وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
جــــاهــــعـــت الوــــثنـــــى
كليــــــــــت العلــــــوم

ال ميكٍ نهجٌدة أٌ جححقق يف انحعهيى إال يٍ خالل جأسيس املنيج انفكزي
انسهيى انذي جسري عهيو ىذه انعًهية انحعهيًيةً ،انيت جضًٍ إضافة نهعهٌو
ًاملعارف انيت يحهقاىا انطانب ،ينظٌية انقيى اخلهقيةًَ ،ظى انعالقات
اإلَساَيةًً ،سائم االجصال املحطٌرة ًغريىا يٍ انضزًريات انيت جتعم يٍ
حياة انطانب يف املؤسسة انحعهيًية يحعة ،فضال عٍ املادة انعهًية انيت يحهقاىا

حتث يفيٌو إدارة اجلٌدة انشايهة.

اجلوووووووووو

اجلووووووووووووو ه

ا ا

اجل ه وووووووووووووووو
ال ربيوووو

يف ضووووو

الد لي .

يف

ال مليوووو

امل ووووو
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هفه م اجل
إن مفهوم الجودة وفقا لما تم االتفاق علٌه فى مإتمر الٌونسكو للتعلٌم والذي أقيٌم فيى ريارٌ
فى أكتورر ٌ 1998ين

عليى أن الجيودة فيى التعليٌم العيالً مفهيوم متعيدد ابرعياد ٌنر يً ان

ٌشمل جمٌع وظائف التعلٌم وأنشطته مثل -:
 -1المناهج الدراسٌة .
 -2الررامج التعلٌمٌة .
 -3الرحوث العلمٌة .
 -4الطالب .
 -5المرانً والمرافق وابدوات .
 -6توفٌر الخدمات للمجتمع المحلى .
 -7التعلٌم الذاتً الداخلً .
 -8تحدٌد معاٌٌر مقارنة للجودة معترف رها دولٌا.
وتعترر الجودة احد أهم الوسائل وابسالٌب لتحسٌن نوعٌة التعلٌم واالرتقاء رمسيتو أدائيه
فً العصر الحالً الذي ٌطلق علٌه رعض المفكرٌن رؤنه عصر الجودة ،فلم تعد الجيودة ترفيا
ترنييو إلٌييه المإسسييات التعلٌمٌيية او رييدٌال تؤخييذ رييه او تتركييه ابنظميية التعلٌمٌيية ،رييل أصيير
ضرورة ملحة تملٌها حركة الحٌاة المعاصرة ،وهى دلٌل على رقاء الروح وروح الرقاء ليد
المإسسة التعلٌمٌة.

هف هين اجل

ا عتو

ٌييرترط فكيير االعتميياد  Accreditationالتعلييٌم العييالً ارتراطييا وثٌقييا رمرييادج إدارة الجييودة
 Quality Management Principlesالتيً تريدو متداخلية فيى مضيمونها ومخرجاتهيا .كميا
ٌترارط أٌضا فكر االعتماد مع مفاهٌم أخر قد تردو متوازٌة معه كياالعتراف رالشيهادات أو
تراخٌ

مزاولة المهنة .Licensing

الجودة Quality

هً درجة اسيتٌفاء المتطلريات التيً ٌتوقعهيا العمٌيل س المسيتفٌد مين الخدميةك ،أو تلي المتفيق
علٌها معه.
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الجودة الشاملة Quality Assurance
هييييً مجموعيييية المرييييادج والسٌاسييييات والهٌاكييييل التنظٌمٌيييية المتمٌييييزة ر سييييتخدام كافيييية المييييوارد المادٌيييية
والرشيييرٌة المتاحييية ر يييرض تحسيييٌن ابداء والخيييدمات المقدمييية وتحقٌيييق أعليييى معٌيييار لييي داء والتحقيييق
من مد تطارق ابداء والخدمات المقدمة مع المعاٌٌر المستهدفة.

العالمات المرجعية Benchmarking
هييييً وسييييٌلة نظامٌيييية لقٌييييا

ومقارنيييية أداء أ مإسسيييية تعلٌمٌيييية اسييييتناداً إلييييى منظوميييية ميييين المعيييياٌٌر

القٌاسيييٌة المعتميييدة أو المتفيييق علٌهيييا ،وذلييي رهيييدف تحدٌيييد ميييد جيييودة المإسسييية ومخرجاتهيييا وخطيييط
التطيييوٌر الالزمييية لتحقٌيييق أهيييدافها س

Quality Assurance and Accreditation,

National

2004ك.

