

 

 Quality Assurance andضمان اجلودة وحتسينها   -
Enhancement:  لضمان   ،ويقيس هذا املعيار مدى توفر هيكلة إدارية وأكادميية

حتسني معايري اجلودة يف حقول التخصص ونوعيتها، وتوفر أنظمة مكتوبة وواضحة وموثقة 
 ،الراجعة من الطلبة  مج )لوائح، حماضر، سجالت عمليات التقومي(، أساليب التغذيةللربان

 ومن اهليئة التدريسية.
 

 ،يركز على الشفافية  ،مما سبق، ميكن القول أن نظام اجلودة واالعتماد يف اململكة املتحدة
 لبة وتقدمهم، وأنشطة التقومي الذايت بشكل كبري، كما يركز على معايري حتصيل الط  ،واحملاسبية
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ابلرغم من استقاللية هيئة اجلودة عن   ،إىل املركزيةغري أن ما يؤخذ على هذا النظام ميله 
 احلكومة.

 

 إجراءات نظام ضمان اجلودة يف اململكة املتحدة:   -
 

كما أشار إىل ذلك كل من: )أمني   -واإلجراءات املتبعة لالعتماد وضمان اجلودة يف بريطانيا  
 تتمثل يف اخلطوات التالية:   –(  2007، و)صائغ ،(2005وآخرون،  

 
 

 املراجعة الداخلية جلودة املؤسسات التعليمية.  -
 م من خالل:املراجعة اخلارجية لضمان )توكيد( جودة مؤسسات التعليم العايل، وتت  -
 

 :  Institutional Review)أ( املراجعة املؤسساتية
 

مسؤوليات املؤسسة ابلنسبة لتقييم الطالب، ييم  بتق  ،حيث هتتم مراجعة اجلودة املؤسساتية
وتعيني املمتحنني اخلارجيني، وأنشطتها التعاونية مع املؤسسات األخرى يف تقدمي اخلدمات 

 التعليمية.
 

 :  Academic Review)ب( املراجعة األكادميية
 

مبا فيها   ،ايتستو اليت يتم تدريسها على خمتلف امل  ،حيث تتم مراجعة الربامج واملواد الدراسية
الدراسات العليا، والدرجات الشرفية، والزمالة، وتتم هذه املراجعة من خالل اإلجراءات 

 التالية:
 

 

اليت حتوي حتليل املؤسسة لكيفية   ،تقدم املؤسسة وثيقة تقومي الذات  التقومي الذايت:  -1ب/
 عن   اسة تقريرً ملؤسدم اإدارة جودة براجمها بفاعلية، وأتمني منح الدرجات العلمية، كما تق
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ومواصفاته، والنتائج املتوقعة منها خبصوص املعرفة، والفهم، واملهارات   أهداف الربانمج،
 .وغريها

 
وتتم كل ست سنوات من خالل فريق من املتخصصني يف   زايرة فريق التقومي:  -2ب/

 يس، وأحياانً اجملاالت الدراسية املختلفة، وقد تتضمن الزايرة مقابالت مع أعضاء هيئة التدر 
مالحظة مباشرة لعملية التدريس، كما تتم مقابالت مع الطالب، وقد يقابل فريق الطالب 

لني عن املهن والصناعات املرتبطة ابملواد يعملون فيها، ممثذين  القدامى أصحاب األعمال ال
 الدراسية.

 

 يتم على  -مCheng   (2003  )كما يرى شينج    -وهذا النوع من التقومي اخلارجي  
 -عادة ملدة مخسة أايم    -ث يقوم فريق مراجعة خارجي بزايرة اجلامعة مستوى اجلامعة، حي

ع الفريق على التقومي الذايت الذي بعد اطال  ،يتم خالهلا التأكد من جودة التعليم يف اجلامعة
 قدمته اجلامعة.

 
 ،ةراجعة الرئيسييف هناية امل  اا منشورً ينتج عن مراجعة املؤسسة تقريرً كتابة التقرير:    -3ب/

اليت تتم كل ست سنوات، ويشمل أحكام جلنة التقييم على مقدار درجة الثقة جلودة 
وجود ثقة يف اجلودة   قلةية من الثقة، أو  املؤسسات التعليمية، فإما أْن تكون على درجة عال

 .املؤسساتية، أو اجلودة األكادميية

 
كيفية تعزيز نقاط القوة اليت حددها ن  ع  ،يقوم املاحنون إبعداد خطة عملاملتابعة:    -4ب/

فريق املراجعة، والتعامل مع النواحي اليت حتتاج إىل حتسني، وتتم متابعتها من خالل هيئة 
ابلنسبة للمحافظة   ،ضمان اجلودة، حيث تقوم اهليئة بعد ثالث سنوات مبناقشة أداء املؤسسة

 تقدم فيما تتخذه املؤسسة من الة  على تعزيز معايريها وتنميتها، وجودة ما تقدمه، ومراجع
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خبصوص التوصيات املقدمة يف املؤسسة، وما إذا كانت هناك أي مشاكل مرتبطة  ،أفعال
 ميكن تفاديها يف املراجعات القادمة.  ،بعمليات املراجعة

 
 :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي  التجربة الفرنسية •

 
من اجلامعات، واملعاهد اجلامعية للتكنولوجيا،   العايل كال  يتضمن النظام الفرنسي للتعليم  

منهم   %60مليون طالب،    1,5واألقسام املتقدمة للفنيني، واملدارس العليا والكليات، ويوجد 
من   %90مليون نسمة، الدولة تغطي   55يدرسون يف اجلامعات من إمجايل سكان تعداد 

يل، ويتم ختصيص لتعليم العااإلمجايل ل  من الناتج احمللي %2التمويل عن طريق ختصيص  
 .(83هـ، ص1430من إمجايل الناتج احمللي لألحباث والتنمية. )الثقفي،  2,5%

 
وتتكون مراقبة اجلودة يف التعليم العايل من ثالثة أنواع: التقومي اإلداري، التقومي بواسطة 

 عن دور كلبذة خمتصرة  مشاركني من اخلارج، التقومي الذي ينص عليه القانون، وفيما يلي ن
 .[Sterian,1992]:  منها

 
تقوم   ،اليت تنتج عن اإلدارة املركزية للتعليم العايل  ،ابلنسبة للتقومي اإلداري أو الرقابة  -أ

إبجرائه وزارة التعليم الفرنسية، وتشارك فيه املؤسسات التالية: اجمللس القومي للجامعات 
CNU( وقسم الكوادر يف التعليم العايل ،DPES  وقسم ،) ودراسات الدكتوراه األحباث

(DRED وتطَّلع هذه املؤسسات مبسؤولية تعيني وترقية فريق العمل األكادميي، وتضمن ،)
التفويضات ملؤسسات التعليم العايل ملنح الدرجات القومية، وختصيص اإلعاانت لألحباث 

 لطالب.واألموال للتعليم، وال تشارك هذه املؤسسات اإلدارية يف اختيار ا
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فيتم إبشراف السلطات احمللية والقطاع   ،ما ابلنسبة للتقومي بواسطة املشاركني من اخلارجأ -ب
 :التجاري واملستخدمني، والوسائل اليت يستخدموهنا ملراقبة اجلودة مشتقة من احلقيقة القائلة

يعتمد على عدد معني من   ،أبن ختصيص األموال ألنواع معينة من التعليم العايل
 ين مت تدريبهم على جودة اخلدمات املقدمة.لذ ا  ،املتخصصني

 
م، ويتعلق 1985لتقومي الذي ينص عليه القانون أساسه قانون برملاين مت تبنيه عام  وا  -ج

إىل مراجعة التطورات   ،(، وهتدف أنشطة هذا اجمللسCNEإبنشاء جملس التقييم القومي )
 بسبب اإلدارة املركزية. ،اليت حدثت يف التعليم العايل

 

 هو:  CNEور دو 
 

 واالهتمام اخلاص جبودة اخلدمات املقدمة للطالب.  ،العايلتقومي كل مؤسسات التعليم   -
 مساعدة مؤسسات التعليم العايل على إثبات نفسها. -
 التخلص من التناقضات بني اإلدارة املركزية واحلكم الذايت للجامعة.  -
 

 

 ،بسبب تفهمهم املوقف  ؛اسيصانعي القرار السي  CNEومن املتوقع أن يساعد نشاط 
واإلصالحات اليت تقوم هبا املؤسسات املختلفة، ومساعدة   ،لالسرتاتيجيات وتقدمي اإلرشاد

 املؤسسات األخرى على الصعوابت اليت تواجهها.
 

   

 إجراءات التقييم واالعتماد يف فرنسا:  -
 

ا للمؤسسة ومراجعة م  ا عاتقييمً   ،(CNEتشمل إجراءات التقييم الذي متارسه جلنة التقييم )
ونظم اإلدارة   ،والنشاطات البحثية  ،ويشمل التقييم العام مراجعة أساليب التدريسللربامج،  

 وبيئة التعليم، كما جترى عملية التقييم عادًة بناًء على طلب مؤسسة التعليم العايل نفسها، 
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تقيمها، وتقوم هذه اللجنة  وإن كان لِلَّجنة الوطنية احلق يف إجراء تقييم ألي مؤسسة تريد أن  
، وتنشر نتائج تقييمها يف تقرير عن كل امرة كل مثان سنوات تقريبً  ،ة كل املؤسساتبزاير 

يف أنه يؤخذ يف االعتبار   ،أمهية هذا التقييم مؤسسة، ويرسل التقرير للوزارات املعنية، وتكمن
 (.Brennan,1998أثناء التفاوض على املوازانت السنوية ملؤسسات التعليم العايل.)

 
ا من املؤسسة نفسها، مث زايرة من قبل اللجنة ا ذاتي  ة الربامج فيشمل تقريرً أما إجراء مراجع

 ،القومية للمؤسسة واليت تعد تقريرها، والذي تستند إليه جلنة خرباء خارجية إلصدار أحكامها
عن  ،ليم بنشر تقرير عامالعتماد الربامج واملواد الدراسية للمؤسسة، وتقوم اللجنة القومية للتع

 ،سنوي يتم رفعه إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية  وإعداد تقرير  ،الربامج اليت متت مراجعتها
 .(Wayne, 2000يتضمن نتائج التقييم للمؤسسات التعليمية. )

 
واليت تستمر سنة كاملة، خطوطها العريضة أو خطوطها التفصيلية    والواقع أن إجراءات التقييم

 (:Cizas, 1997اآليت )تتمثل يف  
 

 

تعيني جلنة لتقييم مؤسسة التعليم العايل، حيث جيتمع أعضاء اللجنة مع مدير املؤسسة   -
 إلْطالِعه على إجراءات التقييم، واليت من ضمنها تقدمي دليل التقييم.

 

وممثلي الطالب، لشرح   ،واإلداريني  ،جتماع مع املسؤولني األكادميينيتعود اللجنة لال  -
 م التقييم.مفهو 

 

 لتقدمي تقرير عن تقييم وضعها إىل اللجنة.   ،تُعطى املؤسسة حوايل ثالثة أشهر  -
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تعمد جلنة التقييم إىل مجع املعلومات عن املؤسسة، مثل املشاريع اليت تقوم هبا، وعدد   -
 يف املؤسسات، أي أنَّ أحد املؤشرات يف التقييم سوق العمل.خرجييها العاملني 

 

ئق الداخلية للمؤسسة ومجع املعلومات عنها، تقوم جلنة التقييم ع على الواثبعد االطال  -
بزايرات ميدانية للتحقق من مضمون التقارير، حيث تقابل بعض املسؤولني عن الشؤون 

 والطالب أنفسهم.  ،وشؤون الطالب واألساتذة  ،اإلدارية
 

، ا أولي ا عن وضع املؤسسة خالل شهر من التعد اللجنة تقريرً   - زايرات امليدانية، ويكون سراي 
 ىل رئيس مؤسسة التعليم العايل، وال حيتوي التقرير أي مالحظات أو توصيات.ويرسل إ

 

 هتم على التقرير.تعود اللجنة إىل زايرة ميدانية اثنية لالجتماع ابملسؤولني، وأخذ مالحظا  -
ت والتوصيات، وعندها على تعد اللجنة التقرير النهائي وترسله إىل املؤسسة مع املالحظا  -

 رئيس املؤسسة أْن يرّد كتابي ا.
 

يـُْنَشر تقرير جلنة التقييم وإىل جانبه رد رئيس املؤسسة، وتوزع هذه التقارير على رؤساء   -
العايل وبقية الوزارات ونوَّاب املناطق، وتنشر على صفحة اجلامعات، وإىل وزارة التعليم  

 اإلنرتنت اخلاصة بلجنة التقييم.

 
 

 :  يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي التجربة الياابنية •
 

 

بدأ التعليم العايل يف الياابن منذ حوايل قرن جبامعات وطنية متوهلا احلكومة املركزية، ويتميز 
حيث يوجد هبا   ،وتنظيماته وحمتوايته  ،الياابن ابلتنوع والتعدد يف أشكالهالتعليم العايل يف  

)متضمنة جامعة اهلواء( يلتحق ( جامعة 552سة تعليٍم عاٍل منها )( مؤس4065أكثر من )
 ( كلية 593( من السكان، وعدد )22-18من الشرحية العمرية )  %43,3هبا أكثر من 
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، 2000( كلية تدريب خاصة. )أبو عمه، 2857( كلية تقنية، وعدد )62متوسطة، و)

 (.262ص
 

والكليات   ،وكليات الدراسات العليا  ،تويتكون التعليم العايل يف الياابن من اجلامعا
م، ويشرتط للقبول مبعاهد التعليم 1962الصغرى، مث كليات التكنولوجيا اليت أُنشئت عام 

الثانوي، ومتنح اجلامعات درجة   العايل احلصول على شهادة إمتام املرحلة العليا للتعليم
نح كليات الدراسات العليا البكالوريوس )بعد أربع سنوات من الدراسة يف املتوسط(، كما مت

اه )بعد مخس سنوات يف ابجلامعات درجة املاجستري )بعد سنتني يف املتوسط( ودرجة الدكتور 
ختصص متنوعة، أما املتوسط(، وتقدم كليات الدراسات العليا برامج متعددة يف جماالت 

راسية ملدة الكليات الصغرى فتقبل احلاصلني على شهادة الثانوية العامة، وتقدم برامج د
 سنتني أو ثالث سنوات، ومتنح درجة علمية فوق متوسطة تسمى الدرجة املشاركة

(Associate ومعظم طالهبا من اإلانث، أما كليات التكنولوجيا فتقبل خرجيي املرحلة )
لدنيا، وتستمر الدراسة هبا مخس سنوات متصلة تستهدف إعداد املهندسني الثانوية ا

هـ، 1433(. كما ورد يف )حممد، 905م،  1999ومية املتخصصة، العلميني. )اجملالس الق
 (.149ص

 

فقط من   %5ا، فهناك  كبريً ويتفاوت املستوى العلمي واألكادميي للجامعات الياابنية تفاواتً 
ا يقارن أبعلى املستوايت اجلامعية يف العامل، وحتافظ هذه ًى متميز  هذه اجلامعات بلغت مستو 

ا ا ملحوظً ابتباع نظم عالية املستوى للقبول، كما تقدم عددً   ،الرفيعة  اجلامعات على مستوايهتا
ا، وتقدم من برامج الدراسات العليا املتميزة، أما ابقي اجلامعات فمستوايهتا منخفضة نسبي  

 العليا.  برامج الدراساتا من  ا حمدودً عددً 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

30 

 

ذا التنوع والتعدد يف ماد هالعت  ،ومن هنا فإن اجملتمع الياابين كان يف حاجة إىل نظام معياري
مؤسسات التعليم العايل واجلامعي، خاصة أنَّ االعتماد يهدف إىل حتسني جودة اجلامعات 

ا هلذا اهلدف أتسست أول هيئة لالعتماد يف الياابن عام ا، وحتقيقً ا وعاملي  واالرتقاء هبا حملي  
 Japanese Universityم، ومسيت ابسم هيئة اعتماد اجلامعات الياابنية،1947

Accreditation Association   ( JUAA)  ، جامعة   46وقد أتسست برعاية
م، وقامت 1951/1952قومية وعامة وخاصة، وقد مت منح أول اعتماد يف العام األكادميي  

م بدأت 1990هذه اهليئة بوضع عدة معايري تستخدم يف قياس فعالية اجلامعات، ويف عام 
اخلاص إبعادة اعتماد اجلامعات   ،ت مشروع االعتماد املتبادلامعااد اجلاهليئة الياابنية العتم

م مت إعادة تنظيم معايري املؤسسات اجلامعية لكي 1991اليت مت اعتمادها من قبل ، ويف عام 
 (.Akiyoshi, Y., 119 – 124تؤكد استقاللية املعاهد وتطوير املناهج. )

 
 

م استناداً إىل الطريقة 1995يف يناير    ،ابنيةاليا   العتماد اجلامعاتواعتمدت اهليئة دلياًل 
لوكاالت ضمان ،  م حصلت اهليئة على العضوية يف الشبكة الدولية1996اجلديدة، ويف عام 

م بدأت اهليئة يف تنفيذ 1996(، ويف سبتمرب   INQAAHEجودة التعليم العايل )  
للتقييم، ويف ديدة  ح اجلوإعادة االعتماد بشكل سنوي يف إطار اللوائ  ،إجراءات االعتماد

م مت اعتماد اهليئة كمركز وكالة معتمدة لتقييم اجلامعات، ونشرت اهليئة  2004أغسطس 
م، ويف 2005نتائج أول تقييم للجامعات الياابنية يف إطار نظام التقييم املعتمد يف مارس 

 قانونات الم مت التصديق عليها كوكالة معتمدة لتقييم الكليات اجلامعية وكلي2007فرباير  
لتقييم خرجيي املدارس   ،م مت التصديق عليها كوكالة معتمدة2008واملدارس ، ويف أبريل 
 بني نظام االعتماد (، ويالحظ أن هناك تقارابً JUAA, 2008) املهنية لرجال األعمال

مع  ،لالعتمادالياابين ونظام االعتماد األمريكي، حيث تتشابه املعلومات واملعايري املطلوبة  
 ا وألسباب اترخيية العتماد األمريكي، وذلك بسبب أتثر الياابن كثريً ومؤشرات ا  معايري
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  ،اعضوً  12( من  JUAAابلنموذج األمريكي، وتتكون اجلمعية الياابنية العتماد اجلامعات )
منهم    ميثلون هيئات االعتماد األكادميي واالحتادات الوطنية للكليات واجلامعات واملواطنني،

عضاء غري أكادمييني من أفراد اجملتمع، ويشرتكون يف تقومي أكادمييني، وأربعة أمثانية أعضاء 
(، وهي هيئة ُمفوَّضة من وزارة JUAA, 2004أداء اجلامعات واملؤسسات التعليمية )

التعليم والثقافة والرايضة والعلوم والتكنولوجيا، وتتكون اجلمعية العمومية للهيئة من أعضاء 
(، وأعضاء منتسبني )غري JUAA)  من قبل  ت اليت سبق اعتمادهادائمني وهم: اجلامعا

(، وبناًء على ذلك ميكن JUAAدائمني( وهي اجلامعات اليت تدعم مشروعات وأنشطة )
 احلصول على العضوية املنتسبة دون احلصول على االعتماد.

 

 اجلودة هيئات ووكاالت ضمان  مع  ،  (JUAAوتتعاون اجلمعية الياابنية العتماد اجلامعات )
الذي أكد على   ،م2002جمال التعليم العايل، كما اعتمدت طوكيو إعالن لعام الدولية يف  

من خالل التواصل مع اهليئات   ،( بتقدمي مسامهات إجيابية يف اجملتمع الدويلJUAA)  إلزام
 ات واألحباث الدوليةيف منطقة آسيا واحمليط اهلادي، واملشاركة يف املؤمترات والدراس  األخرى

ضمان اجلودة، وكذلك املشاركة يف أنشطة ومشروعات شبكة جودة يف جمال االعتماد و 
( منظمة فرعية اتبعة للشبكة JUAA(، وتعد )APQNالتعليم آبسيا واحمليط اهلادي )
 (.INQAAHEالتعليم العايل ) الدولية لوكاالت ضمان جودة

 
االعتماد   :ظامني مهاالياابنية البد أْن تسري على نولكي يتم اعتماد اجلامعات  

Accreditationوإعادة االعتماد ،Re -Accreditation    ونالحظ أن عمليتا ،
من حيث اإلجراءات املتبعة والطرق، ونالحظ أهنما   ،االعتماد وإعادة االعتماد تتشاهبان 

 (Masateru & Hiroshi, 2004, 109)خيتلفان فيما بينهما فيما يلي:
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امعات اليت تتقدم ألول مرة لطلب العضوية الرمسية يف هيئة االعتماد، وال للج  مينحاالعتماد:  
تقبل عضوية اجلامعة هبيئة االعتماد إال بعد احلصول على االعتماد، والبد أْن مير على إنشاء  

 حىت يكون هلا احلق يف االنضمام لعضوية اهليئة.  ،اجلامعة أربع سنوات
 

ابلنسبة    ،احلصول على االعتماد األولمخس سنوات من    ومينح بعد مرورإعادة االعتماد:  
للجامعات اليت حصلت ألول مرة على االعتماد، ومينح كل سبع سنوات للجامعات اليت 

حىت لو مل حتصل على إعادة حصلت على إعادة اعتماد من قبل، وال تفقد اجلامعة عضويتها  
معة قد عملت ابلتوصيات اليت االعتماد، ويعتمد إعادة االعتماد على ما إذا كانت اجلا

خالل حصوهلا على االعتماد بواسطة اهليئة، ويعد هذا النظام املطبق ،  ذكرت من قبل
 ا للنظام األمريكي الذي بدأ يف أوائل القرن العشرين.ابلياابن تطويعً 

 

من قبل  ،م أصبحت مجيع اجلامعات الياابنية ملتزمة ابلتقييم واالعتماد2002عام   ا منوبدءً 
يف ظل النظام اجلديد العتماد اجلامعات، والقائم على  ،ابنية العتماد اجلامعاتمعية اليااجل

إجراء الدراسة الذاتية من قبل املؤسسة الراغبة يف االعتماد، ويف ظل هذا النظام مت اعتماد 
( جامعة، حيث يقوم االعتماد يف اجلمعية الياابنية العتماد اجلامعات 300أكثر من )

(JUAAعل ) بع ى أر ( :خصائص هيJUAA, 2009  ) 
 

واليت   ،ويقوم بذلك اللجان الفرعية املتخصصة التقييم الشامل حسب جمال التخصص:  -
يا، وتقوم هذه والتعليم والدراسات العل  ،والبحوث العلمية  ،ختتص بتقييم الربامج الدراسية

 ،مية والبحوث العلميةاللجان بتقومي مجيع العناصر اليت هتم اجلامعة مثل: املرافق التعلي
واإلدارة والتقييم، واملوظفني والشؤون املالية   ،واملكتبات واملعدات، واملسامهة االجتماعية

 وغريها.
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وذلك مبقارنة   ،وكذلك التقييم على أساس املعايري  ا إىل مستوى اإلجناز:التقييم استنادً   -

 ايري املوجودة يف اجلامعات املعتمدة.املعمع    ،نوعية التعليم والبحوث يف اجلامعة املراد اعتمادها
 

 

على   ،حيث يعتمد التقييم الدقيق والفعال للجامعات  الرتكيز على استعراض األقران:  -
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات دائمة العضوية ابهليئة، وذوي اخلربة يف جمال التعليم، 

 ،يئة التدريس ابجلامعات املعتمدةوتتكون اللجان األساسية املسؤولة عن التقومي من أعضاء ه
وغريهم من املوظفني ذوي اخلربة من غري أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، لضمان 

 واملوضوعية واإلنصاف يف عملية التقييم.  الشفافية
 
أبن يتم تقييمها مرة   ،وذلك إبلزام اجلامعات اليت مت اعتمادها الدعم املستمر للتحسني:  -

 للتحسني املستمر.  كل سبع سنوات وذلك
 
 أهداف االعتماد يف الياابن :   -
 

من أهداف االعتماد األكادميي يف   ا( يف كتابه بعضً 153ص  ه،1333أورد )حممد،  
 ومنها ما يلي:  ،الياابن 

 
احلفاظ على مستوى مناسب من اجلودة، وحتقيق املزيد من التحسني النوعي ملؤسسات   -

 .العايل  التعليم
 

ملساعدة اجلامعات يف   ،تكون مبثابة مبادئ توجيهيةاملعايري اخلاصة  وضع جمموعة من   -
 اخلاصة. سبيل حتقيق رسالتها وأهدافها
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والدعم املتبادل   ،دعم وحتسني جودة اجلامعات بشكل مستمر، من خالل اجلهود الذاتية  -
 ألعضاء اهليئة الياابنية العتماد اجلامعات. 

 

ا، ويف مستوى الربامج اليت تقدمها، ا وعاملي  الياابنية حملي    زايدة الثقة العامة يف اجلامعات  -
 والشهادات اليت متنحها.

 

جلميع األطراف املرتبطة هبا  ،تقدمي معلومات موثوق فيها عن أداء مؤسسات التعليم العايل  -
الطالب، وأولياء األمور، وأصحاب األعمال، وجهات التوظيف، واألجهزة احلكومية   :مثل

 وغريها.
  

 يف الياابن:  األكادمييمعايري االعتماد    -
 

ا ليمية مبختلف مقوماهتا وعناصرها، ونظرً نتيجة التساع عملية تقومي أداء املؤسسات التع
للتنوع يف مؤسسات التعليم العايل ابلياابن، مت وضع جمموعة من املعايري العامة لتقومي أداء  

 ,Japan University Accreditation Association)اجلامعات وهي:
2004)  

 

 اجلامعات.مرونة النظام التعليمي والبحثي لتأمني استقاللية   -
 

 ا على أهنا حتقق هذه األهداف ابلفعل.أْن تربهن املؤسسة عملي   -
 

 أْن يكون للمؤسسة التعليمية أهداف مناسبة لتعليم الطالب.  -
 

بواسطة إنشاء نظام   ،البحث العلميالتزام اجلامعات ابلتحسني املستمر للتعليم العايل و   -
 للتقومي املتعدد.

 

 النظام اإلداري يف التعليم العايل، وسهولة اختاذ القرارات اإلدارية.حتسني وإصالح   -
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كما وضعت اهليئة الياابنية العتماد اجلامعات عدة معايري )كمية وكيفية( ميكن استخدامها 
-Japan Ac) عايري فيما يلي:  يف التقومي الذايت للجامعات، وتتمثل هذه امل

creditation Board for Engineering Education (JABEE), 
(2003,69) ). 

 

 نوعية املوظفني واإلداريني ابملؤسسة اجلامعية.  -
 

 فلسفة اجلامعة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والكيان التنظيمي هلا.  -
 

 نوعية األنشطة الرتبوية املقدمة للطالب.   -
 

 نظم القبول املتبعة، ونوعية الطالب واحلياة الطالبية.سات و سيا  -
 

 نوعية اخلدمات االجتماعية املقدمة للمجتمع.  -
 

 اللوائح والقواعد والتنظيمات اإلدارية والتشغيلية ابملؤسسة.  -
 

 األنشطة البحثية وجودهتا.  -
 

 تنظيم عمليات التعليم والتدريس.  -
 

 ا.فري املوارد املالية الالزمة هلالتمويل وقدرة اجلامعة على تو   -
 

 ت اإللكرتونية.املكتبات ومصادر املعلوما  -
 

 املساءلة واحملاسبية املوجودة ابملؤسسة.  -
 

 املرافق واملعدات واإلمكاانت املادية.  -
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 رضا أصحاب األعمال عن اجلامعة وخرجييها.  -
 

 وجود نظام للجودة التعليمية والبحثية ابجلامعة. -
 

  اآليت: )اإلبراهيم،تشري إجراءات االعتماد على النحو  تماد يف الياابن:  ات االع إجراء  -
 (53، ص2012

 

 إجراء تقومي ذايت للمؤسسة أو الربانمج لقياس ما حتقق من األهداف. -
 

عن أوضاعها   شاماًل   ارً تقري ،تقدم املؤسسة التعليمية الراغبة يف احلصول على االعتماد  -
 وحسب متطلبات هيئة االعتماد. احلالية بشكل متكامل،

  

 إجراء تقومي خارجي بدون زايرة املوقع، ويتم ذلك من خالل اخلطوات التالية:  -
 

 

إلجراء مناقشة لتقارير  ،تشكل هيئة االعتماد جلنة من املتخصصني يف اجملاالت املختلفة
ر اجلامعة وتقرير عن تقوميها لكل جامعة، وبعد وصول تقري  ااجلامعات، مث تقدم للجنة تقريرً 

، تصدر هيئة االعتماد توصياهتا والتزاماهتا وتوجيهاهتا لرائسة اجلامعة، بعد اللجنة املقومة
(، تقدم كل جامعة خطة لتنفيذ هذه التوصيات JUAAوصول توجيهات هيئة االعتماد )

 يف موعد حمدد، ويتم مبوجب ذلك منح اجلامعة االعتماد.
 

ريق من اهليئة إىل املؤسسة رة فؤسسة: ويتم ذلك من خالل زايالتقومي اخلارجي بزايرة امل  -
التعليمية، وذلك للتأكد من أن التوصيات اليت أوصت هبا اهليئة مت تنفيذها ابلفعل، 

 ويستخدم ذلك إلعادة االعتماد.
 

واهليئة الياابنية العتماد اجلامعات ال تصنف اجلامعات أو ترتبها حسب مستواها، فهي إما   -
 دد اهليئة مدة معينة لسراين مفعول اعتمادها، وال املؤسسة أو ترفض اعتمادها، وال حتتعتمد  
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 National) االعتماد.  تسقط عضوية املؤسسة التعليمية حىت وإن مل حتصل على إعادة
Quality Assurance and Accreditation,2004).  

 

الذي بدأ يف أوائل   ،ظام األمريكيمما سبق يتضح أن هذا النظام املطبق ابلياابن هو تطويع للن
القرن العشرين، فهناك تقارب بني نظام االعتماد الياابين ونظام االعتماد األمريكي، حيث 

 تتشابه املعلومات واملعايري املطلوبة لالعتماد مع معايري ومؤشرات االعتماد األمريكي. 
   

 :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي  التجربة األملانية •
  

من مسات التعليم العايل األملاين، وأساليب االعتماد األكادميي   االواثئق الرمسية كثريً توضح  
 :فيه، ومن ذلك مثاًل 

 
 التحول من تعليم النخبة إىل التعليم اجلامعي للعامة.  -

 

تشبه التطورات اليت طرأت على الصناعة، حيث مت   ،إحداث تطورات يف التعليم العايل -
حية اخلارجية للجودة ابلرقابة الضمنية، اليت يتم تنفيذها خالل مراحل بة الصر استبدال الرقا

 العمل.
 

اهتمام الرقابة على اجلودة، ابلرتكيز على األفراد أكثر من املؤسسات، وهذا الرتكيز له   -
 تداعيات مهمة خبصوص تعزيز أعضاء الفريق األكادميي واختيار الطالب.

 

ملقارنة )درجة تشابه الصفات الضرورية للصفات   ا وفقً م العايلويتم قياس اجلودة يف التعلي
 ،يدل على حتديد وتنفيذ أهداف معينة  ،الفعلية(، كما أنَّ التحسني املستمر يف صورة اجلودة

 ومراقبة وإثبات صحة معايري التفوق.
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تتمثل يف   ،انياملراقبة اجلودة يف التعليم العايل أبمل  ،ونتيجة لذلك ُيالَحظ أنَّ األهداف الرئيسة
رقابة اجلودة، ومساواة مؤسسات التعليم العايل املناظرة، ووضع أسس احلد األدىن من معايري 

  [Sterian, 1992]:اجلودة، أما األجهزة األساسية لضمان الرقابة على اجلودة فهي:  
 

 ولية الوصول إىل مستوى معني من التفوق.املؤسسة نفسها )اجلامعة( اليت تتحمل مسؤ   -
 الدولة )السلطات العامة( اليت تتحمل مسؤولية اجلودة والتكافؤ.  -
 

 

 ولكي يتم عملهما فإهنما يعتمدان على اآلليات التالية:   -
 

ومن خالل  ،عن طريق وضع املعايري والطرق )املدخالت(  ،تضمن املؤسسة جودة التعليم  -أ
 كوسيلة أساسية للعمل.  ،خلية(ابستخدام الرقابة املهنية )آلية دا  ،تقومي األداء )الناتج(

 
 

من خالل اآلليات اخلارجية: النظم العامة القومية   ،تضمن الدولة اجلودة والتكافؤ  -ب
 وها، وانتقال الطالب واألساتذة.وترقيات املوظفني وحن  ،املتعلقة ابالختبارات

 

 :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادمييالتجربة السويسرية   •
 

فيدرايل ال مركزي وهذا ما مييزه، فلكل مقاطعة نظامها م يف سويسرا نظام  يعترب نظام التعلي
سواء يف تدريس   ،التعليمي اخلاص هبا، وتقوم مناهج التعليم يف سويسرا على مبدأ التعددية

الدين، أو اللغات املستخدمة يف التدريس، وتقدم املقاطعات جمموعة واسعة من الفرص 
ية، وتستقطب نسبة كبرية من الطالب اإلنسانية والتطبيقللطالب يف العلوم    ،التعليمية

الدوليني للدراسة يف اجلامعات السويسرية، وذلك الرتفاع جودة تعليمها اجلامعي، واخنفاض 
صروفات الدراسية مقارنة ابلدول األوروبية، وتنقسم مؤسسات التعليم العايل يف سويسرا إىل امل

 هـ(:1433 )حممد، ( كما ورد يفInauen, 2009نوعني مها: )
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 10منها:  ،مؤسسة تعليم عال 12: ويبلغ عددها  مؤسسات تعليمية تديرها الدولة -
جامعات على مستوى املقاطعات، ومعهدان للتكنولوجيا على مستوى احلكومة االحتادية، 

والدكتوراه، ويلتحق هبا أكثر من   ،واملاجستري  ،وتقدم هذه املؤسسات برامج البكالوريوس
 لف طالب.أ 115

 

ها مت إنشاؤ  ،( جامعات7ويبلغ عددها ) مؤسسات ذات توجه مهين للعلوم التطبيقية: -
ألف طالب، وهي أكثر  57م، وتقدم دراسات مهنية، وتستوعب حوايل 1997يف عام  

بسوق العمل، ومتيل معظم اجلامعات السويسرية إىل التخصص الدقيق يف برامج   اارتباطً 
 دراسية معينة.