االعتماد Accreditation
هوووو طشووواي ملمموووج علموووج موجوووال طقوووو الطىووووس واالرتعوووا امموووتو ملمموووات التعلوووي والاووورام
الدرامووووية وهووووو لداة ؤعالووووة ومووووللرة لةووووماي جووووودة العمليووووة التعليميووووة وم رجاتىووووا وامووووتمرارية
تيويرها ( .)National Quality Assurance and Accreditation, 2004

المعيار ؤج االعتماد Accreditation Standard
هييييو رٌييييان رالمسييييتو المتوقييييع الييييذي وضييييعته هٌئيييية مسييييئولة أو معتييييرف رهييييا رشييييؤن درجيييية أو هييييدف
معيييٌن ٌييييراد الوصييييول إلٌييييه وٌحقييييق قيييدراً منشييييود ميييين الجييييودة  Qualityأو التمٌييييز Excellence

سNational Quality Assurance and Accreditation, 2004ك.

االعتماد ؤج التعلي Accreditation in Education
أشيييار دٌفٌيييد وهاروليييد ودٌفٌيييذ و رٌنجسيييتد س & David & Harold, 2000; Davis

Ringsted, 2006ك إلى االعتماد فً التعلٌم رؤنه:
 هيييييو االعتيييييراف ريييييان ررنيييييامج تعلٌميييييً معيييييٌن  Programأو مإسسييييية تعلٌمٌييييية Institution

ٌصل إلى مستو معٌاري محدد.Certain Standard
 هو حافز على االرتقاء رالعملٌة التعلٌمٌة
 االعتماد ال ٌهدف إلى تصنٌف أو ترتٌب  Rankingالمإسسات التعلٌمٌة.
 االعتمييياد هيييو تؤكٌيييد وتشيييجٌع المإسسييية التعلٌمٌييية عليييى اكتسييياب شخصيييٌة وهوٌييية ممٌيييزة رنيييا ًء
علييييى منظوميييية معيييياٌٌر أساسييييٌة  Basic Standardsتضييييمن قييييدراً متفقييييا ً علٌييييه ميييين الجييييودة،
ولٌ

طمسا للهوٌة الخاصة رها.

 االعتميياد ال ٌهييتم فقييط رييالمنتج النهييائً للعملٌييية التعلٌمٌيية ولكيين ٌهييتم ريينف
ركل جوانب ومقومات المإسسة التعلٌمٌة.
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القيييدر

لطواع االعتماد
االعتموووواد الملممووووج

Accreditation

Institutional

وهييييو الييييذي ٌركييييز علييييى تقٌييييٌم ابداء

رالمإسسة التعلٌمٌة رصورة شاملة.
االعتموووواد الت

ووووج "Accreditation

 Subjectوهييييو الييييذي ٌركييييز علييييى االهتمييييام رييييالررامج

ابكادٌمٌة التخصصٌة التً تطرحها المإسسة رشكل منفرد سCizas, 1997bك.

مفىو ةاي الطوعية Quality Control

هييييً مجموعيييية ميييين ا جييييراءات التييييً تقييييٌ

مييييد مطارقيييية منييييتج المجموعيييية ميييين

المعييياٌٌر المحيييددة مسيييرقاً .وقيييد تيييإدي عييين الضيييرورة إليييى تعيييدٌل فيييً عملٌيييات ا نتيييا
لٌصييير المنيييتج أكثييير اتفاقيييا ً ميييع المواصيييفات المرسيييومة س David & Harold,

2000ك.
مفىو ةماي الطوعية Quality assurance

ضييييمان النوعٌيييية هييييو عملٌيييية إٌجيييياد فلٌييييات وإجييييراءات تطرييييق فييييً الوقييييت الصييييحٌ
والمناسيييب للتؤكيييد مييين أن النوعٌييية المرغورييية سيييتحقق ر يييض النظييير عييين كٌفٌييية تحدٌيييد
معاٌٌر هذه النوعٌة سDavid & Harold, 2000ك.

امل

ال اجب إتب عه لتقيين ج

تعميييل االتجاهيييات الحدٌثييية فيييً قٌيييا
عليييييى قٌيييييا

ال ولي الت ليوي

وإدارة الجيييودة عليييى تفييياد ضيييٌق النظيييرة والعميييل

مخرجيييييات التعليييييٌم الجيييييامعً المتمثلييييية فيييييً تيييييوافر خصيييييائ

ومعرفٌيية ومهارٌييية وسييلوكٌة فيييً الخييرٌجٌن فحسيييب ،ريييل ٌمتييد قٌيييا

اتجاهٌييييية

جييودة الخدمييية إليييى

جيييودة عناصييير تقيييدٌم الخدمييية التعلٌمٌييية عليييى مسيييتوي المإسسيييات التعلٌمٌييية ،ولقيييد قاميييت
وزارة التعليييٌم العيييالً الررٌطانٌييية فيييً عيييام 2991رتشيييكٌل لجنييية دائمييية لتقٌيييٌم جيييودة تلييي
العناصييير عليييى مسيييتو الدرجييية الجامعٌييية ابوليييً فيييً الجامعيييات الررٌطانٌييية س David

& Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006ك ،كمييا انشييؤ فييً عييام 2995م
مجليييي

أعلييييى لتقٌييييٌم جييييودة الدراسيييية فييييً مرحليييية الدراسييييات العلٌييييا فييييً الجامعييييات

ابمرٌكٌيية سNational Quality Assurance and Accreditation, 2004ك.
ولقيييد اتفقيييت اللجنتيييان عليييى المعييياٌٌر الواجيييب إتراعهيييا لتقٌيييٌم جيييودة الخدمييية وجييياءت هيييذه
العناصيير ومعيياٌٌر تقٌٌمهييا كمييا هييو موضيي فييً الجييدول رقييم س Verrall, Brukner,
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& Sewardك س ;David & Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006

National Quality Assurance and Accreditation, 2004ك

جدول معايير تعيي جودة ال دمة التعليمية ؤج الملممة التعليمية
العط ر
 -2المنهج العلمً

 -1المرجع العلمً

 -3أعضاء هٌئة التدرٌ

 -4أسلوب التقٌٌم

 -5النظام ا داري

 -6التسهٌالت المادٌة

طواقج الجودة
 درجة ت طٌة المواضٌع ابساسٌة. التناسب مع قدرة استٌعاب الطالب فً هذه المرحلة. االرتراط رالواقع العملً. ا لمام رالمعارف ابساسٌة. إعداد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم ل ة أجنرٌة. درجة المستو العلمً والموثوقٌة. شكل وأسلوب إخرا المرجع العلمً. وقت توافر المرجع العلمً. سعر المرجع العلمً. امتداد االستفادة من المرجع العلمً. أصالة المادة العلمٌة. نوع االتجاهات التً ٌنمٌها المرجع العلمً. المستو العلمً والخلفٌة المعرفٌة. إدرا احتٌاجات الطالب. االنتظام فً العملٌة التعلٌمٌة. االلتزام رالمنهج العلمً. تقرل الت ذٌة الراجعة. العمل على تنمٌة المهارات الفكرٌة التنافسٌة. تنمٌة الح الوطنً والوازع ابخالقً. الهدف من أسلوب التدرٌ المستخدم. تنمٌة االتجاه التحلٌلً. تنمٌة النظرة المتعمقة. درجة التفاعل الشخصً. الوعً ردور القدرة العلمٌة والخلقٌة. درجة الموضوعٌة واالتساق. درجة الموثوقٌة والشمول. عدم التركٌز على التلقٌن. التركٌز على القدرة التحلٌلٌة. التركٌز على التفكٌر ا نتقاد . توافر المعلومات الالزمة لتش ٌل وإدارة النظام. التوجه نحو سوق العمل. المناخ الجٌد لممارسة ابنشطة الرٌاضٌة والفنٌة. كفاءة وفعآلٌة النظام ا داري. تلقى الشكؤو والتعامل معها. تناسرها مع طرٌعة العملٌة التعلٌمٌة. -تنمٌة وإشراع الناحٌة الجمآلٌة.
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الشر ط ال ه للج

حسب األك ميي األهر كي

وتطليييب منظمييية االعتمييياد مييين المإسسييية التيييً تتقيييدم للحصيييول عليييى االعتمييياد القٌيييام
ردراسيييية ذاتٌيييية قرييييل قييييدوم فرٌييييق المقٌمييييٌن ،ولييييد غالرٌيييية المإسسييييات ابكادٌمٌييييية
ابمرٌكٌيية مكاتيييب ٌطلقيييون علٌهيييا مكتيييب التقٌييٌم وهيييذه تقيييوم رتنسيييٌق جهيييود االعتمييياد
فيييً المإسسييية ،وٌتمحيييور عميييل جهيييات االعتمييياد مييين التؤكيييد مييين أن الجامعييية أو الكلٌييية
التً تطلب االعتماد قادرة على تحقٌق الشروط العامة التالٌة-:
 .1تييييوافر رسييييالة مإسسيييية ٌلٌييييق رمسييييتواها كمإسسيييية تعلييييٌم عييييالً ،وأن تكييييون لييييدٌها
أهداف تعلٌمٌة تتفق مع رسالتها.
 .2امتال المصادر والموارد المناسرة لتحقٌق الرسالة وابهداف التعلٌمٌة.
 .3تييييوافر نظييييام توثٌييييق أعمييييال الطلريييية المتصييييلة رابهييييداف التعلٌمٌيييية رمييييا ٌرييييٌن أن
المإسسة تحقق أهدافها.
 .4رٌييييان مقييييدرتها علييييى أنهييييا ستسييييتمر فييييً تحقٌييييق رسييييالتها وأهييييدافها س

National

Quality Assurance and Accreditation, 2004ك.