 

را بتحسني جودة مؤسسات التعليم العايل واجلامعي، والتأكد من توافر  مت سويسوقد اهت
خاصة على مستوى الربامج، حيث أنشأت مركز االعتماد   ،ستوايت اجلودةحد أدىن من م

 Center of Accreditation andوضمان اجلودة للجامعات السويسرية،  
Quality Assurance of the Swiss Universities (OAQ)  يف أكتوبر ،

م، هبدف ضمان وتعزيز جودة التدريس، والبحث العلمي يف اجلامعات 2001عام  
ويسرية، وهو يعمل بشكل مستقل عن اجلامعات، وهو املسؤول عن منح االعتماد الس

والرتخيص، ملؤسسات التعليم العايل، وذلك بناًء على الطلب املقدم من املؤسسة التعليمية 
 (.OAQ, 2009الراغبة يف االعتماد )

 

يف  ،عن الدولة واجلامعات  ،بشكل مستقل(OAQ) ويعمل مركز االعتماد وضمان اجلودة  
بشأن اعتماد اجلامعات   ،ختطيط وتنفيذ إجراءات االعتماد، وكذلك التوصل إىل قرارات
واملقاطعات واجلامعات، كما   ،السويسرية، ويتم متويل املركز من مسامهات احلكومة االحتادية

  يف جملس إدارة ›› الرابطة كاماًل   اوً عض،  (OAQ)  ركز االعتماد وضمان اجلودةأصبح م
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 م، وهذا يعين أنَّ 2006يف عام   ،ENQA األوروبية لضمان اجلودة يف التعليم العايل ‹‹

(OAQ)    تستويف الشروط واملعايري األوروبية املطلوبة لعضويةENQA. 
 

يف  ،عن االعتماد يف الدول األوروبية األخرى  ،وخيتلف نظام االعتماد األكادميي يف سويسرا
واجلامعات   ،التفاق التعاون بني احلكومة االحتادية انه يقوم على أساس تطوعي، ويتم وفقً أ

واملؤسسات   ،للمؤسسات التعليمية العامة واخلاصة  ،ابملقاطعات، وجيوز منح االعتماد
تمثل أهم املهام اليت يقوم هبا مركز األخرى اليت تقدم برامج على مستوى التعليم اجلامعي، وت

 ( فيما يلي: (OAQوضمان اجلودة للجامعات السويسرية  االعتماد 
 

لضمان   ؛إجراء عمليات تقييم اجلودة يف اجلامعات السويسرية، ووضع املبادئ التوجيهية -
مج اليت اجلودة الداخلية يف املؤسسات األكادميية، والتأكد من أنَّ املؤسسات التعليمية والربا

 تليب متطلبات احلد األدىن من اجلودة.  ،تقدمها
 

واخلدمات ذات الصلة مبجال اجلودة للمؤسسات   ،تقدمي املساعدة والنصح واإلرشاد  -
اليت تقوم هبا اجلامعات السويسرية على   ،لتقييمالتعليمية، وتقدمي االستشارات يف عمليات ا

 مسؤوليتها اخلاصة.
 

واملقاطعات يف مجيع   ،اليت تطّلع هبا احلكومة الفيدرالية  ،األنشطةالتنسيق بني اجلامعات و   -
 أحناء سويسرا.

 

بني اجلامعات السويسرية   ،تعزيز التعاون الدويل يف جمال االعتماد وضمان اجلودة  -
 ولية.واملؤسسات الد

 

 ابلتشاور مع رئيس اجلامعة.  ،تنظيم عمليات التقييم للتخصصات األكادميية  -
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عية نيابة عن أمانة الدولة للتعليم والبحث العلمي، يف إطار إجراء قييمات نو إجراء ت -
بشأن تقدمي   ،لتقدمي الدعم املايل املنصوص عليه يف القانون االحتادي  ؛التصفيات املؤهلة

 ومؤسسات التعليم العايل. ،الية للجامعاتاملساعدات امل
 

 أهداف االعتماد األكادميي للجامعات يف سويسرا:   -
 

 ,OAQ)يهدف االعتماد األكادميي للجامعات ومؤسسات التعليم العايل يف سويسرا إىل
2009). 
 

والبحث العلمي على املستوى اجلامعي، من   ،التأكد من رفع جودة التدريس والتعليم  -
اليت حيددها مركز االعتماد وضمان اجلودة للجامعات   ،خالل احلكم على مدى تلبية املعايري

 .(OAQ)السويسرية  
  

اليت متنحها اجلامعات ومؤسسات   ،حتقيق االعرتاف الوطين والدويل ابلدرجات العلمية -
 التعليم العايل السويسري. 

 

مبعلومات   ،واجلمهور  ،وأصحاب األعمال  ،والسياسيني  ،وممثلي اجلامعات  ،لطالبتزويد ا  -
 صحيحة وموثوق فيها عن أداء اجلامعات السويسرية.

 

 اليت تساعد يف عملية اختاذ القرارات.  ،قةت الصحيحة والدقيتقدمي املعلوما  -
 

 ليصل إىل املستوى العاملي.  ،حتسني أداء اجلامعات السويسرية بشكل مستمر -
 

بتقييم أنشطة   ،(OAQ)أن يقوم مركز االعتماد وضمان اجلودة للجامعات السويسرية   -
 عليم العايل السويسري، ات التومؤسس ،والربامج الدراسية يف اجلامعات  ،التدريس والبحث
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 اليت تقدمها املؤسسات التعليمية وغريها.  ،وبرامج التعليم املستمر
 
 ري االعتماد وضمان اجلودة يف سويسرا:معاي  -
  

 

ملعايري االعتماد يف جماالت معينة،   ،يقوم االعتماد على تقييم مدى استيفاء املؤسسة التعليمية
تميز، كما أنَّ قرار االعتماد يعتمد على التقومي الكلي للمعايري، وهذه املعايري متثل عالمات لل

 ( OAQ, 2009: )وهناك نوعان من املعايري
 

 معايري خاصة ابعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العايل. -أ 
 

 اليت تقدمها املؤسسات األكادميية.  ،دة الربامجمعايري خاصة ابعتماد وضمان جو   -ب  
 

 يف سويسرا:  التعليم العايلؤسسات  مجودة صة ابعتماد وضمان  املعايري اخلا  -أ  
 

 

عدة معايري   ،(OAQ)وضع جملس االعتماد وضمان اجلودة للجامعات السويسرية  
ميكن توضيحها فيما يلي:   ،العتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العايل السويسرية

 (170ه، ص1433)حممد، 
 

 ودة يف املؤسسة التعليمية:االسرتاتيجية والتنظيم وإدارة اجل  -1
 

 

واخلدمات اليت تقدمها للجمهور، واخلطة   ،رسالة املؤسسة األكادميية وأهدافها  -
 االسرتاتيجية املطبقة ابملؤسسة األكادميية.

 

الكفاءات البحثية املوجودة ابملؤسسة التعليمية، ومدى مشاركة الطالب يف عملية صنع    -
 القرار.
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واليت متكنها من حتقيق   ،املوجودة ابملؤسسة األكادميية  ،املالية واملاديةاملوارد البشرية و   -
 ا للخطة االسرتاتيجية.أهدافها وفقً 

 
يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلتدريس والبحث العلمي،   ،استقاللية املؤسسة األكادميية  -

 والشفافية يف التعامل مع مصادر التمويل للمؤسسة.
 
 مان اجلودة.ألكادميية نظام لضأْن يكون للمؤسسة ا -

 
 الربامج اليت تقدمها املؤسسة األكادميية:   -2

 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي:        
 

 

الربامج األكادميية واملهنية اليت تقدمها املؤسسة األكادميية، ومدى تكامل هذه الربامج مع   -
 ما تقدمه اجلامعات األخرى.

 

 الب وهيئة التدريس واملوظفني األكادمييني.  دويل بني الطالتبادل ال  -
 

 الشروط واملعايري اليت تطبقها املؤسسة األكادميية يف منح الدرجات األكادميية.  -
 

مدى استفادة املؤسسة من املعلومات اليت جتمعها عن اخلرجيني يف تطوير براجمها  -
 األكادميية.

 

  العلمي:البحث    -3
 

 ن خالل ما يلي: ى هذا املعيار موميكن التعرف عل
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 األنشطة البحثية اليت تقوم هبا املؤسسة التعليمية يف ضوء خطتها االسرتاتيجية.  -
 

 مدى استيفاء البحوث العلمية اليت تقوم هبا املؤسسة للمعايري العاملية. -
 

مليات ا املؤسسة األكادميية يف عاليت تقوم هب  ،مدى االستفادة من البحوث العلمية -
 وحتسني التعليم هبا وخدمة اجملتمع.  ،التدريس

 

 املوظفون األكادمييون )أعضاء هيئة التدريس(:   -4
 

 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي: 
 

 اجلامعية.إجراءات اختيار وتعيني وترقية أعضاء هيئة التدريس، ومدى تناسبها مع اللوائح   -
 

 اوتطويرهم علمي    ،املوظفني األكادميينيؤسسة األكادميية لرتقية  السياسة اليت تتبعها امل  -
 .اومهني             

 
 

 املوظفون اإلداريون والفنيون:  -5
 

 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي:
 
 الختيار وتعيني وتشجيع اإلداريني والفنيني.  ،اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسة األكادميية  -

 

 حة املؤسسة األكادميية لربامج التعليم املستمر لإلداريني والفنيني.ى إاتمد  -
 

 الطالب:   -6
 

 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي:
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  مدى إعالن شروط وإجراءات القبول ابملؤسسة األكادميية، ونوعية االختبارات  -
 قبول الطالب.  ملستخدمة يفا    

 

 ني يف التعليم.املساواة بني اجلنس  -
 

 وميول الطالب، وتنمية وتطوير   ،واستعدادات  ،دور املؤسسة األكادميية يف تنمية قدرات  -
 إجنازاهتم.    

 

  نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب، وهل تضمن حتقيق األهداف التعليمية ابملؤسسة    -
 ووحداهتا التنظيمية.    

 
 الب اجلدد والقدامى، ومدى سسة التعليمية للطاليت تقدمها املؤ   ،اخلدمات اإلرشادية  -

 اليت تسمح للطالب بتقييم مدى التقدم الدراسي للمؤسسة من خالل   ،توفريها للمقاييس    
  .الربانمج    
 
 البينة التحتية للمؤسسة األكادميية:  -7

 
 

 مل وما حتتويه من مباٍن ومعا  ،ويقاس هذا املعيار من خالل التعرف على البنية التحتية
 التعليمية املتوسطة وطويلة املدى أم ال.وهل هي كافية لتحقيق األهداف    وقاعات دراسية،

 
 التعاون:  -8

 

   على إقامة عالقات تعاونية انجحة مع  ،ويتعلق هذا املعيار مبدى قدرة املؤسسة األكادميية
 ومؤسسات   ،احمليطة  ، والبيئةعلى املستوى القومي والدويل  ،األخرى  املؤسسات األكادميية        
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 وسوق العمل، والتعاون مع أصحاب األعمال يف اجملتمع.  ،اجملتمع         
 

 املعايري اخلاصة جبودة الربامج اليت تقدمها املؤسسة األكادميية يف سويسرا:  -ب  
 

 بوضع جمموعة من املعايري ميكن   ،قام مركز االعتماد وضمان اجلودة للجامعات السويسرية
 اليت تقدمها املؤسسات التعليمية،   ،كادمييةا احلكم على مدى جودة الربامج األالهلمن خ        
 وميكن توضيح هذه املعايري فيما يلي:        

  
 تنفيذ الربامج وأهداف التعليم وغاايته:  -1

 

 ميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي: و         
 
 امج ابنتظام.قدرة املؤسسة على تنفيذ سلسلة من الرب   -

  

  وخطتها  ،وأهدافها ،الربامج املقدمة مع رسالة املؤسسة األكادمييةمدى اتفاق   -
 االسرتاتيجية.    
 
 التنظيم الداخلي للربامج وتدابري ضمان اجلودة:  -2

 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي:
 

 ؤسسة األكادميية.عمليات صنع القرار ومدى إعالهنا جلميع العاملني ابمل  -
 

 لضمان املشاركة الفعالة من األساتذة واملوظفني   ؛التدابري اليت تتخذها املؤسسة األكادميية  -        
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 وابألخص يف القرارات املتعلقة ابلتعليم والتدريس.  والطالب،           

 

 مدى استفادهتا لضمان جودة الربامج املقدمة، و   ؛التدابري اليت تتخذها املؤسسة األكادميية  -
 من النتائج بشكل دوري يف تقييم الربامج ابستمرار.           

 

 املناهج وطرق التدريس:  -3
 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي: 
   

 مدى وجود مناهج خمططة للربامج الدراسية تتفق مع التنفيذ املنسَّق إلعالن بولونيا يف  -
  السويسري.التعليم العايل           

 

 إىل أي مدى تتماشى طرق التدريس وأساليب التقييم مع األهداف احملددة للتدريس. -
 

 مدى تغطية الربامج للجوانب الرئيسية للمناهج وطرق التدريس. -
  

 أعضاء هيئة التدريس:   -4
 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي: 
 

 .ي اعلم  أعضاء هيئة تدريس أكفَّاء ومؤهلني  تدريس املساقات التدريسية بواسطة  -
 

 تعريف وحتديد أعباء العمل اخلاصة ابلتدريس وأنشطة البحث العلمي.  -
 

 

  الطالب:  -5
 

 وميكن التعرف على هذا املعيار من خالل ما يلي: 
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 شروط القبول يف املؤسسة األكادميية وبراجمها األكادميية.  -
 

 اإلانث يف التدريس .ضمان املساواة بني الذكور و   -
 

 وبني اجلامعة   ،حرية انتقال الطالب بني التخصصات املختلفة ابملؤسسة األكادميية -
 واجلامعات األخرى.           

 

 لدعم تعليم الطالب، وتقدمي برامج توجيهية   ؛التدابري اليت تتخذها املؤسسة األكادميية  -
 .إلرشاد الطالب إىل الربامج الدراسية           

 

 املرافق واملباين:   -6
 

 يتعلق هذا املعيار مبدى توافر املباين واملرافق الكافية لتحقيق أهداف الربانمج الدراسي. 
 

 إجراءات عملية االعتماد األكادميي يف سويسرا:   -
 

 أو للربامج اخلاصة على   ،يتم منح االعتماد األكادميي للمؤسسات التعليمية احلكومية
 د بناء على طلب من رؤساء اجلامعات، وتقرر اجلامعة ويتم االعتما  معي،عليم اجلامستوى الت        
 إجراءات االعتماد يف اجلامعات السويسرية من ثالث  الوحدة املراد اعتمادها، وتتكون   أواًل         
 (OAQ, 2009)مراحل هي:          

 
 املرحلة األوىل: التقييم الذايت:   -

 

 إبجراء تقييم ذايت على   ،االعتمادالراغبة يف احلصول على    تقوم املؤسسة األكادميية
  ،مسؤوليتها، مستخدمة يف ذلك املعايري اليت يضعها جملس االعتماد وضمان اجلودة        
 (، ويقوم به أفراد من داخل املؤسسة أو الوحدة اجلامعية، OAQللجامعات السويسرية )        
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 اخلاصة، ويشمل هذا   ورسالتها، وكافَّة املعلوماتؤية املؤسسة وتشمل الدراسة الذاتية، ور         
 التقييم مدخالت املؤسسة وعملياهتا وخمرجاهتا.        

 

 املرحلة الثانية: زايرة اخلرباء موقع املؤسسة:   -
 

 ( 5-3يتم تنفيذه بواسطة جمموعة من اخلرباء املستقلني املؤهلني، والذين يبلغ عددهم )
    أو من بعض الدول األخرى، وتقوم   ،يكون اخلرباء متخصصني من سويسراميكن أن  خرباء، و         
 جمموعة اخلرباء بزايرة املؤسسة الراغبة يف االعتماد ملدة يومني، وإجراء املقابالت واحملاداثت         
 اء على واإلداريني ابملؤسسة، وتعتمد عملية حتديد اخلرب   ،والطالب  ،مع أعضاء هيئة التدريس        
 احلق يف االعرتاض   ،وللجامعة املتقدمة لالعتماد،  والربانمج الذي يتم اعتماده  ،نوع املؤسسة        
 على واحد أو اثنني من اخلرباء الذين يتم اختيارهم، بشرط تقدمي مربرات وأسباب عميقة         
 من املؤسسة   ،اخلارجيما يكون هناك أحد أعضاء جلنة التقومي    ًبالذلك االعرتاض، وغال        
 الراغبة يف االعتماد، ولكن ليس له احلق يف التصويت، ويقوم اخلرباء يف هناية الزايرة بكتابة          
 تقرير مفصَّل عن املؤسسة، وحيدد التقرير نقاط القوة وجوانب الضعف، ويتضمن التقرير          
 ابملؤسسة األكادميية.  والنوعيةلضمان اجلودة    ؛التوصيات اليت تقوم هبا املؤسسة        

 
 املرحلة الثالثة: كتابة تقرير االعتماد:   -

 

 وتقرير جمموعة اخلرباء، وخطة العمل   ،يتم كتابة تقرير االعتماد بناًء على تقرير التقييم الذايت
 اليت وضعتها املؤسسة األكادميية، والتوصيات اليت يضعها جملس االعتماد وضمان اجلودة         

        (OAQ  ،ويتم التصديق على التقرير بواسطة جمموعة اخلرباء، وأيخذ أبغلبية األصوات ،) 
 السويسرية الختاذ قرار االعتماد.  ويقدم التقرير ملركز االعتماد وضمان اجلودة للجامعات        
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 املرحلة الرابعة: قرار االعتماد:  -
    

 إبعداد تقرير االعتماد واملقرتحات املرتبطة ،  (OAQيقوم مركز االعتماد وضمان اجلودة )
 لكي حيدد مدى صالحية املؤسسة اجلامعية  ؛اجلامعي السويسري  به، وتقدميه للمؤمتر        
 يف االعتبار مجيع متطلبات محاية البياانت   مع األخذ ،االعتمادلالعتماد، ويتم نشر نتائج          
 لتايل: وسريتها، وبكون قرار االعتماد كا        

 

 ( سنوات.7منح االعتماد بدون أي شروط ملدة ) -
 

 منح االعتماد بشروط يتم تنفيذها خالل مدة حمدودة، مث يقوم جملس االعتماد وضمان  -
 راجعتها للتأكد من التزامها ابلشروط، مث بعد ذلك متنح االعتماد.مب  (OAQاجلودة )           

 

 إال بعد عامني  ،عادة التقدم لالعتماد مرة أخرىرفض االعتماد، وال يسمح للمؤسسة إب  -
 من مرور االعتماد األول.           
 

 التجربة اهلولندية: •
 

 ،على توجيه التنمية  افاحلكومة قادرة متامً يدار النظام اهلولندي للتعليم العايل بطريقة مركزية،  
 وتنظيمها يف التعليم العايل.

 

على إنشاء نظام  ،ومؤسسات التعليم العايل ،والعلومم وافقت وزارة التعليم  1986ويف عام  
لضمان اجلودة يف التعليم العايل، على أساس التقومي الداخلي واخلارجي، وعلى مستوى 

لتقومي جودة التعليم، ويشارك يف التقومي   ؛على فرتات حمددة  املؤسسات، ويدخل هذا النظام
 فهي مسؤولة عن اآليت:   ،م والعلومخرباء مستقلون، أما هيئة التفتيش يف وزارة التعلي
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 تقييم نشاط املؤسسة )تقييم طريقة تقييم املؤسسة(.  -
 

 إجراء تقييمات إضافية. -
 

 اكتشاف معدالت جودة غري مناسبة.يف حالة    ،إيقاف ختصيص األموال لعدة سنوات -
 

 تعريف املعايري )شروط يتم الرجوع إليها عند التقييم الذايت(.  -
 

 HEAOا للوثيقة ياسة حكومية جديدة، أكدت أنه طبقً م ظهرت س1985ويف عام  
لضمان جودة   ؛تقوم احلكومة بتحمل االلتزام الدستوري  ،)استقالل وجودة التعليم العايل(

 عن طريق استعادة استقالل اجلامعة.  ،التعليم
  

ي: عن ويرتكز الضمان اخلارجي للجودة على التقومي الذايت، وعن طريق مراجعة األقران أ
ش مسؤولة عن طريق الكوادر ذات املستوايت املتشاهبة من التعليم، ومل تعد هيئة التفتي

ص ومالحظة اللوائح والنظم، ولكنها أصبحت مسؤولة عن تقومي نظام اجلودة اخلارجي فح
 )الرقابة والتحكم( عن بعد، ويسعى التقومي اخلارجي لتحقيق األهداف التالية:

 

 حتسني اجلودة. -
 

  من النظم واللوائح.دام التنظيم الذايت بداًل ستخا  -
 قوم جلان اخلرباء اخلارجيني إبصدار شهادة )ت،  تعزيز الشعور ابملسؤولية جتاه العامة  -

 بذلك(.    
 

 أما مراحل عملية التقييم فهي:  -
 

 

 ا.وخارجي   ي االتقومي الذايت داخل  -أ
 

 الزايرة اليت تقوم هبا جلان التفتيش.   -ب
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التقومي على تقرير التقومي الذايت، وعلى نتائج جلنة التفتيش )تقييم خارجي(، كما   تكزوير 
الذين يقومون ابإلشراف على نظام   ،يرتكز التقومي اخلارجي على ما يقوم به املفتشون 

 (.213، ص2002ورفع التقرير إىل الوزارة. )اخلطيب،  ،التقومي 
 
 :  عتماد األكادميييف تطبيق اجلودة واال التجربة األسرتالية •

      

املعرفة، ويرجع هذا التميز إىل ما تقدمه تتميز أسرتاليا بشهرة عاملية كبرية يف العديد من فروع  
من تدريب وبرامج علمية ومهنية مرتبطة ابحلياة العملية، وإكساب  ،مؤسساهتا التعليمية

ذا يعد صحاب األعمال، لواليت يطلبها أ  ،خرجييها العديد من املهارات الالزمة لسوق العمل
 امن أفضل األساليب وأكثرها ابتكارً   اواحدً   ،األسلوب األسرتايل يف التعليم والتدريب املهين

 ة اإلنتاج يف خمتلف اجملاالت.، مما ساهم بزايديف العامل
 

ويعترب النظام التعليمي األسرتايل مميز عن غريه من دول العامل، فهو بنظام املؤهالت األسرتايل 
(AQF،)  للربط بني مؤسسات التعليم واملؤهالت   ،وهو نظام وطين شامل أسسته الدولة

دارس، ويسمح هذا النظام ابإلضافة إىل امل  ،الدراسية، وهو يشمل اجلامعات والتدريب املهين
للطالب ابالنتقال من مستوى دراسي إىل آخر، ومن مؤسسة تعليمية إىل أخرى بسهولة، 

زمة لذلك، كما يوفر هذا النظام املرونة يف ختطيط املستقبل املهين، طاملا يستويف الشروط الال
وأسلوب   ،يةتغريات املهنويشجع التعليم املستمر، مما يساعد الطالب على التأقلم مع ال

 املعيشة.
 

على أفضل املستوايت العاملية، من حيث   ،وتدريب وحبث  ،ومتتلك أسرتاليا مؤسسات تعليم
والفصول الدراسية، واملكتبات الفريدة، والتكنولوجيا احلديثة،  ا،مة تقني  توافر املختربات املتقد 

 برانمج تقييم الطالب   وحيقق الطالب األسرتاليون نتائج متميزة يف املنافسات الدولية مثل:
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للقراءة والعلوم  (OECD PISAاخلاص مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )  ،الدويل
يف جماالت العلوم   ،رىلى طالب الدول الناطقة ابإلجنليزية األخوالرايضيات، ويتفوقون ع

 والرايضيات الرئيسية. 
 

الذي جيذب   ،والبحث العلمي املكثف  ،اإلبداعوتتميز اجلامعات األسرتالية ابالهتمام بثقافة  
يف   ،، كما يتم اختيار أعضاء هيئة التدريسمن مجيع دول العامل الطالب والباحثني

ما يكونون ابرزين يف جمال   ا، وكثريً العامل  يع أحناءمية األسرتالية من مجاملؤسسات التعلي
فدين من الدول املختلفة، ختصصهم، ويتمتعون خبربة كبرية يف اإلشراف على الطالب الوا

وأعضاء هيئة التدريس، بفضل   ، تنفيذ برامج التبادل الثقايف للطالبكما يتم سنواي  
يف كل  ،أسرتاليا ابلعديد من املؤسسات التعليمية املرموقة  تربط  اليت  ،الدولية القوية  العالقات

، 1433سيا. )ماهر،  من الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، وكندا وأورواب وآ
 (174ص

 
وقد اهتمت أسرتاليا بتحسني جودة تعليمها العايل واجلامعي، والتأكد من توافر حد أدىن 

هيئة  ،ى الربامج، حيث أنشأت احلكومة األسرتاليةلى مستو خاصة ع  ،من مستوايت اجلودة
 (Australain Universities Quality  ،ضمان جودة اجلامعات األسرتالية
Agency ( AUQA ) )،   ومراجعة  ،م، حبيث ختتص مبتابعة2000يف مارس، 

 وضمان جودة التعليم العايل األسرتايل، وهي هيئة مستقلة عن احلكومة ومؤسسات
يم العايل، وغري هادفة للربح، وتعترب هيئة ضمان جودة اجلامعات األسرتالية التعل

(AUQA)،  على مستوى العامل، ويتم   من اهليئات الرائدة يف جمال ضمان اجلودة
 به من جانب الكثري من الدول.  حُيتذى  االعرتاف هبا بني نظرياهتا الدولية، وتعد مثااًل 
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ذات   ،ابلتعاون مع اهليئات والوكاالت الدولية  ،(AUQAوتقوم هيئة ضمان اجلودة )
( العديد من AUQAاالهتمام املشرتك يف جمال االعتماد وضمان اجلودة، وقد وقعت )

أو التعاون الدويل مع كل من: جملس هونغ كونغ لالعتماد األكادميي  ،مذكرات التفاهم
وب أفريقيا ، وجملس جودة التعليم العايل يف جن (HKCAAVQ)واملؤهالت املهنية

(HEQC)  اهلند  بنيوزيلندا يف  للجامعات  ،األكادميية، وهيئة مراجعة اجلودة 
(NAAC)  ( كما ختضع عمليات تدقيق اجلودة يفAUQA)،   ملراجعة دقيقة حبضور 
وممثلي هيئات ضمان جودة التعليم العايل يف أسرتاليا، حيث تتم مناقشة   ،مراقبني دوليني

ك، ومراجعة املبادئ التوجيهية للجودة عرب احلدود مام املشرت ذات االهت  املسائل والقضااي
وذلك لضمان جودة التعليم العايل عرب احلدود الدولية، وتعترب هيئة ضمان اجلودة   ؛الدولية

(AUQAعض ) ًهليئات أتكيد اجلودة ابلتعليم العايل   ،لعامليةابلشبكة ا  او
(INQAAHE)جلودة يف العامل. ، ومت اعتمادها من ضمن أفضل هيئات ضمان ا

(AUQA, 2009). 
 

أبنه نظام فريد يف تكوينه وصرامته، وهو عبارة عن   ،ويتميز نظام ضمان اجلودة يف أسرتاليا
والنظم الداخلية جملال التعليم، ولكل قطاع آليات لضمان   ،جمموعة من النظم احلكومية

(، AUQAسرتالية )اجلودة اخلاصة به، هذا ابإلضافة إىل هيئة ضمان جودة اجلامعات األ
 لضبط اجلودة   ؛كما أنشأت احلكومة األسرتالية هيكل التدريب األسرتايل

(AQTF.لضمان جودة التعليم والتدريب يف أسرتاليا ) 
 

بتحسني وضمان جودة   ،(AUQAوقد اهتمت هيئة ضمان جودة اجلامعات األسرتالية )
سسات التعليم العايل، مما مكن هذه التعليم العايل األسرتايل، وبناء ثقافة التغيري داخل مؤ 

 تمعية والعصرية، ووضع خطط التحسني والتطوير املؤسسات من االستجابة للمتغريات اجمل
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واملؤشرات اليت تستخدم يف تقييم جناح هذه   ،املستمر، وحتديد املعايري واالسرتاتيجيات

ب هي: ة جوانعلى عد   األهداف، ويشتمل نظام ضمان جودة التعليم العايل األسرتايل
(2000,15  Anderson et,  al ) 
 
 هنية يف اعتماد املقررات املهنية. دور املؤسسات واالحتادات امل  -

  

 استخدام مقيمني خارجيني لتقييم برامج الدراسات العليا.  -
 

 تشجيع التجديد والتدريس اجليد من خالل جلنة خاصة ابلتدريس اجلامعي.  -
 

 ؤسسة.يتم يف ضوئها تقييم أداء املنشر تقرير ابملعايري اليت    -
 

ابعتماد مؤسسات التعليم   ،(AUQAاجلامعات األسرتالية )وختتص هيئة ضمان جودة  
والدورات املوجودة حتت   ،العايل العامة واخلاصة، وغريها من املؤسسات والربامج الدراسية

اليت تعمل يف   ،سيطرة حكومات الوالايت واألقاليم األسرتالية، واملؤسسات غري احلكومية
ات التعليم العايل املوجودة يف اخلارج، إطار التشريعات الدولية، وكذلك اعتماد مؤسس

 Centre for)األسرتالية.للعمل يف الوالايت    ،واملوافقة على إنشاء اجلامعات اجلديدة
Higher Education Management and Policy, 2000) 

  

 : أهداف نظام ضمان اجلودة يف أسرتاليا  -
 

( ,AUQAيهدف نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل األسرتايل إىل:  
2009)  
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 لتحسني   ؛تويلِّ مسؤولية تدقيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل، وتوفري الضماانت  -
 والبحث العلمي يف املؤسسات األكادميية.  ،نوعية التدريس    

 

  ،فيما خيص اجلامعات والكليات اجلامعية  ،للحكومةتقدمي النصيحة واالستشارة   -
 العايل األخرى.  ومؤسسات التعليم   
 

 ملساعدهتا على   ؛تقدمي املشورة الفنية والنشرات ملؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة  -
 حتسني نوعية التعليم هبا.  
 

  لضمان  ؛مع هيئات االعتماد وضمان اجلودة على املستوى الدويل ،االتصال والتعاون   -
 يف جمال ضمان اجلودة  ،االعرتاف هبا بني نظرياهتا الدولية، بوصفها إحدى اهليئات الرائدة    
 على مستوى العامل.    

 

  واملسائل املتعلقة بضمان اجلودة يف  ،القيام ابملراجعة الدورية لنوعية األنشطة األكادميية  -
 يف اجلامعات األسرتالية   ،والنتائج  ،ألداءالعايل، والتحقق من مستوايت ا  مؤسسات التعليم    
 وغريها من مؤسسات التعليم العايل.    

 

 على املستويني احمللي والعاملي،   ،زايدة الثقة العامة يف مؤسسات التعليم العايل واجلامعي  -
 ذب الطالب والباحثني من مجيع دول اليت متنحها، وذلك جل  ويف مستوى الشهادات    
 .العامل    

 

 

  ،يستفيد منها مجيع األطراف املرتبطة مبؤسسات التعليم العايل ،توفري معلومات موثوق هبا  -
 واجلامعي األسرتايل.   
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 املستخدمة يف ضمان جودة التعليم العايل   ،تعريف أفراد اجملتمع ابملعايري األكادميية  -
 األسرتايل، وزايدة ثقتهم فيه.    

 

 اليا: مبادئ نظام ضمان اجلودة يف أسرت   -
 

على جمموعة من املبادئ   ،يقوم نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل األسرتايل
 (,AUQA  2008والقيم وهي: )

 

لضمان جودة املؤسسات   ؛حيث تنفذ مجيع عمليات املراجعةاجلدية والصرامة:   -
 وعلى أكمل وجه ممكن. ،وبصرامة ،ومبوضوعية  ،التعليمية بدقة

 

لتحسني جودة تعليمها،   ؛الدعم الالزم ملؤسسات التعليم العايل  بتقدميوذلك    الدعم:  -
مع االعرتاف ابستقاللية املؤسسة يف أو حلقات العمل وغريها،   ،سواء ابملشورة أو ابلنشرات

 حتديد أهدافها.
 

لتعزيز التنوع يف مؤسسات التعليم   ؛تعمل هيئة ضمان اجلودة أبسرتاليا مبرونة  املرونة:  -
 املتنوعة هلذه املؤسسات.  االعرتاف هبا، واالستجابة للحاجات واخلصائصالعايل و 

 

أبنَّ   ،(AUQAوذلك ابعرتاف هيئة ضمان جودة اجلامعات األسرتالية ) االلتزام:  -
يعتمد على االلتزام ابجلودة داخل املنظمة نفسها، وهكذا  ،حتقيق اجلودة يف أي مؤسسة

 دقة.الفعالية وال  بقدر يتسق مع  ،عن األنظار  اتعمل بعيدً 
 

 ،عتماد الدوليةمع هيئات اال  ،(AUQAحيث تتعاون هيئة ضمان اجلودة ) التعاون:  -
 ومراجعة املعايري واحلساابت املتعلقة هبذه اهليئات. ،يف جمال ضمان اجلودة
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ابلشفافية واملوضوعية،   ،حيث تتميز إجراءات نظام ضمان اجلودة يف أسرتاليا الشفافية:  -
 عليمية وللمستفيدين منها.معلنة ومتاحة جلميع املؤسسات الت واملعايري

 

بنشر نتائج التقارير بصورة علنية   ،(AUQAهيئة ضمان اجلودة )حيث تقوم    العلنية:  -
وبوضوح أمام املؤسسات وهيئات االعتماد، ومؤسسات اجملتمع، واملستفيدين من املؤسسات 

 التعليمية.
 