اهوي ضو ى اجل
نظييراً لتعيياظم أهمٌيية ضييمان الجييودة فييً عييالم الٌييوم فقييد رييذلت جهييود كثٌييرة فييً هييذه
الصيييييدد عليييييى المسيييييتوٌٌن اليييييدولً وا قلٌميييييً ،فعليييييى المسيييييتو اليييييدولً نظميييييت
الٌونسكـييييـو منظميييية ابمييييم المتحييييدة للتررٌيييية والعلييييوم والثقافيييية مييييإتمراً عالمٌييييا ً حييييول
التعليييٌم العيييالً عقيييد فيييً ريييارٌ

ٌيييوم التاسيييع مييين أكتيييورر  ،1998وتيييم فٌيييه التركٌيييز

علييى ضييمان الجييودة ولقييد أكييدت المييادة الحادٌيية عشيير ميين ا عييالن الصييادر عيين هييذا
الميييإتمر علييييى أهمٌيييية التقٌييييٌم النييييوعً الييييذي ٌتنييييؤول كافيييية وظييييائف وأنشييييطة التعلييييٌم
العيييالً ،واعتريييرت الميييادة المشيييار إلٌهيييا الدراسييية الذاتٌييية والتقٌيييٌم الخيييارجً فيييً مجيييال
التعلييييٌم العييييالً فييييً العييييالم علييييى تؤسييييٌ

هٌئييييات وطنٌيييية مسييييتقلة ،ووضييييع معيييياٌٌر

ومسيييتوٌات دولٌييية لضيييمان الجيييودة ،كميييا أكيييد ا عيييالن عليييى أهمٌييية مراعييياة السيييٌاق
المإسسيييً واليييوطنً وا قلٌميييً عنيييد وضيييع تلييي المعييياٌٌر والمسيييتوٌات س National

Quality Assurance and Accreditation, 2004ك.
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أميييا عليييى المسيييتو ا قلٌميييً ،فقيييد أشيييار الميييإتمر العيييالمً إليييى عيييدة أنشيييطة إقلٌمٌييية،
ففييييً رٌييييروت –علييييى سييييرٌل المثييييال– نظمييييت الٌونسييييكو المييييإتمر ا قلٌمييييً العررييييً
حيييول التعليييٌم العيييالً ،وهيييذا ريييدوره أكيييد عليييى أهمٌييية الجيييودة فيييً التعليييٌم العيييالً ،ولقيييد
حييث هييذا المييإتمر الييدول العررٌيية علييى إنشيياء فلٌيية لتقٌييٌم نوعٌيية التعلييٌم العييالً علييى
كافيييية المسييييتوٌات :التنظٌمٌيييية والمإسسييييٌة والرييييرامج والعيييياملون والمخرجييييات وفييييً
الشيييهر ابخٌييير مييين العيييام  2003م أشيييرفت الٌونسيييكو رالتعييياون ميييع اتحييياد الجامعيييات
العررٌييية عليييى ميييإتمر فيييً دمشيييق وقيييد أكيييد ضيييمن توصيييٌاته عليييى ضيييرورة إنشييياء
فلٌيييييات ضيييييرط الجيييييودة ونشييييير ثقافييييية التقيييييوٌم واالعتمييييياد فيييييً الجامعيييييات العررٌييييية
سNational Quality Assurance and Accreditation, 2004ك.
ولقيييد أصييير ضيييمان الجيييودة مييين الهميييوم العامييية فيييً منطقتنيييا هيييذه ،وٌرجيييع ذلييي لعيييدة
عواميييل منهيييا اتسييياع نطييياق العولمييية ،وتعييياظم إعيييداد الطلرييية المسيييجلٌن فيييً التعلييييٌم
العييييالً ،ومحدودٌيييية التموٌييييل ،وانتشييييار مإسسييييات التعلييييٌم العييييالً الخاصيييية ،والتعلييييٌم
االلكترونيييً ،وااللتيييزام ابدريييً والمهنيييً ،والهميييوم المرترطييية رنوعٌييية وجيييودة التعليييٌم،
وميييع ذلييي فييي ن لضيييمان الجيييودة طيييارع مختليييف عميييا هيييو سيييائد فيييً اليييدول المتقدمييية،
فهنييا رعييض العوامييل التييً تجعييل منييه عملٌيية فرٌييدة فييً هييذا الجييزء ميين العييالم وميين
ريييٌن هيييذه العواميييل محدودٌييية التنييياف
ٌضييييير رالتنييييياف

الجتيييذاب الطلرييية وقلييية عيييدد الجامعيييات رشيييكل

وحقٌقييييية أن رعيييييض الريييييرامج ال تطيييييرح إال فيييييً مإسسييييية واحيييييدة

وارتفييياع تكلفييية اسيييتقدام خريييراء أجانيييب ،وميييد تيييوفر الخريييراء وقيييت إجيييراء عملٌييية
التقٌٌم ،والظهور المفاجىء والكرٌر لمإسسات التعلٌم العالً الخاصة.

ضو ى اجل

هي هٌظ ر اجل ه

ال ربي

ٌمكييين تحدٌيييد ال يييرض مييين ضيييمان الجيييودة مييين منظيييور الجامعيييات العررٌييية فٌميييا
ٌلً:


ضمان الوضوح والشفافٌة للررامج ابكادٌمٌة.



تييييوفٌر معلومييييات واضييييحة ودقٌقيييية للطلريييية ،وتحدٌييييد أهييييداف واضييييحة ودقٌقيييية
للريييرامج الدراسيييٌة التيييً تقيييدمها الجامعييية ،والتحقيييق مييين تيييوفر الشيييروط الالزمييية
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لتحقٌيييييق هيييييذه ابهيييييداف رفاعلٌييييية وأنهيييييا ستسيييييتمر فيييييً المحافظييييية عليييييى هيييييذا
المستو .


ضيييييمان أن ابنشيييييطة الترروٌييييية للريييييرامج المعتميييييدة تلريييييً متطلريييييات االعتمييييياد
ابكيييادٌمً وتتفيييق ميييع المعييياٌٌر العالمٌيييية فيييً التعليييٌم العيييالً ومتطلريييات المهيييين
وكذل حاجات الجامعة ،والطلرة ،والدولة ،والمجتمع.



تعزٌييييز سييييمعة الرييييرامج المقٌميييية والمعتمييييدة لييييد المجتمييييع الييييذي ٌثييييق رعملٌتييييً
التقوٌم الخارجً واالعتماد ابكادٌمً.



تيييييوفٌر فلٌييييية رمسييييياءلة جمٌيييييع المعنٌيييييٌن را عيييييداد والتنفٌيييييذ وا شيييييراف عليييييى
الررامج ابكادٌمٌة.



تعزٌز ودعم ثقة الدولة والمجتمع رالررامج التً تقدمها الجامعة.



االرتقيييياء رنوعٌيييية الخييييدمات المهنٌيييية التييييً تقييييدمها الجامعيييية للمجتمييييع ،حٌييييث أن
التقيييوٌم الخيييارجً واالعتمييياد ٌتطلريييان تعيييدٌل فيييً الممارسيييات رميييا ٌلريييً حاجييية
ومتطلرات التخصصات والمهن.

ضو ى اجل

يف الت لين ال يل

نشيييياط ضييييمان الجييييودة فييييً قطيييياع التعلييييٌم العييييالً ٌييييتم ميييين خييييالل التقييييوٌم واالعتميييياد فييييً
مإسسيييات التعليييٌم العيييالً فيييً العيييالم وذلييي لرصيييد جملييية المفييياهٌم وا جيييراءات المترعييية فيييً
مإسسيييات التعليييٌم العيييالً عليييى المسيييتو العيييالمً سDavis & Ringsted, 2006ك .وفيييً
اليييدول العررٌييية فيييً الوقيييت اليييذي تحييير

فٌيييه كيييل الحييير

عليييى هوٌتهيييا الثقافٌييية ومراعييياة

خصوصييييٌاتها الحضييييارٌة ال نهييييدر أي فرصيييية تتييييٌ لنييييا االسييييتفادة ميييين تجييييارب ال ٌيييير
خصوصييا ً تليي التييً ثرييت نجاحهييا ورٌادتهييا فنؤخييذ منهييا مييا ٌتناسييق مييع قٌمنييا وثوارتنييا فلقييد
ظهييييرت حركيييية ضييييمان الجييييودة كييييرد ف عييييل إٌجييييارً لمييييا أرييييداه ابكييييادٌمٌون والمسييييئولون
والمجتميييع مييين قليييق حيييول جيييودة التعليييٌم العيييالً ،وهيييو اليييذي نجيييم عييين عواميييل كثٌيييرة منهيييا
التنيييياف

الييييدولً ،واالحتٌاجييييات المت ٌييييرة للسييييوق

والتموٌييييل .فالمجتمعييييات والحكومييييات

أٌضيييا ً ٌهتميييان رجيييودة التعليييٌم العيييالً ،وٌسيييعٌان ٌجييياد أنظمييية تحيييدد المسيييإولٌات تحدٌيييداً
واضيييحاً ،ومييين هنيييا ٌمكييين القيييول ريييؤن ضيييمان الجيييودة أمييير ضيييروري لتلرٌييية االحتٌاجيييات
المرترطة رالجودة وتحدٌد المسإولٌة فً التعلٌم العالً.
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كيييان مفهيييوم ضيييمان الجيييودة الشييياملة قيييد نشيييؤ وتطيييور فيييً أمرٌكيييا الشيييمالٌة فيييً وقيييت مركييير
مييين القيييرن العشيييرٌن فخيييذاً شيييكل االعتمييياد ابكيييادٌمً ،وريييدأ كنشييياط اختٌييياري غٌييير حكيييومً
ٌهييدف إلييى االرتقيياء رنوعٌيية التعلييٌم فييً المييدار