أبهنا اقتصادية وغري مكلفة   ،أسرتاليات ضمان اجلودة يف  حيث تتميز إجراءا  االقتصادية:  -
 ( إىل الربح.AUQA تسعى هيئة ضمان اجلودة )للمؤسسات التعليمية، كما ال

 
 معايري نظام ضمان اجلودة يف أسرتاليا:   -

 

ميكن استخدامها   ،عدة معايري ومؤشرات ،وضعت هيئة ضمان جودة اجلامعات األسرتالية
ن هذه املعايري واملؤشرات ما يلي: ات التعليم العايل األسرتايل، وتتضميف تقييم أداء مؤسس

(2006  AUQA,) 
 

 الرؤية والرسالة واألهداف اخلاصة ابملؤسسة.  -
 

 اخلطط االسرتاتيجية املوجودة ابملؤسسة.  -
 

 البنية اإلدارية والتنظيمية ابملؤسسة.  -
 

 التحصيل األكادميي للطالب.  -
 

 يع اإلنفاق.مصادر التمويل وتوز  -
 

 البحث العلمي ونشر النتائج.  -
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 قضااي اجلودة والتحسني املستمر.  -
 

 املساواة يف التعليم.  -
 

 الطالب الوافدين.  -
 

 نوع الدراسة وعمليات التعليم والتعلم.  -
 

 التعيني ورضا اخلرجيني وأصحاب األعمال.  -
 

 خدمة اجملتمع. -
 

 al Anderson)عليم العايل يف مستويني مها:ويتم تطبيق هذه املعايري يف مؤسسات الت
26)-17  et,2000,  

 

بعمل زايرات ميدانية لكل   ،حيث يقوم فريق من هيئة ضمان اجلودة  املستوى النظامي:  -
لتقييم أدائها من خالل تقييم املخرجات، وكذلك الرتكيز على  ؛مؤسسة داخل اجلامعة

 ، بعض الدعم واملشورةاجملتمع، وتقدميوالبحث وخدمة    ،عمليات ضمان اجلودة يف التدريس
حول مدى قدرة   ،واملساندة هلذه املؤسسات، كما يقوم الفريق بكتابة تقرير تفصيلي

 لتعليم.املؤسسة التعليمية على حتقيق ضمان اجلودة يف ا
 

 ؛اجلهد  من املزيد  أسرتاليا يف التعليمية املؤسسات تبذل يثح: املؤسسي املستوى  -
 ،خمرجاهتا جودة هبدف حتسني اجلودة، وضمان  بضبط اخلاصة  يبسالاأل بعض الستخدام

العمليات واملقررات اجلديدة، كما مت استخدام بعض العمليات من قبل جامعة  وجتويد 
كنماذج للجامعات األخرى يف الدول املختلفة، حيث مت   ،واجلامعة القومية أبسرتاليا  ،كانبريا

العزيز، وسالمة   تماد املقررات الدراسية. )عبداعتماد مجيع املقررات عن طريق جلنة اع
 (.522م،  2005حسني، 
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يتم استخدامه يف املؤسسات التعليمية األسرتالية،   ،كما يوجد هناك نوع آخر من التقييم
وعناصر   ،لفحص وتقييم خربات العمل  ؛من قبل هيئة إشراف خارجية  وهو التقييم اخلارجي

لتقييم الربامج اخلارجية يف   ؛نادر استخدام مقيمني خارجينيالربامج اليت يتم تقييمها، ومن ال
وهي "   ،ييم وضمان جودة التعليم األسرتايلأسرتاليا، كما توجد طريقة أخرى تستخدم يف تق

لقياس معدل األداء    ؛واليت تعتمد على استخدام مقياس أو حمك  ،القياس املقارن ابألفضل "
 . قارنته أبداء املؤسسات األخرى يف الدول املتقدمةمبؤسسات التعليم العايل األسرتايل، وم

 

سواًء   ،ابالستعانة ببعض األكادمييني من اجلامعات األخرى  ،وتقوم اجلامعات األسرتالية
والتوقعات اخلاصة ابملؤسسات   ،األمريكية أو اإلجنليزية، واالستفادة منهم يف وضع املعايري

سواًء فيما يتعلق   ،مييات األسرتالية ملدة قصريةاألكادميية، كما يسري العمل يف بعض األكاد
 .كما حيدث يف بعض اجلامعات الدولية  ،لدراسيةابألفراد العاملني أو الربامج ا

 
 أسرتاليا: يف اجلودة ضمان إجراءات - 

 

 :  وهييتم اعتماد مؤسسات التعليم العايل يف أسرتاليا من خالل عدة إجراءات  
 

واإلحصاءات   ،واملدعَّم ابلواثئق  ،ملؤسسة الراغبة يف االعتمادطة ابواس  إجراء التقييم الذايت   •
 .تؤكد مصداقيتها، وكتابة تقرير عن املؤسسة ورفعه هليئة االعتماد  والبياانت اليت

   

 ،استعراض األقران من جانب فريق اخلرباء، وذلك بزايرة فريق من هيئة ضمان اجلودة   •
الصلة، ومؤشرات األداء علومات اإلحصائية ذات  تقييمها، واستخدام امل  للمؤسسة املراد

لتقييم   ؛وأصحاب العمل  ،االستقصائية، وآراء الطالب واخلرجيني  والدراسات  ،االقتصادي
خارجيُّون؛ لضمان مصداقية  ومراقبون  ،املؤسسة، وميكن أن يشرتك يف التقييم مقيمون 

 . وحتسينها وجتديدها  ،املؤسسة
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املؤسسة إذا استوفت اعتماد  تقرير فريق اخلرباء، ويتم    إصدار قرار االعتماد يف ضوء   •
 . الشروط الالزمة لذلك

 

مراجعة جودة التعليم فيها كل  ،إعادة االعتماد  حيث يُطلب من املؤسسات التعليمية   •
 . للتأكد من التزامها ابلتحسني املستمر  مخس سنوات؛

 

 :ييف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادمي  التجربة األرجنتينية •
 

أو تعتمد على  ا،شكلي    اتُقوِّم تقوميً   ،العايل وبراجمه يف األرجنتنيكانت مؤسسات التعليم  
شرعت احلكومة على حتسني نوعية التعليم العايل، من   1994بعض املعايري، ويف عام 

ويف إدارة اجلامعة وتقومي اجلودة، فأُنِشئت املفوضية الوطنية   ،خالل إجياد مؤسسات جديدة
 Commission The National for )،مي واالعتماد للجامعاتللتقو 

University Evaluation And Accreditation) وهتدف املفوضية إىل ما ،
 يلي:  

  

 إجراء التقومي الذايت للجامعات احلكومية واخلاصة. -
 

 إجراء التقومي اخلارجي للجامعات. -
 

،)جميد، (,p2-3  Elaineسات العليا. )وضع املعايري لتقومي برامج البكالوريوس والدرا -
 (2015والزايدات،  

 

 :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي التجربة الرومانية •
 

 

إىل أنه خالل السنوات القليلة  ،تشري التقارير والواثئق الرمسية وبعض ما كتبه اخلرباء الباحثون 
 وافتتاح  ،جديدة اكز جامعيةاء مر إبنش  ،تطور التعليم العايل يف رومانيا  أتثر مستوى  ،املاضية
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 عدة جامعات خاصة. 
 

مسؤولة عن جودة تدريب املتخصصني، فقد مت اختاذ قرار  ،ومبا أن وزارة التعليم الرومانية
يف الدول ذات األنظمة املتقدمة من التعليم، وذلك بتقدمي اعتماد  ،يتوافق مع املمارسات

 ،ست على حنٍو أدَّى ابلسلطات الرومانيةانعك  لقرارمؤسسات التعليم العايل، ونتائج هذا ا
 [:Sterian, 1992إىل صياغة األهداف األساسية التالية لالعتماد األكادميي ]

 

من خالل االرتفاع  ،على التقييم الذايت والتحسني  ،تنمية قدرة مؤسسات التعليم العايل  -
 وفاعلية العملية التعليمية. ،املستمر للجودة

 

متتلك املوارد الالزمة ألنشطتها احلالية   ،سات التعليم العايلا كانت مؤستقرر ما إذأن   -
 واملستقبلية أم ال.

 

 للمعايري الدولية إلمكاانت التعليم العايل الروماين.  االتقومي وفقً   -
 

 الذين سيعملون يف األفرع املختلفة لالقتصاد.،  تقدمي تقييمات واقعية لكفاءة املتخصصني  -
 

لثانوية من حيث اخليارات املهنية، وتقومي اإلمكاانت اليت تتيحها املرحلة ا  جيه من أمتتو   -
 مؤسسات التعليم العايل املختلفة يف رومانيا.

 

يعد االعتماد وسيلة لتقومي النشاط   ،ويف نظر السلطات املسؤولة عن االعتماد األكادميي
هلذا فإن هذه العملية نها، و وحتسي  اي  التعليمي ملؤسسات التعليم العايل، هبدف تنظيمها ذات

هبدف دجمها يف نظام   ،للقدرة العلمية والتعليمية للمؤسسة  ،تتطلب تقومي هيكل املوارد
 ميكن لوزارة التعليم أن ،  تعليمي شامل، وبعد التوصيات اليت قدمتها جلنة االعتماد
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ر عملية عليمي، ومتمؤسسة معينة للتعليم العايل داخل النظام التأي  توافق على دمج 
 :عتماد األكادميي للتعليم العايل يف رومانيا مبرحلتني مهااال

 

 ،االعتماد املبدئي الذي يرتبط بتفويض من العمل، وهو يفرتض حتقق عدة شروط معينة  -أ
 معايري مبدئية لالعتماد.  يف صورة عدة

 

 بواسطة اختبارات  ،تقومي تدريب املتخصصني  :حتديد مستوى االعتماد يشري إىل -ب
حيصل على درجة من ثالث أ، ب،   ،يل فإن متوسط مستوى اإلجناز احملققالتوافق، وابلتا

 جـــــ.
 

يشهد أبن املؤسسة املعتمدة قد   ،إن قرار االعتماد الذي يقر ابكتمال املرحلتني السابقتني
العاملة يف التعليم العايل   ،الرومانيةحققت األهداف، وعلى الرغم من أنَّ كل املؤسسات  

لألنواع املختلفة التالية من   اوفقً   ،جيب تنفيذه بطرق متعددة  ضع لعملية االعتماد، إال أنَّهخت
 املؤسسات:

 

( ITSبعضها يعد مؤسسات قياسية )  ،IT)املؤسسات التقليدية )اجلامعات واملعاهد( )  -
 املؤسسات.لألنواع األخرى من    اومتثل مرجعً 

 

 (.INاملؤسسات الرمسية اجلديدة )  -
 

 (.IPات اخلاصة )ؤسسامل  -
 

، اليت ITSبوضع معايري خاصة للمؤسسات القياسية   ،ويتم اعتماد املؤسسات التعليمية
 تتناسب مع املؤسسات املتقدمة  ،وحالة هذه املؤسسات القياسيةتشري إىل أّن مستوى 
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 للتعليم العايل يف الدول األخرى.
 

 ،حبيث ميكن عقد املقارنةتوى )أ(، )ومنحها مس ITSوهكذا يف املرحلة األوىل يتم اعتماد  
مع القدرة على البدء يف اعتماد أنواع أخرى من مؤسسات التعليم العايل(، وجيب مالحظة 

سوف يتم إحكامها مع تطور التعليم العايل الروماين، ويف املرحلة الثانية   ،أنَّ معايري االعتماد
ى االعتماد على أساس ومنحها مستوى )ب(، )حتديد مستو  ،ITم اعتماد مؤسسات  يت

االعتماد على أساس   عدم  ،لتوافق فقط(، ويف حالة قيام وزارة التعليم ابختاذ قراراختبارات ا
 ،أو األقسام اليت مت حلها  ،نتائج اختبارات التوافق، فإن الطالب املقيدين يف الكليات

ميكن هلذه يقومون إبجراء اختبارات تكميلية يف مؤسسات أخرى خاصة أو اتبعة للدولة، و 
من   %10حبد أقصى   ،وسنوات الدراسة  ،املؤسسات أْن تقدم عدد األماكن يف كل نظام

 األرقام اجلارية.
 

تطلب حتقيقها توفري ياليت    ،يتم إجراء تقومي االعتماد املبدئي يف ضوء جمموعة من املعايري
الت هذه واالقرتاحات اخلاصة بكيفية تقوميها، وفيما يلي عرض ملدلو   ،بعض املتطلبات

  :[Sterian, 1992املعايري ومتطلباهتا ]
 

 معيار النزاهة:   -
 

يرتكز هذا املعيار على مبدأ النزاهة األكادميية واالستقامة، ابلرغم من أنَّ التعليم جيب أن 
ا، إال أنَّ مؤسسة التعليم العايل ليست جتارة أو صناعة، أو أو جزئي    اسواًء كلي    ميول نفسه،

 هذا الصدد: ، ولذلك يتم تقومي ما يلي يفمؤسسة سياسية
 

النشرة )التقرير الذايت(، اليت تقدمها مؤسسة التعليم العايل، وتعرض فيها أهدافها   -أ
 وهيكلها وتنظيمها ومتويلها .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

65 

  

 تقارير مفصَّلة تطلبها جلنة االعتماد يف وزارة التعليم.  -ب
 

 ايرة.املوقف الفعلي الذي متت مالحظته خالل الز   -جــــ  
 

 معيار التخطيط:   -
 

أن متتلك املؤسسة اليت يتم تقوميها خطة طويلة األجل، ذات تصميم حمكم، يراعي العناصر 
تتعلق ابهليكل، واحتماالت التنمية والتنظيم    اوأْن تضع اخلطة أهدافً   الداخلية واخلارجية،

 الذايت، ويف هذا والتمويل، وأْن يكون لدى املؤسسة، آلية حمددة لتنفيذ اخلطة وللتقومي
 اخلصوص يتم تقومي ما يلي: 

 

 البحث اخلاص ابملؤسسة.  -أ
 

 الدراسات واختبارات األداء.   -ب
 

 تطلعات اخلرجيني.  -جــــ  
 

 متت مالحظته أثناء الزايرة.  املوقف الفعلي كما  –د  
 

 معيار اإلدارة:  -
 

أْن يشارك الطالب يف إدارة اإلدارة األكادميية جيب أن ترتكز على املبادئ التقدميية، وجيب 
لتحقيق   ؛كما جيب على رؤساء األقسام أْن يتخذوا التدابري الالزمة  املؤسسات التعليمية،

تنمية املؤسسة، ومن هذا املنطلق فالبد أن يتم معايري االعتماد، ولتعزيز التشغيل اجليد، و 
 تقومي ما يلي: 
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 نظام اللوائح الداخلية واملعلومات األخرى.  -أ
 

 واثئق اهليكل اإلداري ومعيار اختبار الطالب وتقارير األنشطة. -ب
 

 املوقف الفعلي الذي متت مالحظته أثناء الزايرة.  -جــــ  
 

 التعليمية:معيار الربامج    -
 

، وهذا يتطلب تنظيم املنهج والربامج اومتنافسً   اإن التعليم املقدم جيب أْن يكون متجانسً 
تاجية، والرحالت الدراسية، ومنح الدراسات العملية، الدراسية، وفرتات العمل اإلن

ب كادميية، والدبلومات، واملنح الدراسية والبعثية، كل العناية التامة، كما جيوالشهادات األ
 التشجيع على إجراء عمليات التبادل مع املؤسسات األجنبية، ولذلك يتم تقومي التايل: 

 

 ج الدراسية واإلعالانت.الكتالوجات والنشرات واملناهج والربام  -أ
 

 الواثئق اليت تطالب هبا جلنة االعتماد.  -ب
 

 املوقف الفعلي كما مت مالحظته أثناء الزايرة.  -جـــــ  
 

 معيار هيئة التدريس:    -
 

جيب أن يكون هناك هيئة تدريس معتمدة ومستقرة، قادرة على حتقيق أهداف املؤسسة، 
املؤسسة بدعم التطور املهين لفريق التدريس، وكذلك والقيام بدورها بفاعلية، وجيب أن تقوم  

املنطلق يتم تقومي توفري األجور املناسبة، وأن تقدم كذلك عقود عمل عادلة، ومن هذا  
 اجلوانب التالية:
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 قائمة هيئة التدريس ومؤهالهتم.  -أ
 

 رؤساء األقسام واملؤسسات وأجورهم.  -ب
 

 ر.املعيار املستخدم يف حساب األجو   -جــــــ
 

 تقارير خمتصرة عن نشاطهم.  -د
 

ن م  وعلى طرق التقومي أن تستخدم الدرجات السنوية، كما جيب تقدمي معيار للحد األدىن
على األقل من العاملني ابملؤسسة،   %50 األداء، خبصوص هيئة التدريس، وجيب أن يكون 

ابإلضافة إىل   وجيب أن يعملوا طول الوقت،  اليت تتقدم لنيل االعتماد من هيئة التدريس،
 قف الفعلي لألداء، يف أثناء الزايرات امليدانية.مالحظة املو 

 

 واملرافق التعليمية:معيار الواثئق واملعلومات   -
 

املناسبة، يتطلب توفري املكتبات والكتب الدراسية، واملختربات وأجهزة احلاسب اآليل  
  وصيانتها  عليها شرافاإل يتم املزودة مبعدات مناسبة، على أن  التعليمية واملساحات

لتبادل املعلومات،  ودويل حملي توافر نظام إىل ابإلضافة مؤهلني، أفراد بواسطة
  ما يلي: تقومي  يلزم لذا

 
 

  اآليل احلاسب وأجهزة النسخ وآالت ،الكتب استخدام عن اإلحصائية البياانت - أ
 املتاحة.

 

  الزايرة. أثناء مالحظته متت الذي الفعلي املوقف - ب
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  ويتطلب: ،للطالب املقدمة التسهيالت معيار  -
 

  يف مباللطالب،   والشخصية ،الفكرية التنمية أجل من املالئمة الظروف تقدمي   - أ
 امليدانية.  اجلامعية، والرحالت واملدن   ،اإلقامة وحجرات ،املطاعم ذلك

 

 التعليم.   ملصروفات مناسب نظام - ب
 

  متساوية. افرصً  اجلميع  وإعطاء املتقدمني، قدرة راختبا على يرتكز  قبول نظام - جــ
 

 املؤسسة. تقدمها أن  ميكن اليت املالية املساعدة عن ،للطالب املعلومات إاتحة - د
 

 األجانب. للطالب األخرى التسهيالت - هــ
 

  اخلصوص: هذا يف يلي ما تقومي من  البد لذلك
 

 البحث. حمل ايلالع التعليم ملؤسسة الذايت التقييم عن تقرير - أ
 

 ابلطالب. اخلاصة النظم - ب
 

 الطالبية. التنظيمات قوانني - جــ
 

 الزايرة.  أثناء لوحظ الذي الفعلي املوقف - د

    
  واملالية، ويتطلب: املادية املوارد معيار -

 

واملخ الدراسية، الفصول املؤسسة: أهداف لتحقيق ؛إليها حتتاج اليت الالزمة املادة وجود - أ
  املختلفة. واحلجرات  ،اتترب 
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  للطالب. العمل فرتات لرعاية ؛واملدارس واملستشفيات املشاريع  مع  تربم اليت العقود - ب
 

  املتاحة. املالية اإلمكاانت - جــ
 

  األمان. معدات - د
 

 التقومي. لعناصر عرضة تكون  اجلوانب هذه ومجيع 
 

  حتديد  خالل من يتم ،العايل للتعليم كادميياأل االعتماد أنّ  إىل ،الرومانية التجربة وتشري
  خمتلفة ملستوايت معايري تضع  اليت  ،التوافق طريق اختبارات عن االعتماد، ملستوى

 االعتماد. من
  

  لنيل تتقدم اليت ،املؤسسة طالب كل هبا يقوم اختبارات من تتكون  ،التوافق اختبارات إنّ 
  )وعلى ،ITS مؤسسات من مشاهبة  الختبارات ممثلة وعينة ،IP أو IN االعتماد

  أكثر، أو  واحد  نظام يف الصيفية أو الشتوية الدورات اختبارات املثال: سبيل
 حمايدة(. إشراف جلنة حتت وذلك

 

  جمموعيت نتائج ملقارنة اقً وف لنيل االعتماد تتقدم اليت ،املؤسسة اعتماد مستوى حتديد  ويتم
  التالية: على النتائج احلصول  وميكن االختبارات،

 

  املقارنة يتم  الَّلتني  املؤسستني اختبارات  نتائج من أكثر أو %85 قتتواف إذا أ: مستوى -
  بينهما.

 

  النتائج. % من85 إىل %70من   ميثل  التوافق  هذا كان  إذا ب: مستوى -
 

 %.70 إىل %55 من ميثل التوافق  كان  إذا جـ: مستوى -
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 من ارمسي   ارالقر  توصيل ويتم املؤسسة، حل يتم %55 من أقل التوافق كان  إذا ما حالة ويف
 ،القرار على تعرتض أن  العايل التعليم ملؤسسة وزارة التعليم، وميكن من رمسي خطاب خالل
  60 يف غضون   ،النهائي القرار ابختاذ املؤمتر ويقوم اجلامعات، رؤساء ملؤمتر بطلب وتتقدم

  وزارة تقوم ،النهائي ابلقرار اإلعالم يتم وحىت األول، القرار على االعرتاض تلّقي من ايومً 
 أمر أو ،جـ أو ،ب أو أ مستوى املعهد  أو ،االعتماد للجامعة أمر إبصدار التعليم
 الكلي.  أو  اجلزئي ابحلل

 

  على للخرجيني الدراسات إجراء فرتة خالل،  االعتماد مستوى متوسط إىل اإلشارة ويتم
 ،االعتماد من جـ واملستوى التعليم، رةمن وزا شهادة تتطلب واليت  املمنوحة، الدبلومات

ال  املؤسسات هذه فإن  التعليم الطبية، ويف العلوم يف دراسات تقدم اليت املؤسسات تقبله ال
  ب.  أ، مستويني سوى تقبل

 

  التعليم ومؤسسات جامعات إعالم يتم أن  من البد  ،اداالعتم إجراءات تستكمل ولكي
  اليت التعليمية املؤسسات تكاليف االعتماد تتحمل وأن  االعتماد،  وآليات مبعايري ،العايل
 العايل. التعليم وزارة من متخصص قسم التقومي  يراقب وأن  للتقييم، ختضع 

 

 األكادميي االعتماد جلنة أنّ  على ،رومانيا يف العايل التعليم قانون  من التاسعة املادة وتنص
  وتتكون  العايل، ليمللتع املختلفة ملؤسساتمع ا عالقاهتا حيث من ،مستقلة هيئة تكون 

  الدعوة ملتخصصني توجيه ويتم اإلنسانية، والدراسات،  العلوم يف روماني ا امتخصصً  41 من
 املناسبة. النصيحة وتقدمي  ،اللجنة أنشطة ببعض للقيام ،أجانب

 

 ،وجه أكمل على دورها أبداء اللجنة تقوم ولكي ،ةاللجن أعضاء بتعيني التعليم وزير ويقوم
 فرعية: جلان  عدة من تتكون  أن  جيب
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  ابلتنسيق. اخلاصة التساؤالت مع  للتعامل ،I -C العامة الفرعية اللجنة -
 

  العلوم يف ابرزين متخصصني 5 من وتتكون ،  II - CE الفرعية املركزية اللجنة -
 اإلنسانية. والدراسات

 

 22 :امتخصصً  29 من كون وتت التخصص، جملاالت ،III - D الفرعية اللجنة -
  الست اللجان  يف أعضاء يكونون املتخصصون وهؤالء   مستشارِين أجانب، 7و روماني ا
  التالية: الدراسة جماالت مع  تتعامل اليت ،الفرعية

 
 

  أعضاء. مخسة ................   III - U للجامعات الفرعية اللجنة - أ
 

  أعضاء. مخسة ....................  III - T الفنية الفرعية اللجنة - ب
 

  أعضاء. ثالثة ...................   III - M الطبية الفرعية اللجنة - جـ
 

  أعضاء. ثالثة .................   III - E االقتصادية  الفرعية اللجنة - د
 

 أعضاء. ثالثة ..............  III - A الزراعية للهندسة الفرعية اللجنة - هـ
 

  أعضاء. ثالثة ....... III - Cاجلميلة   والفنون  اإلنسانية للدراسات الفرعية ةاللجن - و
 

  على جمال كل من والباحثني املتخصصني خالل من ،االعتماد جلنة أنشطة دعم وجيب
  التعليم والعلوم. وزارة من طلب على تطوعي، بناءً  أساس

 

  التايل:  النحو على توضيحها فيمكن  الفرعية للجان املقرتحة الوظائف أما
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  :II - CEو I - C واملركزية العامة الفرعية اللجان وظائف :أواًل 
 

  

 االعتماد. اسرتاتيجيات وضع  - 
 

 االعتماد. عملية ومراحل النهائية التواريخ وضع  - 
 

 التخصصية. الفرعية اللجان  نشاط  مراقبة -
 

  التقدم. وقواعد  االعتماد مبعايري املعنية األطراف دعم -
 

  االعتماد. مستوى وحتديد  املبدئي االعتماد معايري صياغة -
 

  االعتماد. قرارات إلصدار الالزمة الواثئق توفري - 
 

  .املعيارية املؤسسات عمل شبكة حتديد  - 
 

 االعتماد. مصروفات تقديرات إعداد -   
 

  وجتديدها. االعتماد واثئق على احملافظة -   
 

 االعتماد. جلنة أعضاء فأةمكا معايري وتنفيذ  وضع  - 
 

 التخصصية. الفرعية اللجان  هياكل يف التغريات اقرتاح - 
 

 الكياانت مع  والعالقات واملالية املادية واملوارد ابملناهج اصةاخل املعايري حتقق مدى مراقبة - 
  املالية.

 
 

  :III - DS التخصصية   الفرعية اللجان وظائف ا:اثنيً 
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 االعتماد. لنيل دمةاملق الطلبات فحص -
 

 منهم. املطلوبة للواثئق إبكماهلا واخلاصة لالعتماد الساعية املؤسسات إىل الطلبات تقدمي  -
 

  املؤسسات مع  ابلتعامل وذلك االعتماد، مستوايت لتحديد  اإلدارية اخلريطة حتديد  -
 االعتماد. لنيل املتقدمة

 

 ابالعتماد. املتعلقة األمور مجيع  حل -
 

  االعتماد. بطلب تقدمت اليت املؤسسات ىلإ لزايراتا تنظيم -
 

     االعتماد. معايري إكمال صحة من التأكد  -
 

  وحساب االعتماد معايري مع  يتوافق مما ،متخصص كل مبساعدة األفراد درجات منح -
  معيار. كل قيمة متوسط

 

، 2002،  )اخلطيب االعتماد. مستوى لتحديد  ؛ التوافق اختبارات وضع  يف املشاركة -
 (.220-215ص

  
 

  الدينماركية: التجربة   •
 

 The Danish center for)،العايل التعليم وتقومي  اجلودة ضمان  مركز أسس
quality assurance and evaluation of higher 

education)، إىل: ويهدف اجلامعة عن مستقل مركز وهو  
  

 احلكومية. وغري احلكومية اجلامعات تقومي  -
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 الربامج. لتقومي  املالئمة قالطرائ حتديد  -

 

  واجلودة. ابلتقومي  يتعلق فيما العايل التعليم ومؤسسات اجلامعات توجيه -
 

  وجُيْري اجلودة، وحتسني الرتبوي للنظام التقومي  حول ،الوطنية وغري الوطنية اخلربات نقل  -
 جودة من للتحقق ؛لةالشام املسوحات عن الرتبوية، فضاًل  للربامج شاماًل  اتقوميً  املركز

  املؤسسات. على وتعميمها التقارير التحليلية وكتابة  املوقعية، والزايراتالربامج،  
(Thure, p5-6  ،311، ص2015(. )جميد، والزايدات.) 
 
 

  :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي اهلندية التجربة •
 

 والنهوض ،اجملتمع  تطوير يف ا سي  رئي ارً دو  ،اهلند  يف واجلامعي العايل التعليم مؤسسات لعبت
  العايل التعليم يف الكّمي ابلتوسع  اهلند  وقد اهتمت وسياسي ا، واقتصاداي   اجتماعي ا به

حبيث  ،وجودته التعليم  هذا بنوعية اهتمت كما به،امللتحقني   نسبة وزايدة واجلامعي،
  والعاملية. احمللية للتغريات ابً مواك يكون 

 

وا  ،إدارهتا داخل اإلداري العمل تنظيم يف ،الذايت ستقاللابال اهلندية عاتاجلام أغلب وتتمع 
  اختبارات وتنظم املختلفة، ابلكليات معايري لاللتحاق تضع  فهي  هلا، التابعة لكليات

  الدراسات برامج تتمتع بتنظيم كما املختلفة،  الكليات لطالب ، النهائية سنوات ال
  ختلفة.امل العلمية ومنح الدرجات ،العليا

 

 احلكومة، بواسطة إنشاؤها مت  رئيسية جامعة 15 منها جامعة، (229) عدد ابهلند  ويوجد 
  األخرى جلامعاتا أما تنموية، أهداف أجل حتقيق من ؛الكربى اجلامعات جلنة وابلتحديد 

 الرئيسية للجامعات بتمويلها، وابلنسبة وتقوم ،أنشأهتا اهلندية اليت الوالايت فتديرها
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 اهلند  الزراعية، وجملس لألحباث اهلندي واجمللس  ،الكربى اجلامعات جلنة فتموهلا ،" زية"املرك
  (.735 ،2005 حسن، وماهرحويل  إيناس )السمالوطي، الفين. للتعليم الشامل

 

  والعشرين، احلادي القرن  بداية مع  اوملحوظً  اسريعً  منو ا ،اهلند  يف العايل التعليم شهد  وقد 
  التعليم مؤسسات أداء يف ،للجودة مستوايت ُمرضية بتحقيق االهتمام  من الرغم وعلى

  وتكاثر ولنم مسحت للدولة، أبهنا وجهت االنتقادات من الكثري هناك فإن  العايل،
 أدى  مما املادية، واإلمكانيات التسهيالت تدين ظل يف ،العايل مؤسسات التعليم

 معايري بتطبيق  اهلند  لذلك اهتمت يجةونت املؤسسات، هذه أداء ونوعية تدهور جودة إىل 
 National)واالعتماد، للتقييم القومي اجمللس وأسست التعليم، يف اجلودة مقاييسو 

Assessment and Accreditation Council)، (NAAC) عام يف 
 وذلك م،1986 عام والتقييم  للتعليم القومية  السياسة توصيات على بناءً  م،1994

 أتسست  ،مستقلة هيئة وهي اهلندي، العايل التعليم سساتمؤ  جودة على للمحافظة
  ابلشبكة اوً عض (NAAC) وتعترب ابهلند، اجلامعية واإلجازات الرتاخيص جلنةقبل   من 

ضمن من اعتمادها ومت  ،(INQAAHE) ،العايل ابلتعليم اجلودة أتكيد  هليئات العاملية
 .(NAAC, 2009) العامل. يف اجلودة ضمان  هيئة مخسني أفضل

 

  اجلودة أتكيد  ليةخ إبنشاء ،(NAAC) واالعتماد للتقييم القومي اجمللس قام كما
  نظام تطوير هبدف(،  Internal Quality Assurance Cell)    الداخلية
  على املؤسسات وملساعدة التعليمية،  املؤسسات ألداء واملستمر،  الواعي للتحسني

  ابملؤسسات اداالعتم إعادة يف همتس واليت الداخلية،اجلودة   أتكيد  خالاي أتسيس
اللجان  من عدد ،(NAAC) واالعتماد للتقييم القومي ابجمللس ويرتبط اجلامعية،

  اهليئات إىل ابإلضافة املمارسات، من الكثري يف هبا لالسرتشاد والتشاورية  االستشارية
  ألساسينيا من املوظفني عدد للمجلس ما يتوافرك  اهليئة، سياسات توجه اليت القانونية
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للتقييم   القومي اجمللس يتلقى ابلتقييم،كما اخلاصة املختلفة األنشطة لدعم ؛واالستشاريني
  البالد، أحناء مجيع  األشخاص من من كبري عدد من املساعدة ،(NAAC) واالعتماد

 (NAAC,2009)   التالية: املؤسسات ابعتمادواالعتماد   للتقييم القومي اجمللس وخيتص
 

  لعام اجلامعية املنح جلنة قانون  من ،(3) املادة مبوجب هبا رتفاملع امعاتاجل مجيع  -
 إنشائها.  سنوات عدد عن النظر م، بغض1956

 

 اهلند.  يف هبا املعرتف التنظيمية الفنية للمجالس التابعة املؤسسات -
 

  لياتوالك هبا، املعرتف للجامعات التابعة والكليات اإلدارة، ذاتية واملؤسسات الكليات -
 سنوات،  مخس إنشائها على ومر،  معرتف هبا جامعات إدارة حتت املقبلة التأسيسية 
  الطالب. من األقل على دفعتني وخرَّجت

 

  م،1956 لعام اجلامعية املنح جلنة قانون  من ،(2) املادة مبوجب هبا املعرتف اجلامعات -
 األقل. على الطالب من ن دفعتا منها وخترج مخس سنوات، من أكثر إنشائها على مر واليت

 

اخلارجية   التعليمية ساتواملؤس احلدود، عرب املوجودة األخرى التعليمية املؤسسات -
 ابهلند. املوجودة

 

  وتصنيف التطوير، أدوات بتطوير ،(NAAC) واالعتماد للتقييم القومي اجمللس وقام
  ةكلي (3492) وعدد ،جامعة (141) عدد اعتماد مت  حيث العايل، التعليم مؤسسات

سبتمرب  هناية حىت كلية (190) وعدد جامعة، (42) عدد اعتماد إعادة مت  كما هلا، اتبعة
  املختلفة الوالايت يف املعتمدة ابجلامعات والكليات بياانً  التايل اجلدول ويوضح م،2009
 (.NAAC, 2009) ابهلند.
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 (1جدول )
  .م2009سبتمرب  ند حىت  بيان بعدد اجلامعات والكليات املعتمدة ابهل         

 

 

 

 عدد الكليات      عدد اجلامعات    الوالية                     م
 Andhra Pradesh          12         222أندرا براديش   1
 Arunachal  Pradesh          1 5  أروانتشال براديش 2
 Assam          2 192   والية اسام  3
 Bihar          3 36هبار  4
 Chandiharh          1 13   شاندجيارف  5
 Chattisgarh          3 33شهاتيسجار   6
 Goa          1 15جوا   7
 Gujarat          6 126جوجارات   8
 Haryana          3 150هارايان   9

 Himachal Pradesh          1 19هيماتشال براديش    10
 Jammu & Kashmir          2 24جامو وكشمري   11
 Jharkhand          1 19جهار خاند   12
 Karnataka          8 468كاراناتكا    13
 Kerala          4 150كريال    14
 Madhya Pradesh          7 120والية مادهيا براديش   15
 Maharashtra          17 945ماهاراشرتا   16
 Manipur          1 7مانيبور   17
 Meghalaya          1 8ميجاالاي   18
 Mizoram           - 9ميزورام   19
 Nagaland          1 2انجاالند  20
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 (1اتبع جدول )       
 .(184ه، ص1433م )حممد، 2009عدد اجلامعات والكليات املعتمدة ابهلند حىت سبتمرب      

 

 
 اسية هيهام أسبعدة م ،NAAC  اجمللس القومي للتقييم واالعتمادويقوم  

  :(NAAC: 2009) 
 

العتماد مؤسسات التعليم العايل   ،اختاذ الرتتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري •
 .والربامج واملشروعات األكادميية  ،والكليات التابعة هلا

 
 

 New Delhi          4 1    نيو دهلي 21
 Orissa          3 149أوريسا   22
 Pondicherry          1    6بونديشريي    23
 Punjb          3 96لبنجاب   24

 عدد الكليات      عدد اجلامعات    الوالية                     م
 Rajast han          8         98راجستان   25
 Tamil Nadu          19 241التاميل اندو   26
 Tripura          1 4تريبورا   27
 Uttar Pradesh          15 97اواتر براديش  28
 Uttaranchal          4 27واترانشال   29
 West Bengal          7 210والية البنغال الغربية  30
 3492 141        اإلمجايل   
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 .جمال التعليم العايل لتقييم اجلودةالتعاون مع اهليئات واملؤسسات ذات الصلة يف  •
 

واالبتكار يف جمال التعليم   ،واالستقاللية  ،واملساءلة  ،يتالتقييم الذاتشجيع عملية   •
 .العايل

 

والبحث العلمي يف   ،لتعزيز عملية التعليم والتعلم ؛توفري البيئة األكادميية املناسبة •
 .مؤسسات التعليم العايل

 

 إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة مبجال االعتماد، وتقدمي االستشارات والدورات •
 . التدريبية يف جمال االعتماد وضمان اجلودة

 
 

 : أهداف نظام االعتماد اجلامعي يف اهلند  -أ  
   

 (NAAC, 2009): يهدف نظام االعتماد اجلامعي يف اهلند إىل  
 

مساعدة املؤسسة التعليمية على معرفة نقاط الضعف والقوة، والفرص املتاحة هلا من  •
 .خالل عملية مراجعة البياانت

 

 . ابالجتاه واهلوية  اية االعتماد املؤسسة التعليمية إحساسً عمل  متنح •
 

 . ابلبياانت املوضوعية الالزمة لعملية التمويلتزويد هيئات التمويل  •
 

 .حتديد أوجه التخطيط وختصيص املصادر املالية واملادية، وحتسني أوضاع الكليات •
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 .ية مع بعضها البعضتعزيز عملية التنافس والتفاعل بني املؤسسات التعليم •
 

التعليم املقدم للقوى إمداد اجملتمع وأصحاب األعمال مبعلومات ُموثّقة عن جودة   •
 .العاملة احملتملة

  
    

  :معايري نظام االعتماد اجلامعي يف اهلند  -ب  
 

ختضع مؤسسات التعليم العايل واجلامعي لعملية تقييم دقيقة، وذلك من خالل تطبيق 
حىت ميكِّن املؤسسة التعليمية من مقارنة  ، Parametersس املوضوعيةجمموعة من املقايي

 .موقفها مع غريها من املؤسسات املماثلة
 

وقد حدد اجمللس القومي للتقييم واالعتماد، سبعة معايري رئيسة كأساس إلجراءات التقييم  
 (NAAC, 2009)  :واالعتماد مبؤسسات التعليم العايل وهي

    
 . ومصادر التعلم  البنية التحتية   -

 

 . ابملؤسسةاجلوانب اإلدارية والقيادية    -
 

 .اجملاالت املهنية املتعلقة ابملناهج   -
 

 .دعم وتقدم الطالب   -
 

 . التدريس والتعليم والتقومي    -
 

 .املمارسات املبتكرة   -
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 . ةالبحوث العلمية واالستشارات واملشروعات البحثي   -
 
 

املعايري السبعة درجات هلند، مت إعطاء  ليم العايل واجلامعي يف اونتيجة لتنوع مؤسسات التع
مئوية، وتستخدم هذه الدرجات والنسب يف حساب درجة املؤسسة التعليمية، كما   اونسبً 

 ,Varghese, M. & Katre Shakuntala) :هو موضح ابجلدول التايل
2007) 

 
 (2جدول رقم )                                       

 

حساب درجة املؤسسة يف املعايري السبعة الرئيسة يوضح األوزان النسبية املستخدمة يف 
 املختلفة

   

 
 

منهجية جديدة لتقييم واعتماد   ، (NAAC)كما وضع اجمللس القومي للتقييم واالعتماد

                      
 الوالية                               

   
 اجلامعات     

     
 الكليات املستقلة  

 الكليات         
 ) انتظام / انتساب ( 

 ٪( 5)  50 ٪( 10)  100 ٪ ( 15)    150 االت املهنية( اجملاالت املتعلقة ابملناهج )اجمل
 ٪( 45)  450 ٪( 35)  350 ٪( 25)  250 التقومي    –التعليم   – التدريس 

 ٪( 10)  100 ٪( 15)  150 ٪( 20)  200 البحوث واالستشارات  
 ٪( 10)  100 ٪( 10)  100 ٪( 10)  100 البنية التحتية ومصادر التعلم  

 ٪( 10)  100 ٪( 10)  100 ٪( 10)  100 دعم وتقدم الطالب  
 ٪( 15)  150 ٪( 15)  150 ٪( 15)  150 اإلدارة والقيادة  

 ٪( 5)  50 ٪( 5)  50 ٪( 5)  50 املمارسات املبتكرة  
    1000 1000 1000      اإلمجايل  
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املعايري السبعة الرئيسة، عدًدا من من  مؤسسات التعليم العايل، حيث وضعت لكل معيار  
املؤشرات كمبادئ توجيهية لتقييم املؤسسة التعليمية، كما مت وضع درجة حمددة لكل مؤشر 

  (Varghese, M. & Katre Shakuntala, 2007)   على حدة كما يلي:
 

 (3جدول )                                        
 دللمؤشرات اخلاصة مبعايري االعتماد يف اهلندة بيان الدرجات احملد              

 
 

 املعيار 
 الرئيسي 

 الكليات   اجلامعات  مؤشرات التقييم                    
 املستقلة  

 الكليات التابعة / 
 التأسيسية      

 اجملاالت  - 1
 املتعلقة  

 ابملناهج  

 10 50 90 تصميم وتطوير املناهج الدراسية 
 15 20 30 املرونة األكادميية 

 10 10 10 مراجعة املناهج الدراسية 
   5 10 10 حتديث املناهج الدراسية 

 10 10 10 أفضل املمارسات يف اجلوانب املنهجية 
 50 100 150 اجملموع 

 عمليات  - 2
 التعليم 
 والتعلم 

 

 30 30 20 عملية القبول وملف الطالب 
 45 35 20 تلبية االحتياجات املتنوعة للطالب

 270 170 90 والتعلم ليم التععمليات 
 65 65 60 نوعية أعضاء هيئة التدريس 
 30 40 50 عملية التقييم واإلصالح 

 10 10 10 أفضل املمارسات يف جمال التعليم والتعلم والتقييم 
 450 350 250 اجملموع 
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 (3اتبع جدول )                                    
 بيان الدرجات احملددة للمؤشرات اخلاصة مبعايري االعتماد يف اهلند              

                     

 

  

البحوث    - 3
 واالستشارات

 15 30 40 دعم البحوث
 25 50 90 املنشورة البحث واملخرجات 

 5 10 20 االستشارات البحثية 
 40 40 30 أنشطة اإلرشاد 

 5 10 10 التعاون 
 10 10 10 أفضل املمارسات يف البحوث واالستشارات

 100 150 200 اجملموع 
 دعم - 4

 وتقدم 
 الطالب 

 30 30 30 تقدم الطالب 
     30 30 30    دعم الطالب 

    30    30    30    األنشطة الطالبية 
 10    10   10    ات يف دعم وتقدم الطالب ملمارسأفضل ا

 100      100 100  اجملموع 

 املعيار   
 ي  الرئيس 

 الكليات   اجلامعات  مؤشرات التقييم                    
 املستقلة  

 الكليات التابعة/ 
 التأسيسية      

 البنية   - 5
 التحتية    
 ومصادر  

 التعلم   

 20 20 20 التسهيالت املادية املوّفرة للتعليم 
 10 10 10 البنية التحتية والصيانة 

 35 35 35 املكتبة ابعتبارها أحد مصادر التعلم
   15 15 15 تكنولوجيا املعلومات كمصدر للتعلم 

 10 10 10 املرافق األخرى 
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ترتيبها و بتصنيف املؤسسات التعليمية   ، (NAAC)ويقوم اجمللس القومي للتقييم واالعتماد

 Cumulative Grade حسب مستواها، حيث يتم احتساب املعدل الرتاكمي
point Average (CGPA)  عليها يف للمؤسسة، بناًء على الدرجات اليت حتصل

 ,A, B):املعايري السبعة الرئيسة السابق ذكرها، ويتم ترتيب املؤسسة على أربع درجات هي
C, D)،  :ويوضح ذلك اجلدول التايل (Varghese, M. & Katre 

Shakuntala, 2007) 

 
 أفضل املمارسات يف تطوير البنية التحتية  

 ومصادر التعلم 
10 10 10 

 100 100 100 اجملموع 
 اإلدارة   - 6

  والقيادة     

 15 15 15 رؤية املؤسسة والقيادة 
 20 20 20 الرتتيبات التنظيمية 

 30 30 30 اسرتاتيجية التطوير يف املؤسسة 
 40 40 40 إدارة املوارد البشرية 

 35 35 35 إدارة الشؤون املالية وتعبئة املوارد 
 10 10 10 أفضل املمارسات يف اإلدارة والقيادة

 150 150 150 اجملموع 
7 -  

 ملمارساتا
 املبتكرة 

 20 20 20 نظام ضمان اجلودة الداخلية 
 15 15 15 معية ات اجلا املمارس

 15 15 15 العالقات مع أصحاب املصلحة 
 150 150 150 اجملموع 

   1000 1000 1000 إمجايل درجات املعايري 
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 (4جدول رقم )      

 لرتتيبها حسب معدل الدرجات الرتاكمي  اجلدول تصنيف املؤسسات التعليمية طبقً ح ايوض      

                       
 إجراءات نظام االعتماد اجلامعي يف اهلند:   -جــ  

 

يف ثالث  ،تتلخص اإلجراءات الرئيسية لعملية اعتماد مؤسسات التعليم العايل يف اهلند 
 ,Varghese, M. & Katre Shakuntala)تتمثل فيما يلي:  ،مراحل أساسية

2007): 
 
على شهادة )أهلية املؤسسة   ،حصول املؤسسة الراغبة يف االعتماد: املرحلة األوىل  -

قبل تقدميها لطلب االعتماد، واليت تفيد أبن املؤسسة ال تزال   ،(IEQEلتقييم اجلودة( )
 يف مرحلة التخطيط للتقييم، وتتلخص فوائد هذه املرحلة للمؤسسة التعليمية فيما يلي: 

 

 معدل األداء الرتاكمي  
 تفسري األداء        وصف األداء    الرمز   )املدى(        

4,00-2,01 A  ًاجيد جد  
 معتمدة( )

 هناك مستوًى عاٍل من اإلجناز األكادميي كما هو متوقع  
 من املؤسسة 

3,00-2,01 B  )مستوى جيد من اإلجناز األكادميي وأعلى من مستوى   جيد )معتمدة 
 احلد األدىن املتوقع من املؤسسة      

2,00-1,51 C  )احلد األدىن من اإلجناز األكادميي املتوقع من املؤسسة  مقبول )معتمدة 

1,50≥ D   غري مرضية 
 ري معتمدة( غ)     

 املتوقع من أقل من احلد األدىن من اإلجناز األكادميي 
 املؤسسة 
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أبهنا مؤهلة للحصول على اخلطوة الثانية   ،(NAACعرتاف من )احلصول على اال  -
 التقييم الشامل وعملية االعتماد.  اخلاصة إبجراء

 

  يف التأهل تستطع  مل اليت للمؤسسات   (،NAAC) من توصيات على احلصول  -
 إىل للوصول بذهلا املؤسسةعلى   يتعني اليت التحسينات املختلفة، حول األوىل اخلطوة     
 لوبة.املط اجلودة مستوى     

 

  تستطع  مل اليت املؤسسات لتمكني ؛املناسب والتوجيه واملساعدة الدعم على احلصول  -
  اجلودة لتقييم األهلية شهادة احلصول على من ومتكينها األوىل، املرحلة يف التأهل

(IEQO.) 
     

 اجمللس  على وعرضه املؤسسة، بواسطة  الذاتية الدراسة تقرير  إعداد الثانية: املرحلة  -
 مفّصل. بشكل لدراسته وحتليله ؛(NAAC) واالعتماد للتقييم القومي 
 

   

لبحث أحوال املؤسسة   ؛زايرة فريق التقييم اخلارجي للمؤسسة التعليمية الثالثة: املرحلة  -
وره، ويضيف إليه تقديراته وأحكامه بناًء على ألبعاد التقومي الذايت وحما  اأو الربانمج طبقً 

، بغرض تدقيق  شاماًل   اره اخلارجي، ويعد فريق التقييم اخلارجي تقريرً خرباته اخلاصة ومنظو 
  وحيدد (،NAAC) احلقائق والوقائع، الواردة يف ضوء معايري االعتماد اليت وضعتها

  الذايت التقومي  تقرير إحالة ويتم السبعة، املعايري منمعيار  بكل اخلاصة الدرجات
  وجبهمبليقوم   واالعتماد، للتقييم القومي لساجمل إىل الزائر  الفريق وتقرير )األصلي(،

  املؤسسة اعتماد خبصوص قراره إصدار مث  هلا، تقدير وإعطاء التعليمية املؤسسة بتصنيف
 اخلارجي. التقومي  تقرير  على بناءً 
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  حسب وترتيبها التعليمية، املؤسسات بتصنيف واالعتماد، للتقييم القومي جمللسا ويقوم

  ومقبول، جيد، ،ادً ج  جيد أي (A,B,C,Dمستوايت) أربعة إىل مستواها
 ،  A, B, C تقديرات على حتصل اليت املؤسسات اعتماد ويتم مرضي(، و)غري

 نوعي  تقرير ابلتصنيف فقوير  اعتمادها، يتم فال D على تقدير حتصل اليت املؤسسة أما
معايري  من معيار لكل ابلنسبة والضعف، القوة نقاط يوضح الزائر، الفريق بواسطة

  اعتمادها، يتم  مل اليت للمؤسسات وابلنسبة يقدم للمؤسسة التعليمية، السبعة االعتماد
 مؤهلة لالعتماد. غري أهنا َوُوِجد  تقييمها، مت  أبهنا إعالمها يتم

  

 على االعتماد بعد  املؤسسة وحتصل االعتماد، مفعول لسراين  سنوات  مخس اجمللس وحيدد
 عليها. احلصول مت  اليت الكلية عيارية، والدرجاتامل اتالدرج اموضحً  التصنيف، خطاب

 
 

  االعتماد: إعادة - د
 

  االعتماد لفرتة األخريتني السنتني  هناية يف االعتماد، إلعادة النهائية  الصيغة إعداد ويتم
  من الراجعة والتغذية بعد االعتماد، ما مراجعات بني اجلمع  خالل من وذلك األول،

  االعتماد إعادة عملية وتتم  القومية، اتاالستشار  ونتائج ،املعتمدة املؤسسات
 (.735ص م،2005 ماهر، إيناس، )السمالوطي، يلي: ما خالل من

   
 

  الذايت، التقييم من اخليطً  واالعتماد، التقييم إعادة عملية تكون  التقييم: عملية  -
  توافر من للتأكد  وذلك املؤسسة، تقرير  على اخلارجي التقييم  فريق قبل من والتصديق

  لتأكيد  خالاي أتسيس يف  التقييم عملية وتتمثل املؤسسية، املتطلبات من أدىن حد 
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  أتسيس مع  البياانت، إلدارة ؛واالتصال املعلومات تكنولوجياواستخدام   الداخلية، اجلودة
 األدىن للمتطلبات احلد  متثل املتطلبات وهذه اإلنرتنت، شبكة على للمؤسسة مواقع 
 االعتماد.  إلعادة ؛لالزمةا سيةاملؤس

 

  مع  االعتماد، إعادة يف لالعتماد السبعة املعايري اتباع يتم  االعتماد: إعادة إطار  -
  املؤسسي، لألداء قيم  مخس االعتماد على إعادة إطار ويبىن تنظيمها، وإعادة امراجعته

  وهي: العايل التعليم مؤسسات من مؤسسة كل هبا تلتزم أن  جيب
 

 القيمية. املنظومة على د التأكي •
   

 ابملؤسسة. اجلودة تعزيز وجهود التعليم، يف االمتياز طلب •
 

 القومية. ابلتنمية التعليم  ارتباط •
 

 الطالب. بني العلمية املنافسة  تعزيز •
 

  التكنولوجيا. استخدام تشجيع  •
 

ملوافقة على تتم عملية إعادة االعتماد للمرة الثانية بعد سبع سنوات، من اتريخ ا النتائج:  -
  مت  اليت املؤسسة وعلى (،NAAC) قبل اجمللس القومي للتقييم واالعتماداملؤسسة من  

  تستأنف وأن  اخلامسة، السنة هناية يف القادم لالعتماد تسجل أن  اعتمادها إعادة
  اجمللس جُيرِي وسوف السادسة، بنهاية السنة للمجلس وتسلم التقارير االستعدادات،

 السابعة. السنة هناية قبل ماداالعت دةإعا نتائج ويعلن التقييم، عملية
 

 

 :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي  التجربة املاليزية •
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متكنت ماليزاي من أتسيس نظام تعليمي قوي، ساعدها على تلبية احتياجاهتا من القوى 
ملرحلة دي، والوصول  العاملة املاهرة واملدربة، وقد ساهم هذا النظام يف عملية النمو االقتصا

 القائم على تقنية املعلومات واالتصاالت.  ،االقتصاد املعريف
 

 هيئات االعتماد وتنظيماته يف ماليزاي:  -
 

يف جمال التعليم   املموسً   اتقدمً   ،لقد استطاعت ماليزاي أن حتقق يف السنوات األخرية
 ،ؤسسات التعليميةبقطاعيه العام واخلاص، وذلك من خالل التأكيد على تنظيم جودة امل

وإجياد آليات للتحكم يف هذه اجلودة، بوضع معايري معينة هتدف إىل حتقيق االعرتاف جبودة 
 هذه املؤسسات، ومن هنا بدأت فكرة إنشاء اجمللس الوطين لالعتماد املاليزي يف أغسطس

 The Malaysian Board of Accreditation or)م،1994
Lembaga Akreditasi Negara ( LAN) ) مث أصدر الربملان قانواًن إبنشاء ،

حتت إشراف وزارة التعليم، وخيتص   –كهيئة مستقلة    –م 1996هذا اجمللس يف يوليو  
دف التأكد من واملعايري املرتبطة جبودة التعليم، وذلك هب  ،بوضع السياسات واإلجراءات

لمعايري املوضوعة، والربامج الدراسية إىل مستوًى متميز، طبًقا ل  ،وصول مجيع املقررات
ابعتبارها أساًسا مرجعي ا يف تقرير   ،تماد للمؤسسات التعليميةوابشرت أعماهلا يف منح االع

 وحتسني جودة التعليم مباليزاي.  ،املستوى التعليمي
 

 مباليزاي:LAN) ماد )مهام اجمللس الوطين لالعت  -
 

 ررات والربامج الدراسية.تشكيل السياسات على أساس املعايري وجودة التحكم يف املق  -1
 

اليت يتم تدريسها مبؤسسات   ،توجيه ومراجعة مستوى وجودة املقررات والربامج الدراسية  -2
 ومراقبة تنفيذها.  التعليم اجلامعي
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اليت حددها قانون مؤسسات   ،الوطنية واملواد اإلجباريةحتديد مستوى اإلجناز للغة    -3
 والدرجات العلمية.  ،والدبلومات  ،شهاداتكشرط للحصول على ال  ،التعليم اجلامعي

 

الراغبة يف احلصول على   ،تقييم الطلبات املقدمة من مؤسسات التعليم اجلامعي  -4
 االعتماد.

 

فقته على املقررات والربامج الدراسية، مع واالقرتاح مبوا  ،تقدمي النصيحة لوزير التعليم  -5
 هذه املقررات والربامج.  مراعاة مستوى وجودة

 

والدرجات العلمية اخلاصة ابملقررات والربامج   ،والدبلومات  ،اعتماد الشهادات  -6
 وإعادة تقييمها إذا طلبت أي مؤسسة ذلك.  ،الدراسية

 

العلمية اليت يقوم الطالب والرسائل    ،متابعة مشاريع التخرج اخلاصة ابلطالب  -7
 –  184ص  م ،2007ل، وفق املعايري املعتمدة من قبل اهليئة. )علي وعبد العا  ،إبعدادها

185.) 
 

 أهداف تطبيق نظام االعتماد مبؤسسات التعليم اجلامعي يف ماليزاي:   -
 

 يهدف تطبيق نظام االعتماد مباليزاي إىل حتقيق األهداف التالية:
 

 املعايري اليت حتكم أداء مؤسسات التعليم اجلامعي.تطوير    -1
 

 عليم اجلامعي.وممارستها مبؤسسات الت  ،تدعيم إجراءات اجلودة واالعتماد  -2
 

   وحتسني األداء الطاليب   ،العمل على حتسني النمو األكادميي ألعضاء هيئة التدريس  -3
 واإلداري. 
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التعليمية والبحثية مبؤسسات التعليم اجلامعي، وإعداد التأكيد على جودة املخرجات    -4
مبا حيقق متطلبات سوق   ،خرجاتلقياس جودة هذه امل  ؛تقارير تتضمن مؤشرات علمية

 العمل.
 

لتقييم  ؛العمل على رفع كفاءة مؤسسات التعليم اجلامعي، ووضع معايري حديثة  -5
 واعتماد هذه املؤسسات. 

  

 معايري نظام االعتماد وجماالته مبؤسسات التعليم اجلامعي يف ماليزاي:   -
 

ليت يتم يف ضوئها احلصول بعض املعايري ا  ،(LANلقد حدد اجمللس الوطين لالعتماد )
 على االعتماد وهي:

 

 الرؤية والرسالة واألهداف اخلاصة ابملؤسسة التعليمية.  -1
 الدراسية وطرق التعليم واملداخل التدريسية.املقررات والربامج    -2
 والدعم املادي الذي يساعد الطالب على تقدمهم. ،سياسات قبول الطالب  -3
 ية للمؤسسة.املكانة العلمية واألكادمي  -4
 املصادر واملراجع العلمية، وقدرة املكتبة على استيعاب الطالب والباحثني.  -5
 وأداء أعضاء هيئة التدريس.  ،ة الطالبيةأساليب املتابعة والتقييم لألنشط  -6
 اإلدارة وأساليب القيادة واإلشراف احلكومي.  -7
 التحسني املستمر جلودة أداء املؤسسة التعليمية.  -8

 

معيار من هذه املعايري حيدد بواسطة مستويني للتقومي، مستوى أساس، ومستوى وكل  
وكل جمال يتم تفعيله يف ضوء    ،تمتميز، كما أن هذه املعايري تتضمن العديد من اجملاال

 (.185م: 2007إجراءات حمددة. )علي وعبد العال،  
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 إجراءات نظام االعتماد مبؤسسات التعليم اجلامعي يف ماليزاي:  -

 

مبختلف مؤسسات   ،ومراقبة معايري اجلودة ،متابعة  ،(LANيتوىل اجمللس الوطين لالعتماد )
التعليم اجلامعي، وتنظيم عمليات ضمان اجلودة وإجراءاهتا، وتتم عملية االعتماد من خالل 

 عدة مراحل هي:
 

م مجع عن املقررات والربامج الدراسية، وفيها يت  ،مجع البياانت واملعلومات الالزمة  -1
واليت تقوم املؤسسة   ،عن كل جمال من اجملاالت اليت حددهتا اهليئة لالعتماد ،املعلومات

 بتنفيذها، وعرض ذلك يف تقرير على اهليئة للمراجعة والتقييم.
  

قياس احلد األدىن من توافر معايري االعتماد املوضوعة، وفيها يتم وضع مقاييس خاصة   -2
اليت تطبق معايري االعتماد،   ،تقدم املؤسسة التعليمية يف براجمهاعن طريق اهليئة؛ ملعرفة مدى  

إلهناء أو استكمال أي معلومات إضافية  ؛املؤسسة بكل ما هو مطلوب منها  وإعالم
 .ةتساعدها على إجناز املستندات املطلوب

 

يدها يف ضوء املعايري اليت مت حتد   ،الدراسة الذاتية: وفيها تقوم املؤسسة مبراجعة أدائها  -3
من قبل اهليئة، واملرتبطة برسالة املؤسسة وأهدافها، واملقررات والربامج واألنشطة، وطرق 

التدريس، وأساليب املتابعة، والتقييم واملصادر، واملراجع واإلدارة، وأساليب القيادة وغريها 
 قرير اهليئة.من املعايري املوضوعة، وتقوم املؤسسة بكتابة ذلك يف ت

   

 واملتخصصني  ،مكونة من جمموعة من اخلرباء  ،خلارجي: وفيه تقوم جلنة خارجيةالتقييم ا  -4
وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني،   ،زايرة املؤسسة، وعقد لقاءات ومقابالت مع الطالبب

 ،ومالحظة ومراقبة بعض احملاضرات، وزايرة لألقسام املختلفة، وكذلك املعامل واملكتبة
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وتقدميه للهيئة   ،ولة األنشطة املختلفة، وكتابة تقرير بذلكوأماكن مزا  ،وحجرات التدريس
 الوطنية لالعتماد.

    

أو االعرتاف ابستمرار   ،املؤسسة شهادة االعتمادمنح شهادة االعتماد: وفيها يتم منح    -5
والربامج واألنشطة ملدة معينة، ختضع املؤسسة خالهلا لعمليات مراقبة    ،هذه املقررات

 بواسطة جلان خاصة ابملتابعة. ،عرفة مدى توافر معايري االعتماد ابملؤسسةمل  ؛ومراجعة دورية
 

بكتابة   ،(LANس الوطين لالعتماد )وبعد االنتهاء من إجراءات االعتماد، يقوم اجملل
ملنح املؤسسة شهادة االعتماد ملدة أقصاها مخس سنوات، ويتم جتديد   ؛التقرير النهائي

مع توضيح  ،دة، وقد يتم رفض طلب منح االعتماداالعتماد خالل عام من انتهاء امل
لى يف كيفية احلصول ع  ،وتوجيهات للمؤسسة  ،أسباب الرفض، كما يتم تقدمي إرشادات

يف وسائل اإلعالم  ،أو برانمج ،االعتماد، ويقوم اجمللس إبعالن خرب اعتماد أي مقرر
 (.188 –  186م: 2007)علي وعبد العال،   املختلفة.

 
  :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي ( اجلنوبية )  يةالكور  التجربة •

 

 The Korean) اجلامعي، للتعليم الكوري واجمللس التعليم وزارة تولت البداية يف
Council for University Education (KCUE) )،   إدارة شؤون  

 الذي اجلامعي، التعليم لسياسة إرشادي، جملس وجود مع  وذلك اجلامعي، االعتماد نظام
  بشأنه. النهائي القرار الختاذ  التعليم؛ وزير إىل االعتماد اجلامعي حول توصياته يقدم كان 

  (.34ص م،1997 والنبوي، )سالمة،
  

  مستقلة هيئة ،اجلامعي للتعليم الكوري واجمللس التعليم وزارة أنشأت ،م1993 عام ويف
  لالعتماد الكوري اجمللس عليها اسم أطلق اجلامعي، للتعليم الكوري اجمللس داخل
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 The Korean Council for  University Accreditation اجلامعي،

(KCUE)،  اجمللس هذا ويتألف اجلامعات، أداء تقومي  يف كأعلى ُسلطة ليعمل  
وقرين،  )حممد، واحلكومة. والصناعة اجلامعات عن ممثلني عضًوا، عشر ستة من

 (.310ص م:2005
 

 اخلطوات  يف فتتلخص ،اجلنوبية كوراي يف اجلامعي االعتماد لعملية ، سيةالرئي اإلجراءات أما
  التالية:

 

 القسم. جانب مع  الذايت التقومي  دراسة إجراء - أ
 

 الدراسة. هذه تقرير مراجعة -ب  
 

 للمواقع. الفريق زايرة - ج
 

 النتائج. إعالن  - د
 

براجمها تعتمد  اليت ألقساما تلك ،(KCUE) اجلامعي لالعتماد الكوري اجمللس وحيدد هذا
  الربامج بطبيعة العالقة ذات ،الروابط املهنية مع  ابلتعاون  يقوم اجمللس لكي  ؛الدراسية 

  وتضع   اجلامعات، أساتذة من الغالب يف تتشكل اليت االعتماد جلنة وتنظيم ،ابلتقومي 
 لدراسي،ا الربانمج   طبيعة حسب ،وعملياته ومعايريه ،مستوايت االعتماد اللجنة هذه
 مدة يف مجيع اجلامعات يف ،الدراسي للربانمج اجلامعي االعتماد يتم األحوال معظم ويف
  تقرير يرسل مث  ذاته، القسم قبل من الذايت التقومي  دراسة إلجراء ؛شهور ستة تتجاوز ال

  االعتماد، وجلنة ،(KCUE) اجلامعي اجمللس الكوري لالعتماد  إىل الدراسة هذه
  والنبوي، سالمة،) .اسابقً  موضح هو كما االعتماد اتوخطو  ءاتإجرا تستكمل مث 

   (.36ص م،1997
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  الصينية: التجربة •
 

  ،األكادميية املستوايت بني للتميز اجلودة ضمان  ،الصني يف األكادميي االعتماد يستهدف
  كويشرت  ،والدكتوراه( املاجستري، "، البكالوريوسدرجة   " )الليسانس األكادميية: والدرجات

  األكادميية، وجمموعات الدرجات وجلنة الدولة،  جملس من: كل الدرجات منح نظام يف
  على املشرفني اختيار  معايري عضو(، وتتضمن 600 هبا جمموعة 53) املتخصصني

 (225ص  ،2002)اخلطيب،  من: كال   الدكتوراه دراسات
 

 املعّدات. - أ
 

 البحث. جمموعة هيكل - ب
 

 النشر. وأماكن نشورةامل األحباث عدد - ج
 

 األموال. - د
 

 للفرد.  البحثي النشاط من احلالية املرحلة - هـ
 

  اخرتاع(. وبراءات )عقود املنفذة العملية املشاريع  - و
 

  املتخصصني: جمموعات مهام وتشمل
    

  جيب اليت الدراسة وجماالت ،واملاجستري الدكتوراه درجات متنح اليت املؤسسات حتديد  •
 يتها.تغط    

 

 والدكتوراه. املاجستري لنيل ؛املرشحني إبرشاد يقومون  الذين األساتذة حتديد  •
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  أتيت ،متويله من %70 نسبة أن  إذ ،هونج كونج يف التعليم إىل خاص اهتمام توجيه ويتم
 يشبه  مستوى ،لديهم التعليمي حيقق النظام أن  يف وأتمل الُسلطات احلكومة، ةميزاني من

  ،اخلارج من الباحثني مساعدة إىل قائمة احلاجة تزال وال العامل، يف عليميةالت النظم أفضل
  هبدف: وذلك د اج معروفة وجامعات ،الربيطانية من اجلامعات أيتون  الذين

 

  التعليم. جمال يف العاملي التطور مسايرة - أ
 

 خريج. كل معايري حتديد  يف اإلسراع - ب
 

 . دالبال خارج به واالعرتاف لتعليميا للنظام الدويل الشأن  تعزيز - ج
 

 

 برانمج كل جعل هبدف ،الدراسية الربامج لتقييم ؛كونج هونج يف لالعتماد نظام إنشاء ومت 
  الرقابية  العالقة استبدال مت  ،التقومي  خالل طرق ومن الدولية، رياملعاي مع  امتوافقً  دراسي
 النظري.  أو الند  بعالقة

 
 

  لالعتماد مستقل نظام بوضع  ،كونج هونج تقوم ن أب اقرتاح ظهر م1987 عام ويف
  لالعتماد كونج هونج إبنشاء جملس احلكومة وقامت وحدها، هبا خاص األكادميي
  م.1990العمل يف   بدأ والذي ،(HKCAA) األكادميي

 
  احلكومة، وينحصر بواسطة متويلها يتم ،مستقلة شبه مؤسسة (HKCAA)  جملس إن 

 ,Sterian]:التالية يف اجلوانب أهدافها وتتمثل األكادميي، االعتماد جمال يف نشاطها
1992] 

 

 

 املؤمترات.  وتنظيم األكادميية املعايري عن املعلومات نشر -
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 املهنية.   االعتماد هيئات مع  التعاون  -
 

 فيها.  الدراسية الربامج على املوافقة عدم أو للموافقة التعليمية املؤسسة طاقة معرفة -
 

 كونج. هونج خارج االعتماد بوكاالت االتصال -
 

  األكادميي. ابالعتماد املتعلقة املسائل عن واإلجابة للحكومة النصح تقدمي  -
 

  

  :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي  أفريقيا جنوب جتربة •
 

  أبرزها: ابالعتماد، خاصة قانونية صالحيات أفريقيا جنوب يف اجلامعات متتلك
 

  على وتشهد  اعتمادية غري مؤسسات تصّدرها يتال الشهادات بفحص القيام  -
  صالحيتها.