والكلٌييات والجامعييات ،وعلييى الييرغم ميين

أن االعتميياد علييى هييذا النحييو ٌييتم علييى أٌييدي منظمييات غٌيير حكومٌيية ومسييتقلة ،ف نييه ٌتعييٌن
أن تعتيييييرف وزارة التررٌييييية فيييييً الوالٌيييييات المتحيييييدة ابمرٌكٌييييية رالمنظميييييات التيييييً تمييييين
االعتميييياد وٌالحييييظ فييييً هييييذا الصييييدد أن وزارة التررٌيييية فييييً الوالٌييييات المتحييييدة ال تميييين
االعتميييياد لمإسسييييات التعلييييٌم العييييالً أو الرييييرامج ابكادٌمٌيييية وإن كانييييت تصييييرح لمنظمييييات
االعتمييياد رممارسييية نشييياطها مييين خـيييـالل اللجنــيييـة االستشيييارٌة الوطنٌيييـة الخاصييية رضيييمان
نزاهيييية عملٌييييات المراجعيييية والتييييدقٌق وعلييييى أسييييا

مييييا تقييييرره هييييذه اللجنيييية ٌقييييرر وزٌيييير

التررٌييية ميييا إذا كانيييت المنظمييية التيييً تمييين االعتمييياد سيييلطة ٌيعتيييد رهيييا فٌميييا ٌتعليييق رنوعٌييية
وجيييودة التعليييٌم أو التيييدرٌب .وتصييينف منظميييات االعتمييياد فيييً الوالٌيييات المتحيييدة إليييى فئتيييٌن:
الفئييية العامييية ،والفئييية الخاصييية .وهنيييا سيييت هٌئيييات إقلٌمٌييية موزعييية عليييى أسيييا

ج رافيييً

تمييين االعتمييياد العيييام أو المإسسيييً وفٌيييه ٌيييتم اعتمييياد المإسسييية ككيييل ،أميييا هٌئيييات االعتمييياد
التخصصييييً فهييييً علييييى المسييييتو القييييومً وتتخصيييي

فييييً مهيييين معٌنيييية مثييييل :الطييييب،

الهندسييييية ،والتررٌييييية ،وإدارة ابعميييييال .وٌمتيييييد نشييييياط رعيييييض منظميييييات االعتمييييياد خيييييار
الوالٌيييييات المتحيييييدة ،وإن كيييييان رعضيييييها ٌقصييييير أنشيييييطته الدولٌييييية عليييييى المعادلييييية ،وليييييٌ
االعتمييياد مثيييل مجلييي

االعتمييياد للهندسييية والتقنٌيييـة وتقيييوم منظمييية االعتمييياد رتشيييكٌل لجيييان

وفيييرق زائيييرة مييين أعضييياء مييين مختليييف الجامعيييات رالوالٌيييات ،وتقيييوم كيييل لجنييية رتطرٌيييق
معيييياٌٌر التقييييوٌم واالعتميييياد ،وهييييً معيييياٌٌر معروفيييية وتركييييز علييييى الجييييودة س

National

Quality Assurance and Accreditation, 2004ك.
أميييا فيييً المملكييية المتحيييدة فييي ن حركييية االعتمييياد أحيييدث كثٌيييراً ،حٌيييث أسيييندت هيييذه المسيييإولٌة
فييييً عييييام  1992م ،إلييييى مجييييال

تموٌييييل التعلييييٌم العييييالً فييييً انجلتييييـرا ووٌلييييز

 Councils For England and Wales Higher Educationوتقيييوم هيييذه المجيييال

Funding

رتقٌيييٌم

نوعٌيية التعلييٌم فييً مإسسييات التعلييٌم العييالً التييً تمولهييا وفييً عييام  ،1995أعٌييد النظيير فييً
الطرٌقييييية المترعييييية فيييييً التقٌيييييٌم رحٌيييييث تحقيييييق ثالثييييية أغيييييراض :ابول تشيييييجٌع التحسيييييٌن
والتطييوٌر ،والثييانً تييوفٌر معلوميييات فاعليية للجمهييور حييول نوعٌييية التعلييٌم العييالً رنيياء عليييى
ابهييييداف وابغييييراض كمييييا تحييييددها كييييل مإسسيييية ،والثالييييث هييييو ضييييمان الحصييييول علييييى
مييردود ذي قٌميية للمييال العييام الييذي ٌسييتثمر فييً التعلييٌم العييالً ،وفييً عييام  1997انتقلييت هييذه
المسيييإولٌة إليييى وكالييية ضيييمان الجيييودة التعليييٌم العيييالً  Quality Assurance Agencyوهيييً
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هٌئييية تهيييدف إليييى غييير