 

  واملناهج. الدراسية الربامج اعتماد  -
 

  معنية. مؤسسات تقدمها ودبلومات معينة بدرجات االعرتاف  -
 

واليت تعمل يف نفس   ،دون املؤسسات غري املعرتف هبا  ،ويتم محاية املؤسسات املعرتف هبا  
تضمن املستوى العاملي للمعايري،   ،ىل هيئة مركزية لالعتماداحلاجة إ  اجملال، ولكن ظهرت

(، وكانت خمّولة مبهام حمدودة ودقيقة، UACوهكذا مت إنشاء جلنة اعتماد اجلامعات )
 3و  ،من جنوب أفريقيا  أكادمييني  4أعضاء )منهم    7وهيكل مناسب مكون من 

 حتقيقها ما يليمتخصصني أجانب(، ومن أهم األهداف اليت تسعى هذه اللجنة إىل 
[Sterian, 1992:]  
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 مساعدة املؤسسات يف عمليات التقييم الذايت.  - 
 

 نتائج أنشطة التقييم الذايت وأنشطة ونتائج اللجان اليت تقوم ابلزايرات.فحص    -   
 

 التعاون مع املؤسسات املهنية.   -   
 

 حصول على االعتماد.تعيني أعضاء اللجان الذين يزورون املؤسسات اليت تتقدم لل  -   
 
 :يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي التجربة النيجريية  •
 

مسؤوليتها تطوير من و   ،(NUCم مت إنشاء جلنة اجلامعات القومية )1962يف عام    
حتديد احلد األدىن من املعايري،  ، هوواهلدف من االعتماد يف نيجرياي  التعليم العايل وحتسينه،

 والدبلومات األكادميية.  جات العلميةومدى صالحية الدر 
 
 

   

م ُنشر كتيب عن طرق اعتماد الربامج الدراسية األكادميية، ويتضمن نظام 1989ويف عام     
كما ورد يف  [:Sterian, 1992] :االعتماد األكادميي يف نيجرياي األمناط التالية

 (228، ص2002)اخلطيب،  
 

االعتماد من د هذه الفرتة تتقدم املؤسسة لنيل  االعتماد الكامل ملدة ثالث سنوات، وبع  -
 جديد.

 

وصالحيته عام واحد، وتطالب املؤسسة إبصالح أوجه   (االعتماد املؤقت )املشروط  -  
 القصور هبا.
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عدم االعتماد يف حالة عدم حتقق احلد األدىن من املعايري املطلوبة، ويف مثل هذا املوقف  - 
 اإلعاانت منها.قيد الطالب هبا، ويتم سحب  اجلامعة ب ال يسمح هلذه 

   
 أما ابلنسبة للمعايري اليت تعتمدها جلان االعتماد فهي:  
 

 عدد هيئة التدريس ومؤهالهتم.  -
 املنهج.  -   
 املساعدة املالية.  -  
 فلسفة املؤسسة وأهدافها.  -  
 اإلجراءات اإلدارية يف األقسام.  -  
 طلبات الزايرات اجلديدة.  -  
 املعدات.  -  

 إجراءات قبول الطالب وخترجهم. -   
 تقييم املستخدم للخرجيني.  -  

 معايري االختبارات اليت تؤدي إىل احلصول على الدرجات العلمية.  -   
 

ويقوم كل عضو من أعضاء اللجنة املكلَّفة ابلزايرات، بوضع درجة من نقطة إىل عشر نقاط     
تتعدى السبعني، وتقدمي االعتماد   كامل للدرجات اليتلكل معيار، ويتم تقدمي االعتماد ال

نقطة، وحينما حتصل أي مؤسسة على أقل   69و  60املشروط للدرجات اليت ترتاوح ما بني
 درجة فال يتم اعتمادها.  60من 
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 الثاينالفصل  
 جتارب عربية يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي

 

 :األكادمييالعتماد  يف تطبيق اجلودة واالتجربة اإلماراتية   •
 

يف جمال اعتماد وتقومي برامج التعليم العايل   ،على جتربة اإلمارات العربية املتحدة  عرجناإذا  
قد وضعت املعايري اخلاصة ابعتماد الربامج يف   ،اإلمارايت، جند أن هيئة االعتماد األكادميي

، الربامج الدراسية، وتشمل: أهداف الربانمج، متطلبات القبول والتخرج  ،مؤسسات التعليم
التدريب العلمي، اإلرشاد األكادميي، برامج التعليم عن بعد، برامج الدراسات العليا 

والتوسع التعليمي، برانمج اخلدمات،   ،واملهين  ،)متطلبات القبول والتخرج(، التعليم املستمر
 -وترقيتهم    -تعيينهم    -تنميتهم    -رواتبهم    -أعدادهم    -أعضاء هيئة التدريس )اختيارهم  

طرق تقييمهم(، ترتيبات الشراكة واالتفاقيات التعاقدية، إال أّن  -أعبائهم اإلدارية والتدريسية 
ببعض املؤشرات اليت تالئم طبيعتها،   يتميز  ،اهليئة رأت أنَّ ختصص برامج الدراسات العليا

 :وذلك ضمن وثيقة معايري الرتخيص واالعتماد ذاهتا، ومن تلك املؤشرات ما يلي
(Commission for Academic Accreditation, Standards for 

Licensure & Accreditation, 2007:11) 
 

 ري ومؤشرات إضافية وهي: تدرك املؤسسة أّن براجمها للدراسات العليا جيب أْن تفي مبعاي
 

ا حبيث يتوفر لديه  ،توضح املؤسسة قدراهتا وإمكانياهتا لتقدمي برامج الدراسات العليا  -
)داخل مقر املؤسسة( هيئة تدريس مؤهلة بشكل مالئم، وأجندة حبثية، وأعباء تدريسية 
يل مناسبة، وسياسات وإجراءات وتسهيالت مالئمة، ومكتبة ومصادر معلومات، ودعم ما

 مناسب.
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عن تلك   ،مقاييس خمتلفة للنجاح ،تتضمن برامج الدراسات العليا يف نظامها البحثي  -

 .هاألوىل، وكذلك بني برامج املاجستري وبرامج الدكتورا  جلامعيةاملوضوعة للدرجة ا
  

 تقدم املؤسسة برامج دراسات عليا ذات عالقة وثيقة برسالتها.  -
 

 ؛ألعضاء هيئة التدريس ابلدراسات العليا  ،وصالحيات مناسبةتفوض املؤسسة سلطة    -
 متطلبات استكمال الدرجات العلمية.  وحتديد  ،لتطوير املناهج

 

 تكون توقعات تعلم الطلبة ذات مستوى أعلى وأكرب من برامج الدرجة اجلامعية األوىل.  -
 

فيما يتصل   ، الدوليةابملعايري  جيب أن تفي برامج الدراسات العليا واملهنية يف املؤسسة -
 والفهم العميق للعمل األكادميي بعد البكالوريوس.  ،مبحتوى هذه الربامج

 

يف البحث العلمي  ،ليا على تنمية مستوايت عالية من الكفاءةتؤكد برامج الدراسات الع  -
 حلقل ومستوى الربانمج.  ،واملعرفة العلمية

  

العليا املؤدية إىل درجة املاجستري أو الدبلوم العايل تتطلب الدراسة يف برامج الدراسات    -
 على األقل سنة واحدة من الدراسة العليا املنتظمة.

  

مج الدراسات العليا املؤدية إىل درجة الدكتوراه على األقل سنة تتطلب الدراسة يف برا  -
متعمقة   واحدة من الدراسة العليا املنتظمة بعد مستوى املاجستري، ابإلضافة إىل دراسة

أو مشروع حبثي  ،إلجراء حبث مستقل ملهارات ومناهج البحث العلمي، وفرتة زمنية معينة
 رئيسي مالئم ومناسب جملال الدراسة.
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ابملمارسات   ا، فالبد أن يكون مرتبطً امهني   اإذا كانت برامج الدراسات العليا تقدم تدريبً  -

 طلبات الرتخيص، ويكون يف عمومه مقبواًل احلديثة والراهنة يف جمال الدراسة، وذو صلة مبت
 وفق املعايري األكادميية.

 

مهارة البحث العلمي، يتضمن حمتوى املقررات الساعات املعتمدة )الوحدات املقررة(، و   -
تكون مناسبة ومالئمة ملستوى الدرجة العلمية   ،ورسالة علمية أو متطلبات ممارسة تطبيقية

 املمنوحة.
 

يئة التدريس العاملني يف برامج الدراسات العليا، يظهر يف وثيقة معايري وفيما يتصل أبعضاء ه
 ارات املؤشرات التالية،يف هيئة اعتماد التعليم العايل يف اإلم ،الرتخيص واالعتماد

(Commission for Academic Accreditation, Standards for 
Licensure& Accreditation, 2007:14).  

 
أّن أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون يف برامج الدراسات   ، علىاملؤسسة أدلة موثقةتظهر  
واألنشطة العلمية، أو أْن   ،وخربات جيدة يف جمال البحث العلمي ميتلكون إمكاانت  ،العليا

التطبيقية كممارسني، كما تُبني املؤسسة   تكون لديهم خربات مهنية مهمة يف اجملاالت
القائمني بتدريس املقررات يف   ،هلية واجلدارة ألعضاء هيئة التدريسبوضوح متطلبات األ

 مبن فيهم أولئك الذين يشرفون على أطروحات الطلبة.  ،برامج الدراسات العليا
  

وعلى صعيد القبول وشروطه يف برامج الدراسات العليا، احتوت وثيقة معايري الرتخيص 
 Commission for)الصدد وهي:من التوجيهات العامة يف هذا    اواالعتماد بعضً 

Academic Accreditation, Standards for Licensure & 
Accreditation, 2007:18) 
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البد  ،العلمية، فالطلبة املقبولون لدرجة املاجستري  للدرجة  اختتلف متطلبات القبول وفقً  -

وأن يكونوا قد أكملوا درجة البكالوريوس يف احلقل أو التخصص ذو العالقة، كذلك الطلبة 
البد وأن يكونوا قد أكملوا درجة املاجستري يف احلقل العلمي ذو    ،املقبولون لدرجة الدكتوراه

 العالقة.
 

قدرات وإمكاانت على   ،صلة درجاهتم العلمية أو املهنية العليايظهر الطلبة املقبولون ملوا  -
ابالستناد إىل سجالهتم األكادميية ومؤشرات أخرى للقدرة، كما   ،مستوى عاٍل من األداء

اليت اكتسبوها خالل   ،يقدمون سجالت درجات رمسية لكل الوحدات العلمية املعتمدة
 الذي خيططون لاللتحاق به يف  ،ال الدراسةالدرجة اجلامعية األوىل، حبيث تكون مالئمة جمل

 برامج الدراسات العليا.
 
فيما يتصل بنقل ومعادلة   ،يكون لدى املؤسسة جمموعة سياسات وإجراءات معينة  -

 ملتطلبات اهليئة يف هذا اخلصوص. اوحتويلها وفقً   ،املقررات
  

جنليزية، ابحلد األدىن من تلتزم املؤسسة يف براجمها للدراسات العليا اليت تدرس ابللغة اإل  -
 إلجادة اللغة اإلجنليزية.   معايري اهليئة

 

 The Egyptian  يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي  التجربة املصرية •
Experience : 

 

(  إىل أنه " بدأ 51، ص2012( كما ورد يف )الشهري،1272ص  ،2007يشري )القصيب،  
 اللجامعات قرارً م، حيث أصدر اجمللس األعلى  1989االهتمام جبودة التعليم العايل منذ عام 
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بوضع معايري ومقاييس لألداء على مستوى كل   ،لتطوير األداء وتقوميه  ؛إبنشاء جلنة عليا

طابع خاص، وكذلك ابلنسبة حملتوى  وكل كلية، وكل قسم، وكل وحدة ذات  ،جامعة
 املقررات الدراسية واالمتحاانت ".

 
 ،اجمللس األعلى للجامعات املصرية( " أّن  361، ص2005رين،   من )حممد وقوقد ذكر كال  

وضع معايري حمددة جيري مبقتضاها أداء التقومي الذايت للجامعات بصفة دورية، وجاءت 
، مما أضاف 1994لسنة   142رقم   ،البداية اجلادة لتقومي األداء بصورة القانون 
تطويره، لتقومي األداء اجلامعي و وضع النظم اخلاصة    ،الختصاصات اجمللس األعلى للجامعات

جلنة لتقومي   بتشكيل  ،صدر قرار رئيس اجمللس األعلى للجامعات  ،م1995نوفمرب   5ويف 
بضرورة إنشاء نظام   ،األداء اجلامعي، وتوجد أتكيدات مستمرة على مدار الفرتة املاضية

 ،ومي األداء اجلامعيلتقومي األداء التعليمي للجامعات، ويف ضوء االهتمام املتزايد بتق  ؛قومي
تقومي الذايت لكل عناصر املنظومة التعليمية، واملطالبة إبنشاء هيئة قومية لتقومي األداء، وال

الذي   ،بدأ التحول إىل األخذ بنظام االعتماد  ،وأيضا يف ظل التطورات واالجتاهات احلديثة
 التعليمية ".  يتضمن بداخله تقومي األداء، وضمان جودة األنظمة

  
 ،1515( أنه " صدر القرار الوزاري رقم  259، ص2006ك يؤكد )طعيمة وآخرون، لذل

م، 2001يف أكتوبر عام    (،NAAQA)إبنشاء اللجنة القومية لضمان اجلودة واالعتماد  
للخطة االسرتاتيجية    ،م2000بعد إقرار املؤمتر القومي لتطوير التعليم العايل يف فرباير عام  

تتفق كل   ،يتم تنفيذه على ثالث مراحل  امشروعً  25ليت تُرمجت إىل  لتطوير التعليم العايل، وا
 م ". 2017م حىت 2002من   ارً اعتبا  ،مرحلة مع اخلطة اخلماسية للدولة
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فقد أُنِشئت مبوجب   (،NAQAAE)أما اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 م(.2008  ،لتعليم واالعتمادم )اهليئة القومية لضمان جودة ا2006يف   82القانون رقم 
 
)اهليئة القومية   –كما حددهتا    –إجراءات االعتماد للمؤسسات التعليمية املصرية    -

 م(:2008لضمان جودة التعليم واالعتماد  
 

 : الزايرة االستطالعية: أواًل 
  

 

تسىن ويتضمن التقرير الناتج عن الزايرة، توجيه نظر املؤسسة ملواطن الضعف والقوة هبا؛ حىت ي
حىت ميكنها  ؛أوضاعها، وتطوير النقاط اليت تعاين من بعض جوانب القصور  هلا تعديل

 دون أدىن مسؤولية على اهليئة.  االستعداد لالعتماد، وذلك
 

 باع اإلجراءات والقواعد التالية: : يف حالة التقدم لالعتماد يتم اتااثنيً 
 

 

 أ( استيفاء املؤسسة لطلب التقدم لالعتماد.
 

 تقومي:ب( ال
 

عما إذا كانت ستتوىل عملية التقومي   ،تعلن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -
اجملتمع املدين، أو أم أن التقومي سيتم مبعرفة أحد األفراد، أو منظمات   واالعتماد بنفسها،

 ةة القائمغريها من بني املرخص هلم مبمارسة أعمال التقومي، ويف احلالة األخرية حتدد اهليئ
 بعملية التقومي.
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بنتائج   ،املؤسسة التعليمية حمل التقومي   ،ختطر اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -

 من انتهائها.  امً خالل ستني يو  عملية التقومي 
 

أن تتقدم للحصول على   ،ال جيوز للمؤسسة التعليمية اليت مل تستوِف معايري االعتماد -
إال بعد موافقة اجلهة التابعة هلا مباشرة، وعلى هذه اجلهة تقدمي العون  ،رىالشهادة مرة أخ

 للمؤسسة.
 

للمؤسسات التعليمية اليت   ،الدوريةتقوم اهليئة بوضع نظام إلجراءات املتابعة واملراجعة    -
 من اهليئة، وذلك طوال فرتة صالحية شهادة االعتماد )مخس سنوات(.  صدر قرار ابعتمادها
  

للمدة اليت يقررها،   ،يتسبب بوقف شهادة اعتماد للمؤسسة  ا،جملس إدارة اهليئة قرارً يصدر    -
أو الفحص الدوري   ،املراجعة  املخالفة، وذلك إذا تبني من أعمال املتابعة أو  وحبسب جسامة

شهادة اعتماد، فـَْقد املؤسسة أحد الشروط املقررة لالعتماد،  للمؤسسة التعليمية الصادر هلا
أي تعديالت يف نشاطها، أو نظام العمل هبا،  إجرائها املؤسسة أي خمالفات، أو  أو ارتكاب

 يري التقومي واالعتماد املقررة.مستوفية ملعا  أو الربامج التعليمية اليت تقدمها، مبا جيعلها غري
  

إبلغاء شهادة اعتماد املؤسسة، وذلك يف حالة فـَْقد املؤسسة   ارً يصدر جملس اإلدارة قرا  -
شروط األساسية املقررة لالعتماد، أو ارتكاب املؤسسة أي خمالفات جسيمة، أو أحد ال

التعليمية اليت تقدمها، أو الربامج     ،يف نشاطها، أو نظام العمل  إجرائها أي تعديالت كبرية
، أو إذا ثبت أن البياانت أو املستندات   اوكذا يف حالة تغيري املؤسسة لغرضها تغيريً  جوهراي 

للحصول على شهادة االعتماد غري صحيحة، أو أن املؤسسة حصلت   ،املؤسسة  اليت قدمتها
 طريق الغش والتدليس.عن    ،على شهادة االعتماد
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بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف   ،إبخطار املؤسسة التعليميةتقوم اهليئة    -

لك خالل مخسة )مع حتديد مدة اإليقاف(، أو قرار إلغاء االعتماد، وذ  شهادة االعتماد
 هذا القرار، وجيب أن يتضمن هذا اخلطاب أسباب القرار.  ا من اتريخ صدورعشر يومً 

 
إذا ثبت له قيام املؤسسة  ،يقاف شهادة االعتمادعلى جملس إدارة اهليئة إلغاء قرار إ  -

التعليمية إبزالة األسباب اليت قام عليها هذا القرار، ويكون قد أصدر شهادة اعتماد 
شهادة االعتماد الصادرة هلا، بعد قيام املؤسسة ابتباع    اليت سبق إلغاء  ،التعليمية  للمؤسسة

 أول مرة. عتمادعند التقدم لال  ،ذات القواعد واإلجراءات املطبقة
 

 جـــ( جتديد االعتماد: 
  

اليت متنحها اهليئة للمؤسسات التعليمية ملدة مخس سنوات،   ،تسري صالحية شهادة االعتماد
عند التقدم لالعتماد أول مرة، بناًء على  ،بذات اإلجراءات والقواعد املطبقة  يدهاويتم جتد 

من مدة  ،وذلك خالل الشهر األول من السنة األخرية  طلب تقدمه املؤسسة التعليمية،
للجان اليت شكلتها اهليئة ملتابعة أعمال   سراين شهادة االعتماد، على أن يرفق آخر تقرير

ملؤسسة، وبراجمها التعليمية ى استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل اباملؤسسة، واملتضمن مد 
بشأن )اعتماد   ملعايري التقومي واالعتماد ابلطلب، ويف مجيع األحوال تكون قرارات اهليئة

 قرارات  ،املؤسسة / عدم االعتماد / جتديد االعتماد / إيقاف االعتماد / إلغاء االعتماد(
وضوعية وشفافية، وال جيوز ملتاحة للهيئة، وتتم مجيع إجراءاهتا مبعلنية تنشر يف كل الوسائل ا

اليت تنتهي إليها كل مرحلة من املراحل، إال إذا ثبت   ،نتائج عمليات التقومي واالعتماد  تعديل
ألسس التقومي واملعايري املعتمدة. )اهليئة القومية لضمان جودة التعليم   اأهنا مل تتم طبقً 

 م(.  2008 ،واالعتماد
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 يف تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي عاملية وعربية وحمليةجتارب  

 

108 

 
 The Jordanian اجلودة واالعتماد األكادميييف تطبيق    األردنية التجربة •

Experience:  
 

على الصعيدين   ،م( ابلرغم مما حققه جملس االعتماد من إجنازات2009يرى )البطش، 
  العتماد ،الالزمة والتشريعي املتمثل يف وضع املعايري  ،الرقايب ملؤسسات التعليم العايل

 يف ظل   ،هبا اجلودة مبستوى يف االرتقاء ورغبة وخاص ا، عام ا ااعتمادً  صةاخلا اجلامعات
  هيئة قانون  صدر  األردنية، اململكة يف لعايلاالتعليم   ملؤسسات والسريع  اهلائل التوسع 
  إنشاء تضمن الذي ،م2007 لسنة  (20) رقم ،العايل األردين التعليم مؤسسات اعتماد

 العايل. التعليم وزير مظلة حتت ،ا وإداراي  مالي   مستقلة كوحدة اهليئة 
 

  التعليم  مؤسسات اعتماد هيئة لقانون  ،املعدل القانون  على املوافقة متت م2009 عام ويف
  التعليم وزارة عن ،ومالي ا إداراي   اهليئة استقلت مبوجبه والذي ،2009 لسنة (13) رقم العايل
 احللقة اهليئة وتعد  ،ءالوزرا مع رائسة امباشرً  اتباطً ار  مرتبطةً  وأصبحت العلمي، والبحث العايل

 لضمان العايل للتعليم دعمها لتأكيد  ؛اململكة األردنية رعتها اليت احللقات سلسلة من األخرية
   األردنية. اململكة  يف التطور والتنمية واحلداثة دعائم كأحد  ،وجودته مستواه

 
 

  - حددهتا كما - اجلودة ضمان شهادة بنيل اخلاصة واإلجراءات اخلطوات •
  م(:2011) العايل التعليم مؤسسات اعتماد هيئة

     
قيمة يتضمن   بشيك امرفقً  ،الشهادة لنيل ابلرتّشح اخلاصة اهليئة من املعتمد  الطلب تعبئة -1

 اجلودة. ضمان  شهادة لنيل التقدمي  رسوم
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  وتزويد املؤسسة ردنية،األ العايل التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قبل من الطلب دراسة -2
  التقدم اتريخ أسابيع من ستة أقصاها مدة يف ذلك يتم إذ االعتماد، هيئة جملس بقرار خطي ا

  ابلطلب.
   

 

  تؤكد والشواهد اليت الرباهني خالهلا من تُقّدم ،الذايت للتقييم دراسة إبجراء املؤسسة قيام -3
 فيها. العايل مؤسسات التعليم اعتماد هيئة اتعتمده اليت ،اجلودة ضمان  معايري مؤشرات توفر

 
 

  يةورقية، ونسخة إلكرتون نسخ مخس بتقدمي  الذاتية الدراسة انتهاء بعد  املؤسسة تقوم -4
  اخلاصة وفق التعليمات العايل التعليم مؤسسات اعتماد هيئة إىل ،الدراسة هذه تقرير عن

 اجلودة. معايري من كل معيار على ملؤسسةا أداء لتقدير  ؛الالزمة الواثئق به اُمرِفقً  بذلك،
 

 

  تقرير  اهليئة، مبراجعة جملس نم صادر قرار  على  بناءً  تشكيلها مت  اليت اخلرباء جلنة قيام -5
  إىل ابلزايرات للقيام ترتيب جدول على والعمل به، املرفقة واملالحق والواثئق الذاتية الدراسة

 الدراسة تقرير يف الواردة دقة املعلومات حول ،هنيوالربا الشواهد  من املزيد  املؤسسة، جلمع 
 الذاتية.

 

 

  اجلودة املتحققة لدرجة تقريره يف اهليئة جملس يعتمد  االعتماد: هيئة جملس قرار -6
  معايري حتقق حول  ،اخلرباء جلنة من له املرفوع للتقرير  ودراسته  مراجعته على بناءً  ،للمؤسسة

  والواثئق  املؤسسة، به اليت تقدمت الذاتية الدراسة قريرت على واطالعه ابملؤسسة، اجلودة
  والتوصية وجد، إن  اخلرباء جلنة عن عمل املؤسسة قبل  من املكتوب والتقرير به، املرفقة
  يتطلب إذ اجلودة، ضمان  شهادة لنيل املؤسسة حول ترشيح ، اخلرباء جلنة  من املرفوعة السرية
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  كتابة  ،ابملؤسسة اجلودة ضمان  معايري حتقق حول الفين إىل تقريرها إضافة اخلرباء  نةجل من

أو   منحها، أتجيل أو اجلودة، ضمان  شهادة لنيل ،املؤسسة ترشيح حول سرية صرحية توصية
  حجبها.

 

  أبغلبية أعضائه، اقرارً  ،العايل التعليم مؤسسات اعتماد هيئة جملس ُيصدر ،تقدم ما على بناءً 
 :التالية االختيارات أحد  يتضمن

 

 اجلودة. ضمان  شهادة املؤسسة منح - أ
 

 للمؤسسة. اجلودة ضمان  شهادة منح أتجيل - ب
 

 املؤسسة. على اجلودة ضمان  شهادة حجب - ج
 

 

  :اجلودة واالعتماد األكادميييف تطبيق  الُعمانية  التجربة •
 

هد ، الذي ش1999يف جمال ضمان جودة التعليم يف عام    ،جاءت املبادرة الُعمانية األوىل
على أثر مقرتح من جملس الشورى الُعماين،   ،(OACأتسيس جملس االعتماد العماين )

من أجل  ،إىل جنب مع وزارة التعليم العايل  اليعمل هذا اجمللس جنبً  ،تاله مرسوم سلطاين
م، 2000تطوير التعليم العايل يف سلطة ُعمان، وقد أعدت مسودة خطة اسرتاتيجية يف 

 ،للرتخيص واالعتماد  انظامً  يف عموم البالد، وقد مشلت تلك اخلطة  للنهوض ابلتعليم العايل
للمعايري وأنظمة االعتماد، واالعرتاف اخلاص ابلربامج األكادميية الُعمانية واألجنبية  اوفقً 

(OAC,2008وقد تواصلت تلك املبادرات ،)ليتمخض عنها إنشاء الشبكة الُعمانية   ؛
تُعىن   ،م كشبكة مستقلة وغري رحبية2006واليت أُنِشئت عام   ،(OQNللجودة )

 مبؤسسات التعليم العايل الُعمانية، وتعمل إىل جانب جملس االعتماد كي تركز على حتسني 
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م. )العتيقي واحلريب، 2008نوعية التعليم العايل، وكان ذلك يف شهر أكتوبر من العام 

 (.6م، ص2009
  

ابقي دول عة تطوره ومنوه، وكما هو احلال يف  يتسم قطاع التعليم العايل يف سلطنة ُعمان بسر 
إىل  ،اخلليج، تشهد سلطنة ُعمان زايدة مضطربة يف أعداد مؤسسات التعليم العايل اخلاصة

جانب اجلامعتني اللتني متلكهما وتديرمها احلكومة، وكذلك احلال ابلنسبة للربامج األكادميية، 
يتيح   انظامً   ،اخلارج، وقد وضعت احلكومةوتلك القادمة من   ،فهي خليط من الربامج احمللية

طرح كافة أنواع برامج ومؤسسات التعليم العايل اخلاصة، أما نظام مراقبة اجلودة فيتضمن 
عملييت الرتخيص واعتماد الربامج الوطنية، ابإلضافة إىل آلية لالعرتاف بفروع اجلامعات 

األجنبية اليت تستقدمها املؤسسات   أو الربامج األكادميية  ،اليت تستضيفها السلطنة  ،األجنبية
اليت جرى   ،احمللية، وهو ما يسمى " بنظام االعرتاف "، حيث إن الربامج األكادميية األجنبية

واليت سبق وأن مت اعتمادها من قبل هيئة ضمان جودة دولية معرتف   ،استقدامها من اخلارج
د يقوم بعملية اعرتاف هلذه إن جملس االعتما لن ختضع لعملية االعتماد حملي ا، بل  ،هبا

كي مينحها مسة االعرتاف، ويتم اتباع نفس هذا األسلوب سواًء بصورة مباشرة أو   ،الربامج
 حيث االرتباط والتعاون مع الكليات واجلامعات األجنبية  ،غري مباشرة يف عموم املنطقة

ا االعتماد ابعتمادها وفقً فيقوم جملس    ،أمر شائع للغاية، أما الربامج األكادميية املعدة حملي ا
 عايري الوطنية، واليت بدورها تستند إىل املعايري الدولية.لبعض امل

 

 

فيتضمن املوافقة الرمسية   ،لقبول الطلبة يف برامج التعليم العايل  اأما الرتخيص، وابعتباره شرطً 
جملموعة   اوفقً   ،على أتسيس وعمل مؤسسة التعليم العايل، وينطوي على عملية تقومي مستقلة

االعتماد، وألنه يُعىن مبدى صالحية األهداف اليت   من املعايري واملتطلبات القانونية، وأما
 إىل التحقق من  عملية هتدف  وبقدرهتا على حتقيق تلك األهداف، فهو  ،تتبناها املؤسسة
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 ،ةوالكفاايت املطلوب  ،القدرات واإلمكانيات العامة  ،أن لدى مؤسسة التعليم العايل املعنية
ذا جودة عالية وبصورة فاعلة، وتنطوي هذه العملية   ،واملقدرة الالزمة لتقدمي تعليم عالٍ 

ها ضمن حلقة جملموعة من املعايري، ويتم إجراء  اوفقً   ،عمل تقومي مجاعي مستقل بدورها على
مدته مخس سنوات بني تقومي وآخر، وابلنسبة لرتخيص الربامج  ،متواصلة بفاصل زمين

مستوفية للحد   ،فهو عملية مصممة هبدف التأكد من أن الربامج األكادميية  ،األكادميية
ومواكبة للحاجة احمللية، لكي مُتنح املوافقة على طرحها يف   ،األدىن للمعايري على أقل تقدير

فيبدأ حال خترج الدفعة األوىل من الطلبة   ،نة ُعمان، أما اعتماد الربامج األكادمييةسلط
لكي تقوم ابلتحقق املستقل من أن   ؛ج املعين، وقد مت تصميم هذه العمليةيف الربانم الدارسني

للمعايري املناسبة، وفيه الكثري من الرتكيز على خمرجات تعليم الطلبة،   الربانمج املعين مستوفٍ 
 العتماد الربامج األكادميية، وجيري تطبيقه على أما االعرتاف فهو من جهة أخرى ميثل بدياًل 

من قبل هيئة عاملية معرتف هبا هلذا الغرض. )العتيقي   ،ليت سبق اعتمادهاتلك الربامج ا
 (.7-6ص   ،2009 ،واحلريب

 
من منظومة  ،سلطنة ُعمان وبشكل عام يتألف قطاع التعليم الذي يلي املرحلة الثانوية يف 

التعليمية احلكومية واخلاصة، وتطرح هذه املؤسسات برامج دراسية   معقدة من املؤسسات
ألنظمة ضمان جودة خاصة هبا، ويشهد نظام   اوفقً  امت إعدادها مجيعً   ،وأخرى أجنبية  حملية

ذه احلالة، هامة ملواكبة ه  تطورات  ،إدارة اجلودة يف قطاع التعليم العايل يف سلطنة ُعمان 
وأطر البنية التحتية هلذا   ، على إعداد وتطوير العديد من سياساتومازال العمل جارايً 

وعدد كبري من  ،ب املعايري الرباجمية واملؤسسية، وعمليات ضمان اجلودةإىل جان  ،القطاع
تعزيز اجلودة وحتسني النوعية، والطرائق املتبعة يف إعداد وتطوير أطر   أنشطة وفعاليات

تعد حبد ذاهتا عوامل حيوية يف جناح تلك   ،الُعماين  على الصعيد الوطين  ،ليات اجلودةوعم
 ،واملقايسة والتشاور مع املعنيني واملختصني  ق، فقد أثبتت املعايرةاألطر والعمليات، وبعبارة أد
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فاعليتها وأثرها اإلجيايب عندما ُتستكمل ابسرتاتيجيات الدعم والتدريب، وابالعتماد على 
متزايدة. )الدايل،   ربات والتجارب العاملية، وابلدعم واإلسناد احمللي الذي يكتسب أمهيةاخل

 (.89، ص2013

   
بتأسيس   ،(74/2001م، صدر مرسوٌم سلطاينٌّ )رقم  2001ران أعاله يف العام  وكما أش

 ملسألة اجلودة يف التعليم   ،إشارة يف غاية الوضوح حول أمهية االلتفات  جملس االعتماد،
من خالل   ،اعتماد مؤسسات التعليم العايل وبراجمها  وقد أنيطت هبذا اجمللس مهمة  ،–العايل  

اجلودة وحتسني النوعية، والعمل   وعمليات تعزيز  ،لومات واملراجعاتاستخدام املعايري واملع
 –  17ص  ،م2009 ،على مراجعة اإلطار الوطين للمؤهالت العلمية. ) كارول وآخرون 

18.) 
 

إال أنه يواجه   ،ويرى الباحث أنه ابلرغم من صغر حجم قطاع التعليم العايل يف سلطنة ُعمان
تواجهها مجيع املنظمات العاملية للتعليم العايل، وأتيت كتلك اليت    ،حتدايت ومعوقات عديدة

 للعديد من الربامج  ،هذه التحدايت بسبب استقدام قطاع التعليم العايل يف السلطنة
 األكادميية من بلدان خمتلفة، ومن خالل العمل على تطوير براجمه اخلاصة به كذلك.

  
من األطر والعمليات  اعددً   ،ليم العايلالشامل لقطاع التعيتضمن نظام إدارة اجلودة الوطنية  

يف نفس الوقت، وحىت تستقر مجيع العناصر األساسية يف نظام اجلودة يف  املتمايزة واملتداخلة
 ،الصحيح، تبقى عملية مواصلة إشاعة ثقافة اجلودة  وتباشر عملها على النحو  ،أماكنها

ابلرغم مما   ا،نة ُمعدة سلفً معي اطرقً  استخدمً م ،معتمدة إىل حد بعيد على تدخل اإلنسان 
تنطوي عليه هذه الطرق من حمددات وإشكاليات، ويف الوقت الذي يواصل فيه النظام 
 الُعماين للجودة النمو، هنالك حاجة لدراسة ومراجعة العناصر املكونة هلذا النظام على
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عنصر من   البد لكل اته، إذً انفراد، وإعادة توجيه كل منها كي يواكب توجهات النظام برم

هذه العناصر أن يكون له دوره ومعناه اخلاص به، ولكنه يف الوقت ذاته جيب أن ُيشكل 
 .امن الكل أيضً   اجزءً 

 
هو تبين اسرتاتيجية املعايرة واملقايسة مع املعايري  ،إن من أحد مقومات النجاح هبذا اخلصوص

نيني هبذه العملية، وذلك من إليها إشراك العديد من املسامهني املع  ااألخرى، مضافً   والتجارب
قبل وبعد إعداد املكوانت املختلفة   ،واألساليب االستشارية مع هؤالء  خالل عدد من الطرق

االستشارات املسبقة من شأهنا أن تساعد يف ضمان حتصيل   هلذا النظام واملصادقة عليها، إن 
، أما همتطلباتلعموم القطاع خبصوص حاجات ذلك القطاع و   ،ورؤية مشرتكة ،موافقة عامة

فتساعد على نيل ثقة القطاع يف احللول املقرتحة، كما أهنا   ،االستشارة أثناء عملية اإلعداد
إىل جانب أهنا هتيئ أرضية العمل  ،توسع من مساحة إثراء تلك احللول وتوسعة آفاقها

 رارها، أما االستشارة الالحقة )أي بعديف مرحلة تنفيذ تلك احللول بعد إق  ،املناسبة
فهي تساعد يف تفسري وإيضاح تلك القراءات    ،احلصول على املوافقة من اجلهات املعنية(

إىل سرعة التنفيذ، ويف النهاية فإن " إشراك القطاع هبذه العملية سيعزز من  النهائية، مما يقود
 (.Razvi Carroll, 2007, p.12) أهلية نظام اجلودة وشرعيته ".

 
 

 : جلودة واالعتماد األكادميييف تطبيق االكويتية   التجربة •
  

إىل حٍد ما، حيث أُنشئ جملس املعارف   اثً حدي  ايُعد التعليم احلكومي يف دولة الكويت نشاطً 
ا ( طالبً 600م، ويف ذلك العام مل يكن عدد الطلبة املسجلني سوى )1936ا يف العام  رمسي  

سجلني من الذكور ، بلغ عدد الطلبة املاوبعد مضي مخس وعشرون عامً من الذكور فقط،  
 الكويت فهي اجلامعة احلكومية الوحيدة يف البالد، فقد   ، أما جامعة35.000واإلانث  
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، أما 1966شرعت بطرح براجمها األكادميية يف الدراسات اإلنسانية والعلوم العامة يف العام  

تباشر املؤسسة ومل    ،2000فلم حيَظ ابملوافقة الرمسية إال يف عام    ،قطاع التعليم العايل اخلاص
، وبعد مضي مخس سنوات )أي يف 2003اخلاصة األوىل يف هذا القطاع عملها إال عام 

بني جامعة وكلية   ،(، ُوجدت مثان مؤسسات تعليم عاٍل خاصة2009  –  2008العام  
، 2013. كما ورد يف )الدايل،  (4-3ص ،م2009 ،تعمل بكامل طاقتها )العتيقي واحلريب

 (.91ص
 

بعض الشيء، فقد شرع جملس   التعليم اخلاص يف الكويت قد بدأ متأخرً ومبا أن قطاع ا
لكافة مؤسسات التعليم العايل  ،اجلامعات اخلاصة بتنفيذ برانمج طموح لالعتماد املؤسسي

اليت بدأت   ،اليوم هي من بني الدول العربية القالئل  اخلاصة العاملة يف الدولة، والكويت
مع إرشادات منظمة  امتاشيً   ،سات التعليم العايل اخلاصةبتطبيق برانمج شامل العتماد مؤس

والثقافة والعلوم   (، واملنظمة العاملية للرتبيةOECDالتعاون االقتصادي والتنمية )
(UNESCOوقد روعي يف تصميم هذا الربانمج ،)،  ضرورة قيام مؤسسات التعليم 

مؤسسة تعليم عاٍل يف يتمثل يف كوهنا مؤسسة رحبية و   ،العايل اخلاصة بلعب دور مزدوج
يف حتقيق   ،إدراك هذا الدور املزدوج أمر أساسي لنجاح هذه املؤسسات  الوقت ذاته، ويُعد

 (.4ص  ،م2009 ،أهدافها. )العتيقي واحلريب  ويف حتقيق كامل  ،تمرالتحسني املس
  

من شأهنا تسهيل عمل وتشجيع قطاع التعليم العايل   ،اختذت حكومة الكويت خطوة إجيابية
بقانون اجلامعات حملي ا  ُعرف   2000يف عام  ،  اأقر جملس األمة الكوييت قرارً   عندما  ،اصاخل

وكان جملس اجلامعات ،  (Ministry of Higher Education, 2000)  اخلاصة،
 القرار.اخلاصة هو اجلهة املسؤولة عن تطبيق ذلك  
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 جملس اجلامعات اخلاصة:   -
 

م، يضم 2001حكومية أنشأه جملس الوزراء عام   هو منظمة شبه  ،جملس اجلامعات اخلاصة
من ذوي اخلربة والتجربة الواسعة يف ميدان التعليم العايل،   ،تسعة من األخصائيني  هذا اجمللس

فيعينهم جملس الوزراء، وقد مت إنشاء هذا   االتعليم العايل، أما أعضاؤه مجيعً   ويرأس اجمللس وزير
 لتالية: ا  اجمللس للقيام ابملهام

 

 بين املعايري العاملية املناسبة للرتخيص واالعتماد.ت  -
 

 اختاذ قرارات ترخيص مؤسسات التعليم العايل اخلاصة.  -
 حتديد متطلبات االعتماد اليت حتتاجها كل مؤسسة من هذه املؤسسات.    -

 

 متنحها واملصادقة على الدرجات العلمية اليت  ،وضع اإلجراءات اخلاصة بعملية االعتماد -
 سسات اخلاصة.املؤ 

 

العديد من الطلبات من املؤسسات   ،وقد تلقى جملس اجلامعات اخلاصة يف عامه األول
م، منح اجمللس أول ترخيص ملؤسسة تعليم عاٍل 2002شهر يوليو من عام   اجلديدة، ويف

 Al-Kuwait)وذلك برتخيص جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.  ،خاصة يف الكويت
Government of, 2002) 

 

تركز   ،وعلى الرغم من حداثة ُعمر جملس اجلامعات اخلاصة، فإنه هيئة مستقلة سريعة النمو
من خالل   ،اجلودة وتعزيز دور قطاع التعليم العايل اخلاص يف دولة الكويت  على ضمان

النشطة على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل، ويسعى هذا اجمللس املشاركة الفاعلة و 
  امساعدً   اإىل جانب كونه مرجعً   ،للقرارات اليت يتخذها  ،عم املطلوبللحصول على الد 
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ألقرانه يف منطقة اخلليج، كما أن اجمللس يتمتع ابالعرتاف الدويل، وذلك من خالل عضويته 

 لضمان اجلودة يف التعليم العايل.النشطة يف الشبكة العربية  
 

ا بدرجة انجحً   امنوذجً   ،عايل يف هذا البلد يعد النموذج الكوييت يف إدارة جودة قطاع التعليم ال
مع الظروف والبيئة احمللية،    ،كونه يربط بني املبادئ واألسس العاملية هبذا اخلصوص  ،مقبولة

له اجتاهني متكاملني، ففي   اجً منه  ،م2001اجلامعات اخلاصة منذ عام    وقد تبىن جملس
ص مؤسسات التعليم العايل، وذلك لعملية ترخي  ،العاملية  بداية األمر حدد اجمللس املعايري

بني هذه املؤسسات واملؤسسات العاملية   ،والشراكة األكادميية  ابشرتاط االرتباط األكادميي
على كفاءة ذات   احلصول  األخرى املعرتف هبا عاملي ا، وهو األمر الذي أاتح هلذا النظام

وتطوير أساليب   ،ورصد  ،فيما يتعلق بوضع األهداف املتمثلة مبراقبة  ،مستوى عاملي
وإدارهتا يف قطاع التعليم العايل يف البلد، أضف إىل   ،وسياسات حتقيق اجلودة  ،وإجراءات

واملؤطرة بتشريعات قانونية   ،حملي اواإلرشادات املوضوعة    ،ذلك وجود تلك اللوائح الداخلية
يف البلد، ويعطي   بنظام التعليم العايل  واملنفذة بدقة، وهذا األمر بدوره يعزز ثقة الرأي العام

التعليمية هي   أبن األهداف واملخرجات  ،كة يف ضمانهواملشار   ،للجهات املستفيدة منه
 (.14 –  10ص، م2009، ابملستوى املناسب. ) العتيقي واحلريب

 

اليت حتصل على تقارير   ،مينح اجمللس كافة مؤسسات التعليم العايل،  وبناًء على ما تقدم
ئها الدوليني شهادة االعتماد املؤسسي، وعلى الطرف اآلخر ضمان جودة إجيابية من شركا

أو أتجيل العمل بتلك الربامج، أو فتح املؤسسات  ،يصدر اجمللس إنذارات وقرارات تعليق
جودة مؤسسات واستيفاء املعايري العاملية أو احمللية، إن عملية إدامة    ،اليت ختفق يف مراعاة

والربط بني   ،مرارية هذه اجلودة تتم من خالل الـُمزاوجةواست  ،يف دولة الكويت  التعليم العايل
 ، وقد مت تدريب جمموعة من احملرتفني يف قطاع الرتبية حملي ااملقاييس الدولية واملعايري املــُـعدة  
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ومنحهم الرخصة للعمل كمراجعني ومدققني يف عمليات االعتماد، إن هذه اجملموعة   ،والتعليم

حاجة البلد املتزايدة   مهيأة ومــُـعدة لسد  ،–يف تزايد مستمر  واليت هي    –من اخلرباء  
 يف جماالت ضمان اجلودة وعمليات االعتماد.  ،للخدمات االحرتافية واملهنية

 

 اء اليت يتبناها جملس اجلامعات اخلاصة بدولة الكويت:وميثل اجلدول التايل مؤشرات األد
 

 (: " مؤشرات األداء اليت يتبناها جملس اجلامعات اخلاصة بدولة   31جدول )  
 الكويت ":

 

 
 
 
 

 اصة بدولة الكويت مؤشرات األداء اليت يتبناها جملس اجلامعات اخل
 مؤشرات األداء: الفاعلية: 1-1

 

 توزيع / مقياس تشتت الدرجات.   •
 عدد الطلبة املتميزين من العدد الكلي.   •
 توزيع الفصول الدراسية )الصفوف( يف كل مؤسسة.   •

 مؤشرات األداء اليت يتبناها جملس اجلامعات اخلاصة بدولة الكويت 
 

  .املخرجات الفكرية للبحوث املنشورة   •
 االقتباسات العلمية.   •
 توزيع املوارد.   •
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 مؤشرات األداء: اإلنتاجية: 1-2
 

 مقاييس اإلنتاجية لكل عضو هيئة تدريس.   •
 نتائج األحباث.   •
 اخلرجيون.   •
 املخرجات الفكرية.   •
 املخرجات التدريبية.   •
 صايف األرابح.   •

 الكفاءة:مؤشرات األداء:   1-3
 

 مقياس القدرة على االستفادة من املوارد املتاحة.   •
 معدل تغيري التخصص ابلنسبة للطلبة.   •
 عدد الطلبة نسبًة إىل عدد املدرسني.   •
 عدد الطلبة اخلاضعني للمالحظة.   •

  :مؤشرات األداء: البـُـنية الداخلية 1-4
 

 ن والفنيني.سب أعضاء هيئة التدريس واملساعديعدد املوظفني يف املؤسسة حب   •
 عدد املوظفني اإلداريني.   •
 الدرجات الوظيفية لعموم موظفي املؤسسة.   •
 فتح أو إغالق األقسام العلمية أو املقررات الدراسية.   •
 مساحة قاعة الدرس واملختربات نسبًة إىل أعداد الطلبة.   •
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 (.15ص  ،م2009 ،* املصدر )العتيقي واحلريب

 

 : األكادميييف تطبيق اجلودة واالعتماد  التجربة العراقية   •
 

 

للسيطرة النوعية لقياس األداء   ا؛دقيقً   انظامً   1992وزارة التعليم العايل يف عام    وضعت
بناًء على حتليل واستقراء للواقع   ،اجلامعي وتقوميه، ومت بناء امللف التقوميي ألداء اجلامعات

 واخلربات العراقية يف ميدان القياس والتقومي.  ،الرتبوي
  

 ،تقومي كفاءة النظام )كمدخالت وعمليات وخمرجات(التقوميي بعني االعتبار  وأخذ امللف  
)جماالت النظام(، وتقومي بناء النظام من خالل حماوره الرئيسة اآلتية:   اأيضً   أو ما تسمى

)اهليكل التنظيمي، اخلدمات اجلامعية، التدريس، الطالب، املناهج وطرائق التدريس، البحث 
 تمعية(.اجمل  العلمي، اخلدمات

 

 تقوميي ألداء اجلامعات إىل ما أييت: ويهدف امللف ال

 مؤشرات األداء: النمو والتجديد:  1-5
 

 ضاء هيئة التدريس الــُجدد.عدد أع   •
 للمجموع الُكلي للطلبة.  انسبة الطلبة األجانب قياسً    •
 عدد اخلرجيني احلاصلني على عمل.   •
 عدد املوظفني املؤقتني )بدون تفرغ كامل(.   •
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على مستوى اجلامعة واهليئة    ،حتديد املستجدات القادرة على تطوير ورفع الكفاءة النوعية  -1

 والكلية واملعهد.
 

وحماولة   ،حصر املؤشرات السلبية على مستوى اجلامعة أو اهليئة أو الكلية أو املعهد  -2
 ا وخلفياهتا.معرفة أسباهب

 

 مث الكليات وكذلك املعاهد.  ،التسلسل الرتيب للجامعات وهيئة املعاهد أتشري    -3
 

 وحتفيزها وتعميمها على املستوايت كافة.  ،حصر املؤشرات اإلجيابية وتشجيعها  -4
 

، %، فالذي حيققها يكون إجنازه مقبواًل 60إن عتبة القطع املعيارية اليت مت حتديدها بلغت 
 إجنازه غري مرٍض. ودوهنا يكون 

 
 ن حتديد مستوى األداء يف كل مؤسسة جامعية يتم على وفق حمورين مها: إ

    
 يتحدد مستوى أداء اجلامعة نسبة إىل املعايري الوطنية احملددة )عتبة القطع للقبول(.  -1

 

مع مستوايت أداء اجلامعات  مقارنًة وتفاضاًل  ،املوقع أو التسلسل الرتيب لتلك اجلامعة  -2
 اًء على املستوى العام لألداء أو على املستوايت املتخصصة الفرعية.األخرى العراقية، سو 

 

وحددت العناصر التقوميية على وفق اجملاالت اآلتية: )املدخالت، العمليات، املخرجات(، 
 وزان اخلاصة هبا.وحددت معايري التقومي لكل عنصر من عناصر امللف واأل

   

 هلا امللف التقوميي للجامعات العراقية هي: ولعل من أبرز املؤشرات التقوميية اليت تناو 
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 اهليكل التنظيمي اإلداري.  -
  .اخلدمات اجلامعية  -
 الطلبة.  -
 اهليئة التدريسية.  -
 املناهج وطرائق التدريس.  -
 البحث العلمي والتبادل الثقايف.  -
 (.10-1، ص2005اخلدمات اجملتمعية. )جميد،   -
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 الفصل الثالث
 ودة واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعوديةاجل

 
 :السعوديةالتجربة    -
     

ا، وذلك من خالل االهتمام بنظام اهتمت اململكة العربية السعودية ابلتعليم وتطويره كثريً 
بل   ،واجلودة داخل اململكة، حيث أن اجلودة واالعتماد مل تكن وليدة الفرتة األخريةاالعتماد  
 ،اك جهود وحماوالت كثرية يف هذا الصدد، وذلك فيما يتصل ابملؤسسات التعليميةكانت هن

ا من مالمح اهتمام اململكة وخاصة مؤسسات التعليم العايل، ويف هذا الفصل سنعرض بعضً 
 ي، وعرض النموذج والتجربة السعودية يف تطبيق االعتماد األكادميي.يف االعتماد األكادمي

 
يف مؤسسات التعليم ابململكة العربية  ،ت تطبيق آليات التقومي الذايتفلقد كانت أوىل حماوال

  ،هـ من خالل الدراسة الذاتية1395( عام  75، ص2011كما يذكر )القرين،   ،السعودية
، وهي وإن مل تكن موجهة ألغراض اجلودة واالعتماد اليت قامت هبا جامعة امللك سعود

 ابلدراسات التقوميية الشاملة.إال أهنا كانت أقرب ما تكون   ،األكادميي
 

ومن هذا املنطلق كانت البداايت حملاولة تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي داخل اململكة، 
إبنشاء جلنة االعتماد   ،هـ1410حيث قامت اجلمعية السعودية للعلوم النفسية والرتبوية عام  

 (.75، ص2011حتت مظلة اجلمعية )القرين،   ،األكادميي
 

بدراسة استهدفت قياس الكفاءة   ،ه(1420ه قام )آل شارع وآخرون،1420  ويف عام
الداخلية واخلارجية للمدارس األهلية، وبناء اسرتاتيجية شاملة لتطويرها، وإعداد نظام 

 لتقومي مستوى األداء يف هذه املدارس   ،والضوابط األساسية  ،عايريالعتمادها تربواي  يتضمن امل
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 د من توفر احلد األدىن من الشروط الالزمة لالعرتاف هبا.وجودة التعليم، والتأك

 

ا واليت عرضنا بعضً   ،ومن خالل بعض احملاوالت واجلهود لتطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي
، 24/9/2000هـ، املوافق  26/6/1421مت أتسيس اللجنة السعودية للجودة يف  ،منها

 يف التعليم.  وضمن جلاهنا جلنة فرعية خمتصة بتطبيقات اجلودة
 

 ،ويف منتصف التسعينيات امليالدية قامت بعض اجلامعات مثل: )جامعة امللك عبد العزيز
دة، وتطورت هذه املراكز لتصبح وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن( إبنشاء مركز للجو 

عمادة للتطوير األكادميي، ولضمان حتقيق اجلودة يف خمرجات الربامج التعليمية، قامت بعض 
 ،اجلامعات بوضع اختبارات للقبول لضمان اجلودة يف املدخالت مثل: جامعة امللك فيصل

 (.105، ص2011وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. )بوقس،
 

 ،تطور امللحوظ يف نظم اجلودة واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعوديةوبعد هذا ال
احلصول على االعتماد األكادميي لرباجمها سعت الكثري من اجلامعات والكليات على  
جتربة كلية اهلندسة يف جامعة امللك عبد العزيز،    ،وكلياهتا، فمن اجلهود املقدرة يف هذا الصدد

ة انجحة ورائدة على مستوى الوطن العريب، حيث استطاعت حبلول نوفمرب واليت تعترب جترب
( للعديد من براجمها برصيد ABTاحلصول على االعتماد األكادميي الشهري )  ،م2003

 ا.برانجمً   12
 

يضاف إىل ذلك جتربة كلية طب األسنان يف ذات اجلامعة، واليت حصلت على االعتماد 
وهي بذلك انلت على إجناز غري مسبوق كوهنا أول (،  Dentedاألكادميي من منظمة )

 ا األكادميية بنجاح اليت جرى عليها تقومي واعتماد براجمه  ،كلية خارج إطار االحتاد األورويب
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 (.410، ص2006من هذه اهليئة. )العيسى، وسحاب،  
 

ة العربية يف اململك  ،وعلى هذا التطور امللحوظ يف حماولة شاملة لتطوير نظام التعليم العايل
 مت إنشاء مشاريع أساسية مثل:  ،السعودية

  
 

 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي : •
 

بعد املرحلة الثانوية ابململكة العربية   ،لسريع يف أعداد مؤسسات التعليملقد أثر النمو ا
السعودية يف السنوات القليلة املاضية، لذا تطلَّب إنشاء هيئة حكومية لالعتماد وضمان 

اجلودة يف اململكة، وقد كان احلدث األكرب واألبرز يف تبين اململكة العربية السعودية للتقومي 
تقومي واالعتماد األكادميي، فتمت املوافقة هو أتسيس اهليئة الوطنية لل ،يواالعتماد األكادمي

هـ، املبنية على قرار جملس التعليم العايل 9/2/1424 يف اتريخ  6024/ب/7السامية رقم 
هـ. )القرين، 15/1/1424ه يف جلسته الثامنة والعشرين املنعقدة بتاريخ 3/28/1424رقم  

 (.76، ص2011
 

تتبع جملس التعليم العايل، كما أن من مسؤولياهتا   ،يئة مستقلة مالي ا وإداراي  وهي عبارة عن ه
( واإلجراءات لالعتماد األكادميي، criteria( واحملكات )standardsوضع املعايري )

ومراجعة وتقومي أداء املؤسسات املوجودة واملستحدثة، واعتماد الربامج واملؤسسات التعليمية،  
هـــــ(. كما ورد يف )الدايل، 1428م،  ستمر للجودة يف التعليم. )املسلودعم التحسني امل

  .(78، ص2012
 

لوكاالت ضمان اجلودة يف التعليم   ،وقد أصبحت اهليئة عضًوا أساسي ا يف الشبكة الدولية
 م. 2005( يف عام INQAAHEالعايل )
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تفيدة من التجارب مس  ،لضمان اجلودة واالعتماد  اا جديدً وقد أسست هذه اهليئة نظامً 
العاملية مع االحتفاظ خبصوصيات اململكة، هذا النظام الشامل واملفصل طُبِّق بشكل 

لكل من الربامج   واسع النطاق، وقد تضمن معايري يف أحد عشر جمااًل   تدرجيي، ولقَي قبواًل 
( عامة ايريواملؤسسة التعليمية، كما مشل ما يلي: إطارًا وطني ا للمؤهالت حيدد مستوايت )مع

لنواتج التعلم، وأدوات مساندة مثل مؤشرات األداء األساسية، واستباانت الطلبة، ومقاييس 
التقومي الذايت، ومناذج لتوصيفات وتقارير الربامج التعليمية واملقررات، وكتيبات توضح 

عمليات ضمان اجلودة، واستمرت جهود اهليئة حىت وقتنا احلاضر يف حتديث وتطوير هذه 
والكليات   ،ري، واألدوات املساندة، ونشر ثقافة اجلودة واالعتماد بني منسويب اجلامعاتعايامل

م، 2009احلكومية واألهلية اخلاصة من خالل الربامج التدريبية السنوية. )درندري، وآخرون، 
 (.47ص

 

وعلى الرغم من تعدد أهداف اهليئة ومهامها، إال أن اهلدف الرئيس يظل كما هو، وهو 
وعلى الرباجمي يف مؤسسات التعليم   ،سني اجلودة املستمر على املستوى املؤسسيضمان حت

اليت يتم اتباعها لضمان حتقيق مستوى   ،فوق الثانوي، من خالل عمليات التقومي واملراجعة
 عاٍل من اجلودة.

 

وغريهم  وهذا األمر بدوره سيسهم يف طمأنة الطلبة واآلابء، واجلهات املسؤولة وأرابب العمل  
من املعنيني مبخرجات مؤسسات التعليم العايل، إال أن مستوى جودة املؤسسات التعليمية 
 الوطنية مرتفع ابلفعل، ويضاهي ما هو قائم يف مؤسسات التعليم العايل يف الدول املتقدمة.

 
 رسالة ورؤية وقيم ومهام اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي : •
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 يم ومهام اهليئة فيما يلي: )اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي، سالة وقوتتمثل رؤية ور 

 ( 5ص  ،2009
 
معروفة داخل  تكون تعمل اهليئة الوطنية لتقومي االعتماد األكادميي على أن    الرؤية:  -

قطاع من يف كل    ،للجودة  املستمراململكة وخارجها، جبودة وفعالية إسهاماهتا يف التحسني  
 عليم فوق الثانوي يف اململكة العربية السعودية.قطاعات الت

 

وتقومي جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي، والربامج اليت تقدمها   ودعمتشجيع    الرسالة:  -
 وذلك من أجل ضمان:  ،ؤسساتهذه املتقوم بتقدميها  

 

  .جودة حصيلة تعلم الطلبة -
 يمية.جودة اإلدارة واخلدمات املساندة داخل املؤسسات التعل -
 إسهام هذه املؤسسات يف البحث العلمي وما تقدمه للمجتمع الذي تعمل به. -
 تعادل أعلى املعايري العاملية.  -
 

 : األعمال كلهاملتزمة ابلقيم التالية واليت ستنعكس على  تكون  اهليئة  القيم:    -
 

  :التميز  -1
 

وتبذل   ،هاهلا وأنشطتها كليف أعما ،من اجلودة مستوى عالٍ حتقيق  إمكانية  حترص اهليئة على 
، كما حترص اهليئة كل ما بوسعها من أجل حتفيز التميز يف مؤسسات التعليم فوق الثانوي

 ،والكفاءة  ،إىل ذوي اخلربة  ،عمليات ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  تعطيعلى أن  
نوي على فوق الثااليت ختتص ابلتعليم    ةشؤون التعليملاملعنيني اب  األشخاص  من ،والقدرة

  الدويل والوطين.املستويني  
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 :االستقاللية  -2
 

ملعايري ، وعند اختاذ  وا  جراءات اجلودةإليف تطويرها   ،اتم  لحترص اهليئة على العمل ابستقال
جتاه   ابملسؤولياتمجيع قراراهتا، مع التزامها ابلتعاون مع املؤسسات واملنظمات، والتزامها  

 عايل.اجملتمع من خالل جملس التعليم ال
 

 

 :الشفافية  -3
 

وما تتخذه من إجراءات، وما تتبناه من أسس يف  ،تؤكد اهليئة أن كل ما تتبعه من سياسات
 متاحة للعامة للفحص والتدقيق.اختاذ قراراهتا  

 

 :احليادية  -4
 

تلتزم اهليئة ابلعدل واحليادية يف مجيع تعامالهتا، وتتعامل ابملساواة مع مجيع اجلهات 
 .تبىن اهليئة ضوابط صارمة ملنع أي نوع من تضارب املصاحلواألطراف، وت

 

 :النزاهة  -5
 

، سواء كانت هذه التعامالت على ابملستوايت األخالقية العاليةتلتزم اهليئة يف مجيع تعامالهتا  
املؤسسات األخرى،   التعامل بينها وبنيمستوى العمل داخل اهليئة الذاتية، أم على مستوى  

ية، واألهلية، أو خرباء اجلودة، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الطلبة، أو أو اهليئات احلكوم
فئات املستفيدين من أفراد اجملتمع بصفة عامة، وتتبىن اهليئة اإلجراءات الكفيلة ابلتزام مجيع 

 .منسوبيها ومجيع من ميثلوهنا
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 ،2009ادميي،  ) اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكوتتلخص مهام اهليئة يف اآليت:  

 :(  8ص  
 
واالعتماد األكادميي، وصياغة الضوابط اليت تكفل شروط التقومي  لعايري  املقواعد و الوضع    -1

 تطبيقها يف املؤسسات األكادميية املختلفة فوق الثانوي.
 

التدريس والتدريب ، ، كالعمل األكادميي  مارسةتعلقة مبم  عايري إطاريةموضع قواعد و   -2
وائح اليت ليت تكفل تطبيقها يف املؤسسات األكادميية املختلفة، وإعداد اللوصياغة الضوابط ا

 تنظم اإلشراف على هذه املهن يف تلك املؤسسات.
 

الكليات واملعاهد، واعتماد ك  ،أو ما يعادهلا  االعتماد العام للمؤسسات اجلامعية اجلديدة  -3
 طط األكادميية.اخلتخصصات و اليت تتضمنها، وال  األقسام

 

املراجعة والتقومي الدوري لألداء األكادميي للمؤسسات اجلامعية القائمة أو ما يعادهلا،   -4
 ،الكليات واملعاهد ك  األكادميية،طط الدراسية  كذلك اخلو  األقسام اليت تتضمنهاواعتماد  

 وتقوميها بشكل دوري.
 

ادميي ا من أك  التنسيق حيال اعتماد برامج وأقسام مؤسسات التعليم العايل يف اململكة  -5
 جهات االعتماد العاملية.

 

تقومي واعتماد برامج البكالوريوس، والدبلوم العايل بعد البكالوريوس، واملاجستري   -6
 والدكتوراه أو ما يعادهلا، واملراجعة الدورية ملتطلباهتا.
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 ،ملتوسطةت اربامج الكلياكبعد الثانوية العامة،    أكادميي ا املتخصصةتقومي واعتماد الربامج    -7

 والدبلومات العملية سواء احلكومية أو األهلية.
 

يف املؤسسات التعليمية احلكومية   ،تقومي واعتماد الربامج ذات الصبغة التدريبية والتعليمية  -8
 واألهلية.

 

وتطوير األداء األكادميي يف اجملاالت   ،املشاركة يف اقرتاح اخلطط العامة، واإلعداد  -9
شكيل جلان أكادميية دائمة وجلان أخرى مساندة دائمة أو مؤقتة، ويكون ة تاملختلفة، وللهيئ

 أعضاء هذه اللجان من بني أعضائها أو من غريهم.
 

نشر املعلومات والبياانت اخلاصة ابالعتماد، ألغراض التوعية واإلعالم والبحث   -10
 وإاتحتها للجهات واألفراد الراغبني يف االطالع عليها.  ،العلمي

 

 االعتماد املؤسسي يف اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي :معايري   •
  

من قبل اهليئة الوطنية  ،م عدد من املعايري اخلاصة ابالعتماد املؤسسي2009صدرت يف عام 
 للتقومي واالعتماد األكادميي، ومتثلت بعدة نقاط رئيسية وهي:

 

 الفروع التالية:  ف ويشملواألهداالرسالة والغاايت    املعيار األول:-1
 

  مناسبة رسالة املؤسسة.   -
 صياغة رسالة املؤسسة.   -
 وضع الرسالة ومراجعتها.  -
 استخدام الرسالة.   -
 العالقة بني الرسالة والغاايت واألهداف.  -
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  ويشمل الفروع التالية :طات واإلدارة  لُ السُّ   املعيار الثاين :-2

 

 اجمللس اإلداري األعلى للمؤسسة.    -
 القيادة.   -
 عمليات التخطيط.   -
 العالقة بني شطري الطالب والطالبات.   -
 النزاهة.   -
 السياسات واللوائح التنظيمية.   -
 بيئة العمل.   -
 الشركات املرتبطة ابملؤسسة والوحدات )الكياانت( التابعة هلا.  -

 

 ويشمل الفروع التالية:  ودة وحتسينهاإدارة ضمان اجلاملعيار الثالث:    -3
  

 االلتزام املؤسسي بتحسني اجلودة.   -
 نطاق عمليات ضمان اجلودة.   -
 إدارة عمليات ضمان اجلودة.  -
 استخدام املؤشرات واملعايري القياسية للمقارنة املرجعية.   -
 التحقق املستقل من التقومي.  -

 

  ويشمل الفروع التالية:التعلم والتعليم    الرابع:  املعيار-4
 

 سية جلودة التعلم والتعليم.  املراقبة املؤس  -
 نواتج تعلم الطلبة.   -
 عمليات تطوير الربامج.   -
 عمليات تقومي الربامج ومراجعتها.   -
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 تقومي الطلبة.   -
 املساعدات التعليمية للطلبة.   -
 جودة التدريس.  -
 دعم التحسني يف جودة التدريس.   -
 مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخرباهتم.  -
 خلربة امليدانية.  أنشطة ا -
 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى.  -

 
  ويشمل الفروع التالية:إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة    املعيار اخلامس:-5

 

 قبول الطلبة.   -
 سجالت الطلبة.   -
 إدارة شؤون الطلبة.  -
 ختطيط خدمات الطلبة وتقوميها.  -
 اخلدمات اإلرشادية والطبية.  -
 الطلبة غري الصفية.أنشطة    - 

 

  ويشمل الفروع التالية:مصادر التعلم    املعيار السادس:-6
 

 التخطيط والتقومي.   -
 التنظيم.   -
 دعم املستخدمني.   -
 املوارد واملرافق.  -
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  ويشمل الفروع التالية:املرافق والتجهيزات    املعيار السابع:-7
 

 السياسات العامة والتخطيط.   -
 التجهيزات وكفايتها. جودة املرافق و  -
 اإلدارة والشؤون اإلدارية للمرافق والتجهيزات.    -
 تقنية املعلومات.   -
 إسكان الطلبة. -
 
  ويشمل الفروع التالية:التخطيط واإلدارة املالية    املعيار الثامن:-8

 

 التخطيط املايل وإعداد امليزانية.    -
 اإلدارة املالية.   -
 خاطر.التدقيق املايل وتقومي امل  -
 

  ويشمل الفروع التالية:عمليات التوظيف  املعيار التاسع:  -9
 

 السياسة العامة واإلدارة.   -
 )والتعيني(.التوظيف    -
 التطوير الشخصي والوظيفي.   -
 اإلجراءات التأديبية، وتسوية الشكاوى، وحل النزاعات.  -
 

 ويشمل الفروع التالية:البحث العلمي  املعيار العاشر:    -10
  

 لسياسات املؤسسية يف البحث العلمي. ا  -
 مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة يف البحث العلمي.  -
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 التجاري للبحث العلمي. االستثمار    -
 املرافق والتجهيزات البحثية.  -

  

  ويشمل الفروع التالية:عالقات املؤسسة التعليمية ابجملتمع  املعيار احلادي عشر:   -11
 

 حول عالقاهتا ابجملتمع. سياسات املؤسسة    -
 التفاعل مع اجملتمع.   -
 مسعة املؤسسة التعليمية. -

 

م، وهي بشكل مفّصل كاآليت: 2018لالعتماد املؤسسي عام  وصدرت معايري حديثة  
 )موقع اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي(.