وتعزٌيييز ثقييية الجمهيييور فيييً جيييودة مإسسيييات للتعليييٌم العيييالً ،وتريييدأ

العملٌيية ميين داخييل كييل مإسسيية حٌييث تق ي وم رعمييل تقٌييٌم ذاتييً ٌترعييه عملٌيية تقٌييٌم أولييى للتقٌييٌم
اليييذاتً ،ثيييم زٌيييارة مٌدانٌييية للمإسسييية ثيييم إعيييداد التقرٌييير النهيييائً وليييد كيييل مإسسييية مكتيييب
ٌسميييـى مكتيييب ضيييمان الجيييودة وهيييذا ٌقيييوم رتنسيييٌق جهيييود التقٌيييٌم رهيييا س

UK National

Accreditation, 2004ك.
ولقيييد انتشييير مفهيييوم ضيييمان الجيييودة فيييً اليييدول النامٌييية ميييإخراً ،وإن كيييان تطرٌقيييه فٌهيييا
ٌتييييؤثر رمييييا سيييياد ميييين اتجاهييييات فييييً الدوليييية المتقدميييية إال أن االعتميييياد ٌواجييييه صييييعورات
كثٌيييرة فيييً اليييدول النامٌييية فقيييد أشيييار سيييٌزا

سCizas, 1997ك إليييى رعضيييها عليييى النحيييو

التالً:
لوالً تطرح رعض الررامج رواسطة مإسسة واحدة فحسب.
لاطيا ً قد ال ٌتوفر خرراء أجانب وقت إجراء عملٌة التقٌٌم.
لاللا ً قد تتوفر الموارد المآلٌة الالزمة لدعوة خرراء أجانب.
رااعا ً قد تشكل الل ة الوطنٌة صعورة رالنسرة لعملٌة التقٌٌم.
امما ً ال توفر الدراسات الذاتٌة قدراً كافٌا ً من المعلومات.
مادما ً قد ال ٌتوفر مقٌمون خارجٌون محاٌدون.
مااعا ً المشاكل الخاصة رالطرٌعة الدعائٌة للتقارٌر وهشاشتها.

ا عتو يف الت لين Accreditation in Education
أشيييار دٌفٌيييد وهاروليييد ودٌفٌيييذ و رٌنجسيييتد س & David & Harold, 2000; Davis

Ringsted, 2006ك إلى االعتماد فً التعلٌم رؤنه:
 هيييييو االعتيييييراف ريييييان ررنيييييامج تعلٌميييييً معيييييٌن  Programأو مإسسييييية تعلٌمٌييييية Institution

ٌصل إلى مستو معٌاري محدد.Certain Standard
 هو حافز على االرتقاء رالعملٌة التعلٌمٌة
 االعتماد ال ٌهدف إلى تصنٌف أو ترتٌب  Rankingالمإسسات التعلٌمٌة.
 االعتمييياد هيييو تؤكٌيييد وتشيييجٌع المإسسييية التعلٌمٌييية عليييى اكتسييياب شخصيييٌة وهوٌييية ممٌيييزة رنيييا ًء
علييييى منظوميييية معيييياٌٌر أساسييييٌة  Basic Standardsتضييييمن قييييدراً متفقييييا ً علٌييييه ميييين الجييييودة،
ولٌ

طمسا للهوٌة الخاصة رها.

 االعتميياد ال ٌهييتم فقييط رييالمنتج النهييائً للعملٌييية التعلٌمٌيية ولكيين ٌهييتم ريينف
ركل جوانب ومقومات المإسسة التعلٌمٌة.
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القيييدر

لطواع االعتماد
االعتموووواد الملممووووج

Accreditation

Institutional

وهييييو الييييذي ٌركييييز علييييى تقٌييييٌم ابداء

رالمإسسة التعلٌمٌة رصورة شاملة.
االعتموووواد الت

ووووج "Accreditation

 Subjectوهييييو الييييذي ٌركييييز علييييى االهتمييييام رييييالررامج

ابكادٌمٌة التخصصٌة التً تطرحها المإسسة رشكل منفرد سCizas, 1997bك.