 
 معايري االعتماد املؤسسي:  -

 

 
1  

 سرتاتيجي  الرسالة والرؤية والتخطيط اال
وتوجه  ، حتدد الغرض من إنشائها جيب أن يكون لدى املؤسسة رسالة وأهداف واضحة ومناسبة

التخطيط وصنع القرار والعمل يف مجيع الوحدات األكادميية واإلدارية، وترتبط خطتها  
  االسرتاتيجية برؤية واضحة تتواءم مع التوجهات الوطنية والعاملية، ويتم متابعة وتقييم األداء 

 املؤسسي بناًء على مؤشرات رئيسة لألداء. 
 الرسالة واألهداف املؤسسية   1-1

، وتتناسب مع طبيعتها واحتياجات اجملتمع والتوجهات  توضح رسالة املؤسسة الغرض من إنشائها 1-1-1
 الوطنية، وتراجع دوراي. 

 ، وتتميز ابلوضوح والواقعية. ترتبط أهداف املؤسسة برسالتها 1-1-2
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إعالهنا على نطاق  تُعتمد رسالة املؤسسة وأهدافها من ِقبل اجمللس اإلداري األعلى للمؤسسة ويتم  1-1-3
 واسع. 

ه الرسالة مجيع عمليات املؤسسة ) 1-1-4 ، واختاذ القرارات وختصيص املوارد وتطوير  ثل: التخطيط متوجِّ
 الربامج األكادميية(. 

 العاملني فيها.  يوجد لدى املؤسسة قيم توجه العمل وسلوك 1-1-5
 الرؤية والتخطيط االسرتاتيجي    1-2

 يوجد لدى املؤسسة رؤية واضحة وطموحة ومعلنة.  1-2-1
وتتواءم مع خطط التنمية الوطنية   ،تضع املؤسسة خطة اسرتاتيجية شاملة وحمددة تتسق مع رؤيتها  1-2-2

 ، وبرامج التحول الوطين(. م 2030وبراجمها )مثل: رؤية اململكة  
، مرتبطة مبؤشرات أداء حمددة  اسرتاتيجية واضحةً  اتشمل اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة أهدافً  1-2-3

 لقياس مدى حتققها بدقة حسب مستوايت األداء املستهدفة. 
 للمخاطر احملتملة وآليات للتعامل معها.  ا اخلطة االسرتاتيجية تقديرً تتضمن  1-2-4
  ا ، ومتثل اخلطة االسرتاتيجية إطارً والتنفيذية الالزمة جلميع وحداهتاتعتمد املؤسسة اخلطط التشغيلية   1-2-5

 لتلك    امرجعي  
 اخلطط. 

، وتُعد تقارير دورية حول  آليات حمددةتتابع املؤسسة مدى تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية من خالل  1-2-6
 والظروف املتغرية.  ذلك، وُتطوَّر وتعدَّل حسبما يتطلب األمر؛ استجابًة لنتائج املراجعة والتقومي

 
2  

 احلوكمة والقيادة واإلدارة 
، وأن تطبق سياسات ولوائح  للحوكمة تضمن فاعليتها وكفاءهتا اجيب أن يكون لدى املؤسسة نظمً 

عم رسالتها وأهدافها وخططها االسرتاتيجية والتشغيلية، ولديها هيكل تنظيمي  وإجراءات تد
فة الوظائف، كما جيب أن يسود يف املؤسسة منط  واضح ومطبق، وحتدد املهام والصالحيات لكا

قيادي ونظام إداري يعتمد على التخطيط واملتابعة والتنفيذ، ويعمل على تفعيل نظم اجلودة اليت  
ستمر لألداء يف إطار من النزاهة والشفافية واملساواة والعدالة، ويف ظل مناخ  حتقق التطوير امل

األداء املؤسسي املتعلق هبذا األمر بناًء على مؤشرات    تنظيمي داعم للعمل، كما جيب أن يقيَّم
 رئيسة لألداء. 
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 اجملالس واللجان العليا   2-1
جملس اجلامعة    -وصالحيات حمددة )مثل: جملس األمناء  ُتدار املؤسسة من ِقبل جمالس ذات مهام  2-1-1

 ملكة العربية السعودية. اجمللس العلمي( تتفق مع أنظمة التعليم العايل يف امل - جمالس الكليات  -
مع حتديد مهامها   ،ُتشكل اللجان الدائمة واملؤقتة يف املؤسسة وفق ضوابط حمددة ومعلنة  2-1-2

 مع متثيل مناسب لشطري الطالب والطالبات والفروع.   ،وصالحياهتا
)مثل:  والكفاءة التشغيلية يف جوانبها املختلفة   ،تعمل اجملالس على رفع الفاعلية املؤسسية 2-1-3

 اجلوانب األكادميية واإلدارية واملالية ونظم اجلودة الداخلية(. 
 لتقييم كفاءة اجملالس واللجان وتطوير أدائها.  ا تطبق املؤسسة نظامً  2-1-4

 القيادة واإلدارة    2-2
يضمن استقطاب القيادات األكادميية واإلدارية ذات   ا،وشفافً  امعلنً  ا ُتطبق املؤسسة نظامً  2-2-1

 ، وتنمية قدراهتم وإعداد قيادات مستقبلية. فاءات املناسبة الك
وتقيِّم أداء القيادات على مجيع املستوايت وفق معايري حمددة    ، للمساءلةُتطبق املؤسسة آليات  2-2-2

 ومعلنة. 
، هيئة التدريس، واملوظفني( من املشاركة يف صنع  متكن القيادات املستفيدين )مثل: الطالب  2-2-3

 القرار. 
 . تتخذ القيادات قراراهتا ابالعتماد على الدراسات واملعلومات والبياانت املؤسسية  2-2-4
 تتخذ القيادات اإلجراءات املناسبة للتنسيق والتكامل بني الوحدات اإلدارية واألكادميية.   2-2-5
ملقرتحات  ، وتشجع املبادرات واتعمل القيادات على توفري مناخ تنظيمي وبيئة عمل إجيابية 2-2-6

 التطويرية، وحتفز األداء املتميز واإلبداع يف مجيع أحناء املؤسسة. 
 حُتيط القيادات منسويب املؤسسة ابلتطورات واملستجدات اليت حتدث فيها بشكل منتظم.  2-2-7
 تتبىن القيادة آليات فاعلة لتحسني مسعة املؤسسة وصورهتا الذهنية.  2-2-8

 راءات   األنظمة والسياسات واإلج  2-3
تدعم التوجهات الوطنية وتسهم يف   ، توجد سياسات شاملة ومعتمدة ومعلنة ألنشطة املؤسسة 2-3-1

، واإلدارية، واملالية، واحلقوق والواجبات،  والبحثية ، حتقيقها )مثل: السياسات األكادميية
 وسياسات اجلودة، والشراكة اجملتمعية(. 
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 ات تكفل حتقيق سياساهتا. تطبق املؤسسة أنظمة ولوائح وإجراء  2-3-2
 ، والتأكد من فاعليتها، وتطويرها. السياسات واإلجراءات يوجد نظام مؤسسي ملراجعة   2-3-3
 يوجد نظام واضح لتفويض الصالحيات مع حتديد للمسؤوليات واملهام املفوَّضة.  2-3-4

 اهليكل التنظيمي    2-4
 وأهدافها وطبيعة نشاطها وحجمها.  يتناسب اهليكل التنظيمي للمؤسسة مع رسالتها 2-4-1
 اهليكل االرتباط التنظيمي وعالقات السلطة والتبعية جلميع الوحدات األكادميية واإلدارية. حيدد   2-4-2
 وتعتمد عليه يف عمليات التوظيف والرتقية.  ، تلتزم املؤسسة ابهليكل التنظيمي 2-4-3
ع  ، وتتابيضمن االتساق بني الصالحيات واملهام  ا ومعلنً ا شاماًل وظيفي   اتضع املؤسسة توصيفً  2-4-4

   االلتزام به.
 إدارة ضمان اجلودة    2-5

، ويشمل مجيع أنشطتها  ويرتبط ابإلدارة العليا ،يتوفر ابملؤسسة نظام فعال لضمان اجلودة وإدارهتا  2-5-1
 ووحداهتا. 

 ات ضمان اجلودة. تقدم املؤسسة الدعم املادي واملايل والبشري املناسب ملتطلب 2-5-2
 املستفيدين )مثل: هيئة التدريس واملوظفني والطالب( يف عمليات ضمان اجلودة. يشارك مجيع  2-5-3
 يتوفر لدى املؤسسة نظام مركزي جلمع وتوثيق البياانت وحتليلها وإدارهتا وإعداد التقارير.  2-5-4
قياس معدالت التقدم على مجيع  تستخدم املؤسسة آليات وأدوات متنوعة ملتابعة األداء و  2-5-5

 املستوايت. 
وأداء وحداهتا األكادميية واإلدارية وفق   ، تقوم املؤسسة إبجراء مقارانت مرجعية ألدائها املؤسسي 2-5-6

 مؤشرات أداء رئيسة وحمددة. 
وير  لتغذية الراجعة والتطا تستفيد املؤسسة من نتائج قياس معدالت الرضا وتقومي األداء يف تقدمي  2-5-7

 والتحسني املستمر.   
 جُتري املؤسسة البحوث والدراسات التطويرية الالزمة لتحسني أدائها وحتقيق أهدافها.  2-5-8
 خيضع نظام ضمان اجلودة للتقومي والتحسني املستمر.  2-5-9

 النزاهة، والشفافية واألخالقيات   2-6
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وتعمل على تنميتها   ، واملؤسسية واملهنيةتطبق املؤسسة سياسات وإجراءات لدعم القيم العامة  2-6-1
 ومتابعة االلتزام هبا بني منسوبيها.  

تطبق املؤسسة آليات تضمن العدالة واملساواة والنزاهة يف مجيع ممارساهتا )مثل: عمليات التوظيف   2-6-2
 وتقييم األداء والرتقية والتطوير املهين(. 

وجتنب تعارض املصاحل يف تعامالهتا األكادميية   ، احتطبق املؤسسة سياسة واضحة ومعلنة لإلفص 2-6-3
 واإلدارية واملالية.   

، وتلتزم املؤسسة ابملصداقية  تتيح املؤسسة املعلومات الضرورية للمستفيدين بشكل معَلن وحمدَّث 2-6-4
 والدقة والشفافية فيما تنشره عن نفسها من معلومات. 

 نسوبيها حبقوق امللكية الفكرية والنشر وقيم األمانة العلمية. التزام ميوجد يف املؤسسة نظام يكفل  2-6-5
 تتوفر آليات لإلبالغ عن قضااي الفساد وسائر املخالفات والتعامل معها.  2-6-6
،  تتوفر لدى املؤسسة لوائح وإجراءات حتدد بوضوح كيفية التعامل مع الشكاوى والتظلم  2-6-7

    ا. لتزام هبواإلجراءات التأديبية، ويتم اال
 
3  

 التعليم والتعلم  
لتصميم وإقرار وتقومي    ؛سياسات وإجراءات واضحة وفعالة جيب أن يكون لدى املؤسسة التعليمية 

، حبيث تسهم يف حتقيق رسالة  وأن يتم ختطيط الربامج  الربامج األكادميية واملقررات الدراسية،
رجات للتعلم على مستوى  وخم ، للخرجيني، وجيب أن حتدد املؤسسة خصائص وأهدافهااملؤسسة 

املؤسسة والربامج، تتواءم مع رسالتها ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف(، وجيب أن  
يضمن حتقيق مستوايت عالية للتعليم والتعلم يف مجيع الربامج   ، فعَّااًل  ايكون لدى املؤسسة نظامً 

خالل آليات مناسبة، وإجراء عمليات  نتظام، ومن املقدمة، وأن تتم مراقبة جودة التعليم والتعلم اب
   مراجعة دورية لتطويرها.  

 تصميم الربامج األكادميية وتطويرها  3-1
لتصميم وإقرار أو تعديل الربامج األكادميية    ؛تطبق املؤسسة سياسات وإجراءات واضحة ومعلنة  3-1-1

 ك يف كافة املستوايت. ، تتضمن حتديد املسؤوليات والصالحيات املتعلقة بذلواملقررات الدراسية 
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، تتضمن حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها،  حتدد املؤسسة منطلقات لتصميم براجمها األكادميية  3-1-2
والعاملية احلديثة، وتلبية حاجات املستفيدين )مثل سوق العمل واجملتمع(،  والتوجهات احمللية 

 واملقارانت املرجعية املناسبة. 
ملعايري ومتطلبات اإلطار السعودي   ،براجمها األكادميية بكافة مستوايهتا   تضمن املؤسسة استيفاء 3-1-3

 للمؤهالت )سقف(. 
، توضح فلسفتها وتكفل  للتعليم والتعلم والتقييمتطبق املؤسسة اسرتاتيجية واضحة ومعتمدة   3-1-4

 . حتقيق أهدافها التعليمية، وخمرجات التعلم يف الربامج 
اسات وإجراءات واضحة ومعلنة تنظم مجيع جوانب التقييم )مثل:  تطبق املؤسسة لوائح وسي 3-1-5

 ، وتوزيع الدرجات...(. مواصفات االختبارات
،  فعالة للتحقق من أن الربامج األكادميية تستويف املعايري األكادميية واملهنية تطبق املؤسسة آليات  3-1-6

 التعلم.   وتضمن التتابع والتكامل بني مقررات الربانمج يف حتقيق خمرجات
اليت تقدم يف أكثر من   ، تتأكد املؤسسة من توحيد اخلطط الدراسية والتوصيفات للربامج واملقررات 3-1-7

 والطالبات ويف الفروع املختلفة( والتزامهم هبا. موقع )أقسام الطالب
مج  يوجد لدى املؤسسة معايري وضوابط مناسبة تضمن جودة أنشطة التدريب امليداين يف الربا 3-1-8

 ، وتتأكد من التزام الربامج هبا. األكادميية 
وتتكامل مع براجمها  ، حبيث تتواءم مع أهداف املؤسسة ختطط املؤسسة لألنشطة غري الصفية 3-1-9

 األكادميية، وتدعم التطوير الشخصي واملهين للطلبة. 
 خصائص اخلرجييني وخمرجات التعلم    3-2

تتواءم   ، ني تشتق منها خمرجات تعلم على مستوى املؤسسةحتدد املؤسسة خصائص عامة للخرجي 3-2-1
 العمل، وتكون معتمدة ومعلنة. ، وتوجهاهتا التعليمية، ومتطلبات التنمية وسوق  مع رسالتها

  ،، تتواءم مع اخلصائص العامة للخرجيني تتأكد املؤسسة من وضع خصائص خرجيني لكل برانمج  3-2-2
 وحاجات سوق العمل. ، ية واملهنيةواملعايري التخصص ، ورسالة الربانمج

حبيث تتواءم مع   ،الطالب تتأكد املؤسسة من أن الربامج األكادميية قد حددت خمرجات تعلم  3-2-3
، وتليب توقعات املستفيدين من داخل وخارج املؤسسة، وتتواءم مع متطلبات  خصائص اخلرجيني 

 اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف(. 
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اكتساب اخلرجيني للخصائص املستهدفة من خالل آليات تقييم متنوعة   تتأكد املؤسسة من  3-2-4
 ومناسبة. 

 ضمان جودة الربامج األكادميية وحتسينها   3-3
ملراجعة وتقومي وحتسني الربامج األكادميية   ، يوجد لدى املؤسسة سياسات وإجراءات واضحة 3-3-1

ويف خمتلف أنواع التعلم   ، ع املواقعوضمان جودة التعلم والتعليم يف مجي  ،واملقررات الدراسية 
، والتعلم عن بعد...(، وتتضمن حتديد املسؤوليات والصالحيات اخلاصة بذلك  )التعليم املدمج

 على كافة املستوايت. 
ومراجعة التقارير السنوية جلميع   ، تطبق املؤسسة إجراءات دورية لضمان جودة العملية التعليمية 3-3-2

، وتتخذ اإلجراءات  تخصصة على مستوى الربامج والكليات واملؤسسةمن ِقبل جلان م  ،الربامج 
 . ر املناسبة للتحسني والتطوي

وخمرجات التعلم   ، ملراقبة وتقييم مدى حتقق خصائص اخلرجيني  ؛وإجراءات   اتطبق املؤسسة نظمً  3-3-3
 وايت. املستهدفة على كافة املست

ويتم إعداد تقارير حول   ، : مرة كل ثالث سنوات(ج )مثاًل  للربام شاماًل  دوراي  اً جتري املؤسسة تقومي 3-3-4
، مع حتديد نقاط القوة والضعف، ومستوايت التفاوت املهمة يف  املستوى العام للجودة يف الربامج 

 اجلودة بني الربامج، واألقسام، والوحدات. 
، )مثل:  مي وإعداد التقارير املؤسسة للربامج واهليئة التعليمية البياانت الالزمة لعمليات التقو توفر  3-3-5

بياانت مؤشرات األداء لكل برانمج أو فرع على حدة، ومدى تقدم الطالب يف الربامج،  
 ومعدالت إمتامهم هلا، وتقييمات الطالب للمقررات والربامج(. 

  ،البياانت املتعلقة مبؤشرات األداء الرئيسة لكل الربامج سنواي   ،املؤسسة يناقش اجمللس األعلى يف  3-3-6
 ويتخذ القرارات املناسبة للتطوير. 

مبا يليب احتياجات    ،تطبق املؤسسة إجراءات فعالة لتخطيط وإدارة خدمات الدعم األكادميي 3-3-7
 . ، وتقوِّم تلك اخلدمات وتطورها دوراي  الربامج األكادميية والطالب 

ج واملقررات اليت تقدم وفق أسلوب  للربام ، توفر املؤسسة اخلدمات اإللكرتونية والبيئة املناسبة 3-3-8
 ، وحتقق املعايري اخلاصة هبذا النمط. ومنط التعليم عن بعد ، التعلم اإللكرتوين

 الطالب. تعتمد املؤسسة آليات للتحقق املستقل من مصداقية وموضوعية تقييم حتصيل  3-3-9
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 الشراكات التعليمية ) إن وجدت (     3-4
الرتتيبات واملسؤوليات   ، ة لربامج الشراكات )التوأمة( مع مؤسسات أخرىحتدد االتفاقيات الرمسي 3-4-1

، وتتضمن استيفاء معايري املركز الوطين للتقومي  وتكون قابلة للتنفيذ وفق أنظمة اململكة  ، بوضوح
األكادميي، ومعايري ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف(، ويتم االلتزام  واالعتماد 

 الكامل هبا. 
، مبا  اليت تقدمها املؤسسات التعليمية الدولية  ، تتأكد املؤسسة من أن الربامج أو املقررات الدراسية 3-4-2

يف ذلك برامج التعليم اإللكرتوين ومقررات التعليم عن بعد، معتمدة ومضمونة اجلودة ومصرح هلا  
 من احلكومة يف بلد املنشأ.  

ابختاذ اإلجراءات املناسبة اليت تضمن   ، -ات أخرى  تقوم املؤسسة يف حال تبنيها برامج ملؤسس 3-4-3
 واالختبارات مع قيم وثقافة اجملتمع. والواجبات  ،توافق مكوانت الربانمج األكادميي

،  تضع املؤسسة الضوابط اليت تضمن جودة مجيع جوانب الربامج اليت تقدمها املؤسسات الشريكة  3-4-4
ومعايري حتصيل الطالب واخلدمات   ، عليمية والتدريسمبا يف ذلك املقررات الدراسية واملواد الت 

 املقدمة، وتتابع االلتزام هبا.  
 ، وتتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك. تقيِّم املؤسسة فاعلية الشراكات بشكل منتظم  3-4-5

 برامج الدراسات العليا      3-5
تتناسب مع مستوى    ،راسيةتطبق املؤسسة آليات للتحقق من أن خمرجات التعلم واخلطط الد 3-5-1

وتتفق مع املعايري األكادميية واملهنية ومتطلبات اإلطار   ،وطبيعة املؤهل يف الدراسات العليا
 السعودي للمؤهالت )سقف(. 

ذوي املؤهالت واخلربات    ، تتحقق املؤسسة من توفر العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس 3-5-2
   املالئمة لربامج الدراسات العليا. 

 تتابع املؤسسة التزام برامج الدراسات العليا مبعايري وشروط القبول املعتمدة.  3-5-3
حتدد املؤسسة أدوار ومسؤوليات أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا واملشرفني   3-5-4

 ال، وتتأكد من االلتزام هبا.  ، ويتم تعريفهم هبا بشكل فععليهم
، ومعدالت تقدمهم، وتقدم الدعم  آليات ملتابعة طلبة الدراسات العلياو  ا تطبق املؤسسة نظامً  3-5-5

 الالزم هلم. 
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وجودة خمرجاهتا مبشاركة    ، وآليات لتقييم كفاءة برامج الدراسات العليا ا تطبق املؤسسة نظامً  3-5-6
 ، وتستخدم النتائج يف التحسني والتطوير. املستفيدين

 مصادر التعلم      3-6
سسة آليات فاعلة تكفل التوفري الكمي والنوعي املناسب ملصادر التعلم واخلدمات  تطبق املؤ  3-6-1

 ، وتتيحها يف أوقات كافية ومناسبة. بناًء على احتياجات الربامج وكافة املستفيدين  ،املرتبطة هبا 
كايف  ، وتوفر هلا العدد الُتطبق املؤسسة آليات وإجراءات إلدارة املكتبة ومصادر التعلم بكفاءة 3-6-2

 واملناسب من املؤهلني. 
لتمكني الطالب وهيئة التدريس من االستخدام الفّعال   ؛تقدم املؤسسة الدعم والتدريب املناسب 3-6-3

 ملصادر التعلم واملكتبة وكافة خدماهتا. 
، لالستخدام الفردي وللمجموعات الصغرية، ولذوي  تتوفر ابملكتبة مرافق وجتهيزات كافية 3-6-4

 اخلاصة.  االحتياجات 
إلاتحة وتبادل املصادر   ، واملراكز احمللية والدوليةتفعل املؤسسة آليات للتعاون مع املؤسسات  3-6-5

 واملراجع مبا يضمن تلبية حاجات املستفيدين.  
تتيح للمستفيدين الوصول إىل   ، يوجد لدى املؤسسة قواعد معلومات وأنظمة إلكرتونية مناسبة 3-6-6

 ا.   واجملالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجه ،واد البحثية مصادر املعلومات وامل
، وتقوم  ومرافقها وجتهيزاهتا ومصادر التعلم  ، تطبق املؤسسة آليات فاعلة لتقومي خدمات املكتبة 3-6-7

 بناء على التغذية الراجعة من املستفيدين واحتياجات الربامج.   بتطويرها وحتديثها دوراي  
 
4  

 الطالب 
  ، املؤسسة واضحة وعادلة ومعلنةن تكون سياسات وأنظمة قبول الطالب يف مجيع برامج  جيب أ

، كما جيب أن تكون حقوق  مع أمهية توفري نظام إلكرتوين فعَّال إلدارة وأتمني سجالت الطالب
 الطالب وواجباهتم حمددة ومعلنة وملتزم  

والتظلم واالستئناف تتصف    هبا، وأن تضع املؤسسة قواعد للسلوك القومي وإجراءات للتأديب 
وتقدمي مجيع اخلدمات اليت حيتاجها   ، ن تتوفر آليات فعالة للتوجيه واإلرشادابلشفافية والعدالة، وأ

مع مراعاة ذوي االحتياجات اخلاصة، كما جيب أن يكون لدى املؤسسة   ، الطالب بشكل متساوي
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ها برامج لرعاية الطالب الدوليني  سياسة فعالة لالستفادة من آراء اخلرجيني، ابإلضافة إىل تبني
    ن وجدوا. واالهتمام هبم إ

 قبول الطالب   4-1
وتوزع الطالب على الربامج   ، تلتزم املؤسسة بتطبيق سياسات ومعايري القبول والتحويل واملعادلة 4-1-1

 األكادميية وفق آليات حمددة وعادلة ومعلنة. 
فيما خيص    ،لتوصيات الكليات والربامج األكادميية   تعتمد املؤسسة إجراءات تكفل االستجابة 4-1-2

 ، ومبا يتناسب مع املوارد املتاحة.  أعداد الطالب املخطط لقبوهلم يف الربامج 
واسرتجاع البياانت   ،إلدارة عمليات القبول والتسجيل فعااًل   اا إلكرتوني  تعتمد املؤسسة نظامً  4-1-3

اإللكرتونية  مدة دراستهم، ويتيح اخلدمات  ، ومتابعة تقدم الطالب خالل وطلب اإلحصاءات 
 للطلبة ابلسهولة والسرعة املناسبة. 

،  تتيح املؤسسة كافة املعلومات املتعلقة أبنواع الربامج واملقررات اليت تقدمها ومنط تقدميها  4-1-4
   ق.والتكاليف املالية، واخلدمات، وغريها، حبيث تكون يف متناول اجلميع قبل تقدمي طلبات االلتحا

 سجالت الطالب   4-2
حتدد حمتواها وآليات محايتها   ،تطبق املؤسسة سياسات وقواعد واضحة إلدارة سجالت الطالب  4-2-1

 مع توفري نسخ احتياطية منها.  ، وحفظها وسريتها والوصول إليها
ت  البياان ، يتيح نظام سجالت الطالب للجهات ذات العالقة على املستوى املؤسسي والرباجمي 4-2-2

اإلحصائية الالزمة لعمليات التخطيط وإعداد التقارير وضمان اجلودة )مثل: نسب الطالب  
   احملولني واملنسحبني واملتعثرين واملعتذرين واملؤجلني(. 

، وإعالهنا يف  تطبق املؤسسة إجراءات حمددة ومناسبة لتحديث السجالت وتسليم نتائج الطالب 4-2-3
 الوقت احملدد. 

 ؤسسة آلية فاعلة للتحقق من استيفاء كل طالب ملتطلبات التخرج.  تضع امل 4-2-4
 حقوق الطالب وواجباهتم   4-3

، وتستطلع آراء الطالب حول مدى  اويتم تعريفهم هب  ،حتدد املؤسسة حقوق الطالب وواجباهتم 4-3-1
 تطبيقها وفاعليتها. 
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، واإلجراءات  تعلقة مبخالفات الطالب والعقوابت التأديبية املتضع املؤسسة اللوائح التنظيمية   4-3-2
   تطبيقها.    اخلاصة بتظلماهتم، وتتابع

 للطالب يف اجملالس واللجان ذات الصلة.  امناسبً  تعتمد املؤسسة متثياًل  4-3-3
 يوجد لدى املؤسسة آليات فاعلة ملراعاة حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.   4-3-4

 التوجيه واإلرشاد   4-4
،  وفق خطط وبرامج حمددة ،لتقدمي خدمات التوجيه واإلرشاد  وشاماًل ا فعااًل ؤسسة نظامً تعتمد امل 4-4-1

 ملتابعة تنفيذها. ومن خالل كوادر مؤهلة وكافية ومناسبة، وحتدد اآلليات املناسبة 
مبا يضمن فهمهم الكامل ألنواع اخلدمات  ، لتهيئة الطالب اجلدد وتوجيههم اتقدم املؤسسة برانجمً  4-4-2

   ، وحقوقهم وواجباهتم.مكانيات املتاحة هلم واإل
مبا يتناسب مع   ، والتوجيه املهين للطلبة ،تقدم املؤسسة خدمات وبرامج فّعالة لإلرشاد األكادميي  4-4-3

 احتياجاهتم. 
،  للتعرف على الطالب املوهوبني واملبدعني واملتفوقني واملتعثرين  امناسبً  اتعتمد املؤسسة تنظيمً  4-4-4

 امج لرعاية كل فئة منهم، مبا يشمل التحفيز والدعم. وتضع بر 
وفق إجراءات تتسم   ،والسلوكي واالجتماعي للطلبة تقدم املؤسسة خدمات اإلرشاد النفسي  4-4-5

 ، من خالل وحدات متخصصة. ابلسهولة واملرونة والسرية
، وتسهم يف  اإلرشادتعتمد املؤسسة وسائل دورية لقياس مدى رضا الطالب عن خدمات التوجيه و  4-4-6

 عمليات التحسني املستمر هلا. 
 الطالب الدوليون   4-5

، وتعتمد ضوابط حمددة  املؤسسة آليات فاعلة جلذب املتميزين من الطالب الدوليني تطبق   4-5-1
 الختيارهم وقبوهلم. 

م الرعاية  ، وتوفر هلتوفر املؤسسة الربامج الداعمة لتكيف الطالب الدوليني مع جمتمع املؤسسة  4-5-2
 االجتماعية والصحية، والبيئة التعليمية املناسبة، وتتابع معدالت تقدمهم األكادميي.  

)برامج املنح وغريها(    ،تـَُقيِّم املؤسسة األنظمة والربامج واخلدمات املتعلقة ابلطالب الدوليني 4-5-3
 ، مبا يضمن التحسني املستمر هلا. بشكل دوري 

 البية  اخلدمات واألنشطة الط 4-6
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، مبا  مبا يتناسب مع احتياجاهتم وأعدادهم ، تلتزم املؤسسة بتقدمي اخلدمات الالزمة جلميع الطالب 4-6-1
 يف ذلك خدمات الرعاية الصحية املناسبة للحاالت الطارئة. 

قياس رضاهم عن  ، تشمل  تتابع املؤسسة جودة اخلدمات املقدمة للطلبة من خالل آليات فاعلة 4-6-2
   مات وكفايتها، وتسهم يف عمليات التحسني املستمر هلا.جودة اخلد

، ويشارك الطالب يف  لألنشطة الطالبية تتواءم مع رسالتها وأهدافها اتضع املؤسسة خططً  4-6-3
 إعدادها، وحتدد آليات لتنفيذها، وختصص موارد مناسبة هلا. 

  ،ب يف األنشطة الطالبية املتنوعة ظيم وحتفيز مشاركة الطالتتخذ املؤسسة اآلليات الالزمة لتن  4-6-4
   ، ومعدالت رضاهم عنها، وتعمل على حتسني جودهتا.وتتابع حجم مشاركتهم فيها

 ، وتتيح إقامة املناشط الداعمة لرايدة األعمال. تشجع املؤسسة إبداعات الطالب وابتكاراهتم  4-6-5
 اخلرجيون   4-7

، ولديها قواعد بياانت حمّدثة  رجييها والتواصل الفّعال معهماملؤسسة اآلليات املناسبة ملتابعة ختوفر  4-7-1
 عنهم.

وقياس مدى مناسبة   ،تعتمد املؤسسة آليات ووسائل متنوعة الستطالع آراء وجتارب اخلرجيني 4-7-2
 لتلبية متطلبات جهات التوظيف وأدائهم املهين.  ؛ املعارف واملهارات والكفاايت اليت اكتسبوها

من خالل إشراكهم يف مناسباهتا العامة    ،سة صلتها ابخلرجيني مبا فيهم الطالب الدوليني تدعم املؤس 4-7-3
وتستثمر خرباهتم املهنية والوظيفية يف   ، موتقدمي اخلدمات املناسبة هل ،والعلمية وخططها التطويرية 

 تعزيز األداء املؤسسي واألكادميي. 
 
5  

 هيئة التدريس واملوظفون 
من ذوي املؤهالت   ، سة العدد الكايف من هيئة التدريس واملوظفنيجيب أن يكون لدى املؤس

، كما جيب أن يتوفر هلم الدعم الالزم، ابإلضافة إىل  واخلربات املناسبة للقيام مبسؤولياهتم جبدارة
، ويستفاد  توفري برامج التطوير املهين املناسبة هلم، كما جيب على املؤسسة أن تقيم أداءهم دوراي  

 تقييم يف التحسني. من نتائج ال
 التوظيف واالستبقاء   5-1
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من هيئة التدريس واملوظفني بناًء    ،ختطط املؤسسة الستقطاب ذوي املؤهالت واخلربات املناسبة  5-1-1
لالستقطاب والرتشيح   ،، وتطبق املؤسسة سياسات وإجراءات عادلة ومعلنة على احتياجاهتا

 والتوظيف وإهناء اخلدمات. 
  ، سسة آليات فاعلة للتحقق من صحة ومصداقية مؤهالت وخربات املرشحني للوظائفتطبق املؤ  5-1-2

 ومسعة املؤسسات اليت حصلوا على مؤهالت منها. 
اإلداريني والفنيني ذوي املؤهالت    ،يتوفر لدى املؤسسة العدد الكايف من هيئة التدريس واملوظفني  5-1-3

 املناسبة؛ للقيام مبهامها املختلفة. 
عند االستعانة هبيئة التدريس املتعاونني والذين يعملون   ، ق املؤسسة معايري وإجراءات مناسبةتطب 5-1-4

 ، وتراعي التوازن يف نسبتهم إىل هيئة التدريس املعينني. بدوام جزئي
 آليات مناسبة الستبقاء هيئة التدريس واملوظفني األكفاء. تعتمد املؤسسة  5-1-5
 ، وتقيمها، وتعمل على حتسينها. خلدمات املناسبة هليئة التدريس واملوظفنيتقدم املؤسسة الرعاية وا 5-1-6
 تطبق املؤسسة معايري معتمدة لرتقية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بشفافية وعدالة.  5-1-7

 التطوير املهين والتقومي   5-2
 اجلدد.   تُقدم املؤسسة برامج فعَّالة لتهيئة وتدريب هيئة التدريس واملوظفني  5-2-1
، يف اجملاالت  ة ، وخباصة حديثي اخلرب تقدم املؤسسة الدعم املايل واملهين الالزم هليئة التدريس  5-2-2

وإشراكهم يف الفرق البحثية، ومساعدهتم يف  التعليمية والبحثية )مثل: توفري التوجيه الشخصي،  
 تطوير مشروعاهتم البحثية(. 

 ة للتطوير املهين والشخصي هليئة التدريس واملوظفني. عادلة ومناسب  اتُتيح املؤسسة فرصً  5-2-3
 توفر املؤسسة آليات فاعلة لتحفيز هيئة التدريس واملوظفني على تطوير أدائهم.  5-2-4
يف األنشطة العلمية    ،املؤسسة آليات تضمن مشاركة أعضاء هيئة التدريس ابستمرارُتطبق   5-2-5

 والبحثية واملهنية. 
، وتقدم هلم التغذية الراجعة،  لتقومي أداء هيئة التدريس واملوظفني ا ومعلنً  فعااًل  ا نظامً تطبق املؤسسة   5-2-6

 ويستفاد منها يف تطوير األداء. 
 
6  

 املوارد املؤسسية  
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لدعم أنشطتها    ؛ن تتوفر لدى املؤسسة املوارد املالية والبنية التحتية املادية والتقنية الكافية جيب أ
، ومتتثل لألنظمة واللوائح، كما  وأن تدار بطريقة فعالة  ، ها الرئيسة وفروعهاوعملياهتا يف مجيع مقار 

مان جودة  أن مواردها كافية لض ، جيب أن تتحقق املؤسسة من خالل عمليات التقومي الدوري
  للسالمة وإدارة املخاطر. فعااًل  ابراجمها التعليمية ودعم التحسني املستمر، وأن لديها نظامً 

 الية وامليزانية  املوارد امل 6-1
وتعد مبشاركة   ، ترتبط عمليات التخطيط املايل وامليزانية أبهداف املؤسسة وأولوايهتا االسرتاتيجية 6-1-1

 ذوي العالقة. 
 تعمل املؤسسة على تنويع مصادر الدخل وفق اسرتاتيجيات مناسبة وفاعلة.  6-1-2
، وحتدد اآلاثر  مل املشاريع أو الربامج اجلديدة ُتضّمن املؤسسة تقديرات التكلفة املالية يف خطط ع 6-1-3

    املرتتبة من إقرارها على اخلدمات واألنشطة القائمة. 
 يوجد لدى املؤسسة املالءة واالستقرار املايل الكايف لدعم براجمها وأنشطتها.  6-1-4
كادميية واإلدارية  جلميع وحداهتا األ ، ُتطبق املؤسسة آليات تضمن االستجابة لالحتياجات املالية  6-1-5

 ابلسالسة والسرعة املناسبة. 
   ، وإعداد تقارير سنوية بذلك. يوجد لدى املؤسسة نظام ملراقبة اإلنفاق ومتابعة االلتزام ابمليزانية  6-1-6
يت  ، وتلتزم املؤسسة ابلتوصيات الجتري عمليات التدقيق املايل الداخلية واخلارجية ابستقاللية  6-1-7

 تُقدم. 
 تضمن عملياُت التخطيط املايل إجراءاٍت لتقومي املخاطر املالية والتعامل معها. ت 6-1-8
 تطبق املؤسسة آليات فاعلة لرفع كفاءة اإلنفاق.  6-1-9

 تقنية املعلومات   6-2
اليت تناسب احتياجاهتا األكادميية والتعليمية   ، توفر املؤسسة البنية والتجهيزات التقنية الكافية 6-2-1

 ة. واإلداري
 تقوم املؤسسة ابلتحديث والصيانة الدورية للتجهيزات التقنية يف مجيع وحداهتا وفق آلية مناسبة.  6-2-2
 تطبق املؤسسة آليات لتنظيم االستخدام الفّعال للتجهيزات التقنية.  6-2-3
 مناسبة ألمن املعلومات املؤسسية والشخصية. تطبق املؤسسة أنظمة   6-2-4
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وللطلبة   ، وللموظفني ،التدريب والدعم الفين الالزم ألعضاء هيئة التدريس   توفر املؤسسة 6-2-5
 املستخدمني لتقنيات املعلومات واالتصاالت. 

التحقق من  ، ويتم تضع املؤسسة قواعد سلوك لتنظيم االستخدام األخالقي ملصادرها التقنية  6-2-6
   االلتزام هبا. 

 ، ويستفاد من النتائج يف التحسني والتطوير. منية ابنتظاتقيِّم املؤسسة كفاءة التجهيزات التق 6-2-7
 تستخدم املؤسسة تقنية املعلومات بفاعلية يف األنظمة اإلدارية واالتصاالت. 6-2-8
لتقنية املعلومات تتصف ابلتكامل واملوثوقية )مثل: حمدودية األخطاء    اتستخدم املؤسسة نُظمً  6-2-9

 االستيعابية املناسبة.  ، وسرعة األداء، والقدرةواألعطال(
 املرافق والتجهيزات  6-3

، وتضع  تشرك املؤسسة املستفيدين يف حتديد احتياجاهتا احلالية واملستقبلية من املرافق والتجهيزات 6-3-1
شاملًة لتوفريها، وضمان استدامتها، وصيانتها الدورية، وتربط ذلك خبططها   ااملؤسسة خططً 

   االسرتاتيجية واملالية.  
 يوجد لدى املؤسسة آلية لتنظيم وترشيد استخدام املرافق والتجهيزات والتدريب عليها.  6-3-2
 االحتياجات اخلاصة. تتوفر املرافق والتجهيزات املناسبة لذوي  6-3-3
،  توفر املؤسسة املرافق الالزمة ملمارسة األنشطة الثقافية والرايضية وغريها من األنشطة غري الصفية 6-3-4

 وتناول الوجبات وجلسات االستذكار واالسرتاحة.   ، افق الالزمة ألداء الصلواتواملر 
واالشرتاطات البيئية يف املرافق   ، والنظافةتتأكد املؤسسة من حتقق مجيع متطلبات الصحة  6-3-5

 والتجهيزات. 
 . ر والتطوي ، ويستفاد من النتائج يف التحسني تقيِّم املؤسسة جودة املرافق والتجهيزات ابنتظام 6-3-6

 السالمة وإدارة املخاطر   6-4
 أولوايهتا. ، تتضمن ترتيب املخاطر حبسب يوجد لدى املؤسسة خطة شاملة إلدارة املخاطر 6-4-1
 توفر املؤسسة اآلليات واملوارد املناسبة لتفعيل خطة إدارة املخاطر.  6-4-2
   ُتطبق املؤسسة آليات آمنة للتخلص من النفاايت اخلطرة. 6-4-3
 ، ويستفاد من النتائج يف التحسني والتطوير. تقيِّم املؤسسة عمليات وإجراءات إدارة املخاطر 6-4-4
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املؤسسة أنظمة أمنية تتميز ابلكفاءة؛ حلماية األشخاص واملرافق والتجهيزات  تستخدم   6-4-5
 ، مع حتديد واضح للمسؤوليات. واملمتلكات الشخصية

،  ان السالمة العامة واملهنية للمنشآت واألفراد وفق املعايري املعتمدة ُتطبق املؤسسة أنظمة لضم 6-4-6
 ويتم التدريب عليها. 

 
7  

 بتكار   البحث العلمي واال 
تعكس توجهاهتا    ،جيب أن يكون لدى املؤسسة خطط حمددة ألنشطة البحث العلمي واالبتكار 

رد الالزمة هلا، وتقدم الدعم  ، وتوفر املؤسسة املواوتتفق مع طبيعتها ورسالتها   ،االسرتاتيجية 
ه  للقيام بدورهم يف هذ   ؛املناسب ألعضاء هيئة التدريس والطالب وغريهم من منسويب املؤسسة

، وإعداد تقارير دورية حوهلا، واختاذ اإلجراءات  وتعمل على متابعة أنشطتها وتوثيقها األنشطة، 
 الالزمة للتحسني والتطوير. 

 ته  التخطيط للبحث العلمي وإدار  7-1
، وتسهم  تتناسب مع رسالتها وأهدافها   ،تضع املؤسسة خطة حمددة ومعلنة ألنشطة البحث العلمي 7-1-1

 يف حتقيق التوجهات الوطنية واألولوايت التنموية. 
   ، وتتابع تطبيقها. يوجد لدى املؤسسة آليات لتحديد أولوايت البحث العلمي 7-1-2
ن توفري فرص متناسبة للبحث العلمي يف مجيع وحداهتا  تضم ، تطبق املؤسسة سياسات وآليات 7-1-3

 وشطري الطالب والطالبات.  ،وفروعها
، والتزام الباحثني  تتوفر لدى املؤسسة سياسات وإجراءات مطبقة حلماية حقوق امللكية الفكرية  7-1-4

 بضوابط وأخالقيات البحث العلمي.  
مبا يضمن   ، راكز والكراسي البحثية )إن وجدت(لتنظيم عمل امل تطبق املؤسسة لوائح وإجراءات  7-1-5

 حتقيق أهدافها  
 ، وتقوم فعاليتها بشكل دوري. وكفاءهتا

لالبتكارات واإلنتاج   ،تطبق املؤسسة سياسات وإجراءات حمددة للتسويق واالستثمار التجاري 7-1-6
 ، ومبا يكفل للباحثني حقوقهم. العلمي ملنسوبيها 

 د بياانت حمدَّثة ومعلنة لإلنتاج العلمي ملنسوبيها. يوجد لدى املؤسسة قواع  7-1-7
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، وتعد التقارير  تطبق املؤسسة آليات مناسبة لقياس إنتاجها البحثي وفق مؤشرات أداء حمددة 7-1-8
 . ر السنوية عنها، ويستفاد من النتائج يف التحسني والتطوي

 دعم البحث العلمي واالبتكار  7-2
 وعة لتنمية املهارات البحثية هليئة التدريس والطالب وحتفيزهم. تطبق املؤسسة آليات متن 7-2-1
 ختصص املؤسسة ميزانية كافية متكنها من حتقيق خطتها البحثية.  7-2-2
مبا يتضمن مصادر وقواعد املعلومات واملرافق   ، توفر املؤسسة البيئة املناسبة للبحث العلمي 7-2-3

 والتجهيزات والربجميات. 
مثل: ختصيص  )  ، سسة اإلجراءات الداعمة ألنشطة البحث العلمي والنشر الدويلتوفر املؤ  7-2-4

 ، ومراكز لالتصال...(. وحدات للرتمجة والتدقيق اللغوي 
 واإلبداع. هتيئ املؤسسة املناخ الداعم لالبتكار  7-2-5
القطاعات    مع  ،تطبق املؤسسة آليات لدعم املشاركة والتعاون يف جمال البحث العلمي واالبتكار  7-2-6

واهليئات واملراكز البحثية على املستويني احمللي   ،الصناعية واملهنية احلكومية واخلاصة واجلامعات 
 والدويل. 

، واملرافق  سالمة الباحثني وأنشطتهم البحثيةتكفل   ،توجد يف املؤسسة أنظمة فعَّالة للسالمة  7-2-7
 والبيئة. 

 ازات واملبادرات البحثية املتميزة. يوجد لدى املؤسسة آليات لتشجيع اإلجن 7-2-8
، مع االعرتاف  تشجع املؤسسة الطالب على املشاركة يف املشروعات واألنشطة البحثية املناسبة 7-2-9

 جبهودهم.
 
8  

 الشراكة اجملتمعية  
، تعكس توجهاهتا  جيب أن يكون لدى املؤسسة خطط وآليات حمددة للشراكة اجملتمعية

بيعتها ورسالتها، وأن تدعم املشاركة الفعالة هليئة التدريس والطالب  االسرتاتيجية وتتفق مع ط
واهليئات املهنية   ، واملوظفني فيها، كما جيب أن تقيم عالقات تعاون فعالة مع اجملتمع احمللي والدويل

وقطاعات العمل املختلفة، وأن تعمل على توثيق أنشطتها ومتابعة فعالية الشراكة اجملتمعية  
 ويرها. وحتسينها وتط

 التخطيط للشراكة اجملتمعية وإدارهتا  8-1
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 واحتياجات اجملتمع. ، تضع املؤسسة خطة حمددة للشراكة اجملتمعية تتناسب مع رسالتها وأهدافها 8-1-1
من خالل   ، يف تفعيل خطة املشاركة اجملتمعية ، تضمن املؤسسة املشاركة الفاعلة ملنسوبيها وطالهبا 8-1-2

 ومتنوعة.  مهام وأنشطة واضحة 
،  لتقدمي االستشارات واخلدمات للقطاعات األخرى  ؛ تطبق املؤسسة سياسات وإجراءات واضحة 8-1-3

 وحُتدد احلقوق واملنافع املتعلقة بذلك.  
  ، لتوثيق ومتابعة وتقييم فاعلية أنشطتها يف جمال الشراكة اجملتمعية  ؛تطبق املؤسسة آليات حمددة  8-1-4

 وتعد تقارير دورية تسهم يف حتسني األداء. ، وفق مؤشرات أداء حمددة 
 تفعيل الشراكة اجملتمعية   8-2

يف ختطيط وتطوير األداء    ،تتيح املؤسسة ألرابب العمل واهليئات املهنية فرصة املشاركة الفاعلة 8-2-1
 ودعم أنشطتها. ، املؤسسي والرباجمي

واهليئات   ، لتعاون مع مؤسسات اجملتمع على ا ، تشجع املؤسسة هيئة التدريس واملوظفني والطالب 8-2-2
 العلمية واملهنية  

 ، والعمل التطوعي، على املستويني احمللي والدويل. املختلفة 
 مبا يسهم يف تلبية احتياجات اجملتمع.   ،تقدم املؤسسة برامج التطوير املهين والتعليم املستمر  8-2-3
تسهم يف تنمية رايدة األعمال   ، اجملتمع  تشاركية متنوعة معتقدم املؤسسة برامج ومبادرات  8-2-4

 واملشاريع الرائدة. 
اليت تليب احتياجات اجملتمع   ، تقدم املؤسسة املبادرات واألنشطة التثقيفية والتوعوية واخلدمية 8-2-5

 احمللي. 
  ، واملالعباملختلفة )مثل: املكتبة تتيح املؤسسة للمجتمع فرصة االستفادة من مرافقها ومصادرها  8-2-6

 الرايضية، والقاعات الدراسية، واملعامل(. 
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إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم مبصر، ورقة عمل مقدمة   .م(1996)  .البيالوي، حسن  -

( 21-20ة )يف مؤمتر: التعليم العايل يف مصر وحتدايت القرن احلادي والعشرين، يف الفرت 
  مركز إعداد القادة، اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، القاهرة.مايو،  

 

بة اململكة األردنية اهلامشية يف ضمان اجلودة ومعايري جتر   م(.2012اخلرابشة، عمر. )  -
املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم االعتماد األكادميي يف كليات الرتبية.  

 .2012أبريل،   15-14البحرين،  امعة اخلليجية،العايل، اجل
 

امعات االعتماد وضبط اجلودة يف اجلم(.  2010اخلطيب، امحد واخلطيب، رداح. )  -
 اربد، األردن: عامل الكتب احلديث.  العربية )أمنوذج مقرتح(.

 

جودة واعتماد مؤسسات التعليم )الواقع  م(.2010)  الدسوقي، عيد أبو املعاطي.  -
 القاهرة، مصر: مركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.ستقبل(.ومتطلبات امل

 

 .يل، وماهر أمحد حسنالسمالوطي، ماجدة حممد أمني، وإيناس إبراهيم حو   -
االعتماد وضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل: دراسة حتليلية يف ضوء .  م(2005)

))االعتماد وضمان جودة خربات وجتارب بعض الدول، املؤمتر السنوي الثالث عشر  
 اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة ابالشرتاكيناير،    25-24املؤسسات التعليمية(( يف الفرتة  

 ، القاهرة: دار الفكر العريب.مع كلية الرتبية ببىن سويف
 

م(. مواجهة التحدايت: أنظمة جودة مؤسسات 2009)  .واحلريب، اليف،  العتيقي، عماد  -
 ، 1، العدد 15. اجلزء  اجلودة يف التعليم العايلالتعليم العايل اخلاصة يف دولة الكويت.  
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 .15-3ص
 

جودة الربامج الرتبوية للدراسات العليا يف كليات   مستوىم(. 2016العزام، ميسم. )  -
)رسالة ماجستري غري   مقرتحات تطويرها.الرتبية يف اجلامعات األردنية احلكومية و 
 منشورة(. جامعة الريموك، إربد، األردن.

 

معوقات تطبيق االعتماد األكادميي يف معياري م(. 2014القرشي، رمزي سراج. )  -
ث العلمي، بكلية الرتبية يف جامعة أم القرى من وجهة نظر الرسالة واألهداف والبح

 غري منشورة(، جامعة أم القرى.  )رسالة ماجستريأعضاء هيئة التدريس.
 

تصور مقرتح لتطبيق االعتماد األكادميي ابلتعليم   م(.2007)  القصيب، راشد صربي.  -
حباث عملية أ  "  "رؤى تنموية   مستقبل التعليم اجلامعي العريب  اجلامعي يف مصر.

 وفعاليات أكادميية.  القاهرة: املكتب اجلامعي احلديث. 
 

االعتماد م(.  2005حسن، ماهر أمحد. )  ،يل، إيناس إبراهيمجو   ،أمني، ماجدة حممد  -
دراسة حتليلية يف ضوء خربات وجتارب بعض   :وضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

اد وضمان جودة املؤسسات التعليمية .مصر. الدول .املؤمتر السنوي الثالث عشر االعتم
 .766 –  687. ص 3ج
 
يجية مقرتحة لالعتماد األكادميي ابجلامعات الفلسطينية م(. اسرتات2017بركات، زايد. )  -

 اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.  
(10.)163،27-188. 
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معوقات حتقيق االعتماد األكادميي يف كلية م(. 2012علي. )حكمي، عبد امللك  -

.)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة وسبل التغلب عليهاالرتبية جبامعة امللك خالد  
 امللك خالد، اململكة العربية السعودية.

 

م(. نظام جودة التعليم ما بعد املرحلة الثانوية يف 2009)  .درندري، إقبال، وآخرون   -
 . اجلزءاجلودة يف التعليم العايلة العربية السعودية، طريقة شاملة وتطويرية وموحدة.  اململك

 .59-47، ص 1، العدد 15
 

م(. تعقيدات ضمان اجلودة يف البيئات 2009)   .وكارول، مارتن  ،روزاق، وسن  -
يم اجلودة يف التعل االقتصادية احلرة سريعة النمو: دراسة حالة اإلمارات العربية املتحدة.  

 .  98-91، ص  1، العدد  15. اجلزء  العايل
 

اسات العليا يف كليات الرتبية األساسية وفق م(.تقومي برانمج الدر 2016)  عبيد، رايض.  -
 (،28)  جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية،معايري االعتماد األكادميي.  

418-436. 
 

األداء للتدريس وطرق حتسني الكفاية   م(. معوقات تطوير2016فلمبان، آسر. )  -
ة تطوير املعلم اجلامعي خالل الفرتة ندو اإلنتاجية للمعلم اجلامعي: دراسة مقدمة إىل  

 .284-255الرايض: مركز البحوث جبامعة امللك سعود  هــ .  23-25/7/1424
 

ربات اجليزة: مركز اخل  .التقومي يف التعليم العايلم(.  2009).  قناديلي، جواهر أمحد   -
 املهنية لإلدارة.
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القاهرة: دار   لتعليم.ثقافة املعايري واجلودة يف ام(.  2008جماهد، حممد عطوه. ) -

 اجلامعة اجلديدة. 
 

، منتدى الفكر العريب، معايري اجلودة الشاملة للجامعات العربية  .جميد، سوسن شاكر -
2005. 

 

ة واالعتماد للجامعة ومؤسسات م(." إدارة اجلودة الشامل2004)  حمفوظ، امحد فاروق. -
ديسمرب، 19-18آفاق اإلصالح والتطوير،   ،مؤمتر التعليم اجلامعي العريبالتعليم العايل :

2004. 
 

سرتاتيجية مقرتحة لتطوير ام(.  2005)  .وقرين، أسامة حممود ،حممد، حممد عبد احلميد  -
ة مقدمة للمؤمتر السنوي منظومة إعداد املعلم يف ضوء معايري االعتماد لبعض الدول . دراس

 "كلية الرتبية بين سويف.  االعتماد وضمان جودة املؤسسات التعليميةالثالث عشر "
 يناير.25-24جامعة القاهرة .

 

معايري االعتماد الرباجمي يف األقسام األكادميية بكلية م(.  2013مدخلي، مسية. ) -
نظر القيادات اإلدارية   الرتبية يف جامعة أم القرى، الواقع األمهية الصعوابت من

)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى، اململكة   وأعضاء هيئة التدريس ابلكلية.
 العربية السعودية.

 

مطبعة كلية الزراعة: جامعة   إدارة اجلودة الشاملة.م(،  1995)  .، فوزي شعبان مدكور -
 القاهرة. 
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شاملة يف التعليم اجلامعي ملواجهة دارة اجلودة الإ م(،1997مصطفى، أمحد سيد، ) -

 .جملة كلية التجارة، جامعة الزقازيق ،  حتداين القرن الواحد والعشرين 
  

(. " إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف 2013، عمار ومخيس، عبد هللا. )الدبر  -
(: 13)  6تعليم العايل:  اجمللة العربية لضمان جودة الكليات الرتبية جبامعة طرابلس ".  

19  –  63.  
 

. دار صفاء للنشر إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالء(.  2006، مأمون. )الداردكة  -
 والتوزيع. عمان. األردن.

 

(. " دور إدارة اجلودة الشاملة يف تقليل املخاطر يف قطاع التعليم 2013الزعيب، علي. )  -
اجمللة العربية لضمان اسة تطبيقية( ".  ة العاملية )در العايل األردين يف ظل األزمة االقتصادي

  .39  –  3(:  11)  6جودة التعليم العايل:  
 

. دار املسرية 1. طتطبيقات يف إدارة اجلودة الشاملة(.  2008عبد الستار. )  ،العلي  -
 للنشر والتوزيع. عمان.

 

(. " درجة إمكانية تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف اجلامعات 2007، أمحد. )بدح  -
     .93 –  47(: 4جملة احتاد اجلامعات العربية: )دنية ". األر 
 

أحباث (. " إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي ".  2001، حممد. )طعامنة -
 (.1) 17الريموك:  
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 (. " قياس جودة اخلدمات التعليمية ".2004عاشور، يوسف والعبادلة، طالل. )  -

 .152  –  137(:  1)  1اجلودة يف التعليم العايل:  
 

، ورقة عمل إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم مبصر  .م(1996)  .، حسنالبيالوي  -
 20مقدمة يف مؤمتر: التعليم العايل يف مصر وحتدايت القرن احلادي والعشرين، يف الفرتة )

 إعداد القادة، اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، القاهرة.( مايو، مركز  21  –
 

›› إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم  .م(1998)  . الشربييناهلاليل، اهلاليل  -
، كلية الرتبية جامعة املنصورة، جملة كلية الرتبية ابملنصورةاجلامعي والعايل: رؤية مقرتحة ‹‹،  

 (.37العدد )
 

: تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة  .(1997) .بن سعيد، خالد بن سعد عبد العزيز  -  
 ي، الرايض: العبيكان للطباعة والنشر.على القطاع الصح

 

إدارة اجلودة الشاملة: اجلزء الثاين تطبيق إدارة   .م(1996)  .جابونسكي، جوزيف -
قاهرة، مركز اخلربات املهنية ، الاجلودة الشاملة نظرة عامة، ترمجة عبد الفتاح النعماين

 لإلدارة.
 

)دليل عملي(،   للجودة الشاملةإدارة النظم التعليمية    .م(2008)  .زاهر، ضياء الدين  -
 القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.

 

 الدليل العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة   .م(2002)  .سليمان، عبد الفتاح حممود  -
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 ، القاهرة.تشييديف شركات ومشروعات ال

 

 ، ادار احلديث. القاهرة: مصر.لسان العرب(.  1990ابن منظور ) -
 

 

تطوير برامج الدراسات العليا الرتبوية جبامعة اإلمام هـ(.  1433. )آل فهيد، غدير -
. )رسالة ماجستري غري حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري االعتماد األكادميي

 منشورة(. جامعة اإلمام حممد بن سعود. الرايض، السعودية. 
 

ي وحتقيق حتدايت تطبيق معايري االعتماد األكادمي(.  2014آل مهدي، أمساء. ) -
اجلودة وآليات التغلب عليها :دراسة ميدانية على كلية العلوم اإلدارية واملالية 

 منشورة(. جامعة الباحة. الباحة، السعودية .  )رسالة ماجستري غري  جبامعة الباحة.
 

دار   التعليم اجلامعي وحتدايت املستقبل.م(.  2006وجنيب، كمال. )  ،بدران، شبل -
 اإلسكندرية: مصر.  الوفاء للنشر والتوزيع.

 

تطوير أداء كليات الرتبية للبنات ابململكة يف ضور م(.  2008البدري، أميمة. ) -
دراسة تطبيقية على كليات الرتبية للبنات جبامعة  –معايري االعتماد األكادميي  

 )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى. مكة املكرمة، السعودية. .  -جازان
 

(. إدارة اجلودة الشاملة وأثرها على إدارة اجلودة 2012ل. )بين مصطفى، سهي -
اجملمعة، )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة  الشاملة يف اجلامعات السعودية

 اجملمعة، اململكة العربية السعودية.
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معجم مصطلحات االعتماد وضمان اجلودة يف م(.  2007البهواشي، السيد. ) -
 ر: عامل الكتب.. القاهرة، مصالتعليم العايل

 

تطبيق نظام االعتماد األكادميي يف اجلامعات احلكومية م(.  2012بوقس، حنان. ) -
 دكتوراه غري منشورة(. جامعة أم القرى. مكة املكرمة، السعودية.. )رسالة  السعودية

 

مدى مناسبة وتوافر بعض معايري االعتماد األكادميي هـ(. 1430الثقفي، أمحد. ) -
سام الرايضيات بكليات العلوم يف اجلامعات السعودية من وضمان اجلودة يف أق

ري منشورة(. جامعة أم . )رسالة دكتوراه غوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب
 القرى. مكة املكرمة، السعودية.

 

دليل اجلودة واالعتماد األكادميي م(.  2009والعمري، عائشة. )  ،احلبيشي، صفاء -
يف مؤمتر االعتماد األكادميي لكليات الرتبية يف العامل   . دراسة مقدمةلكليات الرتبية

 سعودية. العريب: روئ وجتارب. جامعة طيبة. املدينة املنورة، ال
 

معوقات حتقيق االعتماد األكادميي يف كلية الرتبية م(.  2012احلكمي، عبدامللك. ) -
امعة . )رسالة ماجستري غري منشورة(. ججبامعة امللك خالد وسبل التغلب عليها

 امللك خالد. أهبا، السعودية.
 

. التعليماجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف  م(.  2003اخلطيب، حممد. ) -
 الرايض، السعودية: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع.
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م(. إدارة االعتماد األكادميي يف التعليم 1999واجلرب، عبدهللا. )  ،اخلطيب، حممد  -

مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ليج العريب.  دراسة ميدانية. جملة رسالة اخل
 .121،  43، ص73عدد

 

. ديب، اإلمارات العربية البحث العلمي الرتبويأساسيات  (.  2012اخلليلي، خليل. ) -
 املتحدة: دار الفكر.

 

االعتماد األكادميي يف مؤسسات التعليم (.  2007) الكرمي.  الدحام، حممد عبد -
م، من املصدر 2018أكتوبر،    2. أسرتجع يف  ات العربيةالعايل وتطبيقاته يف اجلامع

http://faculty.ksu.edu.sa/aldaham/Documents/reseach 
 

 

درجة تطبيق معايري االعتماد يف اجلامعات اليمنية م(. 2014الزايدي، مبارك. ) -
 منشورة(. جامعة الريموك، )رسالة دكتوراه غريخلاصة ومعوقاهتا ومقرتحات التطوير.  ا

 الشراري، إبراهيم.  األردن  
 

)رسالة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف الوزارات السعودية(. 2010) -
 ماجستري غري منشورة(. اجلامعة األردنية، عمان، األردن.

 

الرتبية جامعة سة تقوميية لربانمج إعداد املعلم بكلية  (. درا2009الشرعي، بلقيس. ) -
اجمللة العربية لضمان   السلطان قابوس وفق متطلبات معايري االعتماد األكادميي.

 . األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية: األردن .جودة التعليم اجلامعي
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ء هيئة التدريس م(. تصورات القادة األكادمييني وأعضا۲۰۰۸الصمادي، مصطفى. ) -
نية اخلاصة بتطبيق معايري االعتماد واجلودة. )رسالة دكتوراه غري االلتزام اجلامعات األرد

 منشورة(. جامعة عمان العربية، األردن.
 

(. معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات 2012العضاضي، سعيد. ) -
. لضمان جودة التعليم العايل  اليمن: اجمللة العربية  .التعليم العايل دراسة ميدانية

 .97-66، ص9اليمن. العدد
 

. عمان، املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةم(. 2001العقيلي، وصفي. ) -
 األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.

 

واقع االعتماد األكادميي يف اجلامعات األردنية   .م(2012محزة. )  ،العمد  -
 . عمان: األردن.ه غري منشورة(. جامعة الريموك. )رسالة دكتوراومقرتحات للتطوير

 

تطوير األداء املؤسسي لكلية الرتبية م(.  2012عيداروس، أمحد؛ وعراقي، السعيد. ) -
. القاهرة، مصر: جملة القراءة جبامعة الطائف يف ضوء معايري ضمان اجلودة واالعتماد

 واملعرفة.  
 

دارة اجلودة الشاملة على دور تطبيق مبادئ إ(.  2017عيسى، جعفر عبد هللا. ) -
)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم املدارس الثانوية مبحلية أم درمان  أداء

 درمان اإلسالمية، أم درمان، السودان.
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معوقات حتقيق االعتماد األكادميي يف كلية علوم هـ(.  1437الغيهب، هتاين. ) -
المية وسبل التغلب عليها احلاسب واملعلومات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس

)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة اإلمام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  
 حممد بن سعود. الرايض، السعودية.

 

ام األكادميية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة إدارة األقسم(.  2011فاضل، مهاء. ) -
ة ماجستري غري منشورة(. . )رسالالعزيز  واالعتماد جبامعيت أم القرى وامللك عبد

 جامعة أم القرى. مكة املكرمة: السعودية. 
 

تصور مقرتح لتطبيق االعتماد األكادميي بكليات   م(.2012الفقيه، عبد الكرمي. ) -
)رسالة   ينية يف ضوء خربات الدول العربية واألجنبية.الرتبية يف اجلمهورية اليم

 .دكتوراه غري منشورة(. جامعة قناة السويس، مصر
 

متطلبات االعتماد األكادميي لربامج الدراسات العليا هـ(.  1432القرين، صاحل. ) -
)رسالة دكتوراه غري منشورة(. يف اإلدارة الرتبوية ابجلامعات السعودية: تصور مقرتح.  

 أم القرى. مكة املكرمة، السعودية.جامعة 
 

راسات العليا يف متطلبات االعتماد األكادميي لربامج الدم(.  2011القرين، صاحل. ) -
)رسالة دكتوراه غري منشورة(.   اإلدارة الرتبوية ابجلامعات السعودية: تصور مقرتح.

 .جامعة أم القرى. مكة، السعودية
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. القاهرة، مصر: مكتبة دار الشروق املعجم الوسيط(.  2004جممع اللغة العربية. ) -
 الدولية.

 

مقرتحة لتطوير منظومة إعداد   إسرتاتيجيةم(.  2005وقرين، أسامة. ) ،حممد، حممد  -
. املؤمتر السنوي الثالث عشر. بعنوان: املعلم يف ضوء معايري االعتماد لبعض الدول

ملؤسسات التعليمية". جامعة القاهرة: كلية الرتبية ببين "االعتماد وضمان جودة ا
 سويف. 

 

ر اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم يف مصم(.  2009العظيم. )  مصطفى، عبد  -
املؤمتر العلمي السنوي العريب الرابع. وبعض الدول العربية واألجنبية )دراسة حتليلية(.  

بعنوان "االعتماد األكادميي ملؤسسات وبرامج التعليم العايل النوعي يف مصر والعامل 
 كلية الرتبية النوعية.  أبريل. جامعة املنصورة.  9-8العريب )الواقع واملأمول(. 

 

(. معوقات احلصول على االعتماد األكادميي وضمان اجلودة 2014املطوع، انيف. ) -
للربامج التعليمية يف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية مبحافظة شقراء ابململكة العربية 

-11، ص17اليمن. العدد. اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل.  السعودية
143. 

 

عايري االعتماد األكادميي يف برامج معيقات حتقيق مم(. 2019مقابلة، إميان. ) -
)رسالة ماجستري غري الدراسات العليا يف اجلامعات األردنية وسبل التغلب عليها.  

 .منشورة(. جامعة الريموك. األردن 
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متطلبات االعتماد األكادميي يف كلية الرتبية جبامعة م(.  2011املقاطي، وضحى. ) -
)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة   الباحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 أم القرى. مكة املكرمة، السعودية.
 

االعتماد األكادميي وإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم م(.  2007النبوي، أمني. ) -
 لدار املصرية اللبنانية.. القاهرة، مصر: ااجلامعي

 

خدمة يف م(. دليل املصطلحات املست2009والسيد، البهي. )  ،اهلاليل، الشربيين -
كلية الرتبية النوعية ابملنصورة، جملة حبوث الرتبية النوعية. اجلودة واالعتماد األكادميي. 

 .540-467ص  ،13العدد 
 

 دولة الكويت تصورات معلمي املدارس الثانوية يف(.  2008اهلمشي، بدر. ) -
 )رسالة ماجستريإلمكانية تطبيق مبادئ دمينج يف إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسهم

 غري منشورة(. جامعة عمان العربية، عمان، األردن.
 

دليل ضمان اجلودة م(.  2009اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. ) -
 السعودية، الرايض.  .واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية

 

ودة معايري ضمان اجلم(. 2009اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. ) -
 . السعودية، الرايض.واالعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العايل

 

معايري االعتماد األكادميي  م(.2018اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. ) -
 السعودية، الرايض.املؤسسي ملؤسسات التعليم العايل.  
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