الف ائد املرج

هي تطبيق ًظ م إ ار اجل

الش هل يف الت لين ال يل للج ه

ال ربي

ال ٌمكييين للجيييودة أن تتحقيييق فيييً التعليييٌم إال مييين خيييالل تؤسيييٌ

المييينهج الفكيييري السيييلٌم

اليييذي تسيييٌر علٌيييه هيييذه العملٌييية التعلٌمٌييية ،والتيييً تضيييمن إضيييافة للعليييوم والمعيييارف التيييً
ٌتلقاهيييا الطاليييب ،منظومييية القيييٌم الخلقٌييية ،ونظيييم العالقيييات ا نسيييانٌة ،ووسيييائل االتصيييال
المتطييييورة وغٌرهييييا ميييين الضييييرورٌات التييييً تجعييييل ميييين حٌيييياة الطالييييب فييييً المإسسيييية
التعلٌمٌيييية متعيييية ،فضييييال عيييين المييييادة العلمٌيييية التييييً ٌتلقاهييييا تحييييت مفهييييوم إدارة الجييييودة
الشاملة.
.1

رإٌة ورسالة وأهداف عامة للمإسسة التعلٌمٌة واضحة ومحددة.

.2

رسالة وأهداف جمٌع الوحدات رالمإسسة واضحة ومحددة.

.3

خطييييية إسيييييتراتٌجٌة للمإسسيييييات التعلٌمٌييييية وخطيييييط سييييينوٌة للوحيييييدات متيييييوفرة
ومرٌنة على أس

.4

علمٌة.

هٌكليييييية واضييييييحة ومحييييييددة وشيييييياملة ومتكامليييييية وعلمٌيييييية ومسييييييتقرة للمإسسيييييية
التعلٌمٌة.

.5

وصف وظٌفً لكل دائرة ولكل موظف متوفرة ومحددة.

.6

معييياٌٌر جيييودة محيييددة لجمٌيييع مجييياالت العميييل فيييً الجامعيييات خدمٌييية ،إنتاجٌييية،
أكادٌمٌة ،إدارٌة ،مآلٌة

.7

إجراءات عملٌة واضحة ومحددة من أجل تحقٌق معاٌٌر الجودة.

.8

تييييوفر نوعٌيييية وتييييدرٌب شييييامل ومالئييييم لتطرٌييييق إدارة الجييييودة فييييً المإسسييييات
التعلٌمٌة.

.9

أدوار واضحة ومحددة فً النظام ا داري للمإسسات التعلٌمٌة.
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 .10ارتفاع ملحوظ لدافعٌة وانتماء والتزام ومشاركة العاملٌن.
 .11مسييييتو أداء مرتفييييع لجمٌييييع ا دارٌييييٌن والمشييييرفٌن والعيييياملٌن فييييً المإسسييييات
التعلٌمٌة.
 .12تييييوفر جييييو ميييين التفيييياهم والتعيييياون والعالقييييات ا نسييييانٌة السييييلٌمة رييييٌن جمٌييييع
العاملٌن فً المإسسات التعلٌمٌة.
 .13تييييي رارط وتكاميييييل عيييييال ريييييٌن ا دارٌيييييٌن والمشيييييرفٌن والعييييياملٌن فيييييً الجامعيييييات
والعمل رروح الفرٌق.
 .14احترام وتقدٌر الجامعات محلٌا ً وعالمٌاً.
 .15حيييل المشييياكل متواصيييل ومسيييتمر والعييياملون ٌمتلكيييون المهيييارات الالزمييية لحيييل
المشاكل رطرٌقة علمٌة سلٌمة.
 .16رسالة المإسسة التعلٌمٌة وأهدافها العامة تتحقق رشكل جٌد.
 .17نوعٌة جودة عآلٌة للخدمة والمنتجات رنفقات أقل.
 .18االستخدام ابمثل لالتصال والتواصل
امل ق

ال ه لتطبيق إ ار اجل

الش هل فى اجل ه

( National Quality

)Assurance and Accreditation

 .1عيييييدم مالئمييييية الثقافييييية التنظٌمٌييييية السيييييائدة فيييييى المإسسيييييات التعلٌمٌييييية والثقافييييية
التنظٌمٌييية التيييى تتفيييق ومتطلريييات تطرٌيييق ميييدخل إدارة الجيييودة الشييياملة وذلييي عليييى
مسييييتو ابرعيييياد الثقافٌيييية التنظٌمٌيييية سالقٌييييادة -الهٌاكييييل واليييينظم -التحسييييٌن المسييييتمر-
االرتكارك
 .2عيييييدم مالئمييييية ابوضييييياع ابكادٌمٌييييية وا دارٌييييية والمالٌييييية السيييييائدة رالجامعيييييات
المتطلريييات تطرٌيييق ميييدخل إدارة الجيييودة الشييياملة وذلييي عليييى مسيييتو سفلسيييفة التعليييٌم
الحالٌيييية وأهدافييييه وهٌاكييييل وأنميييياط التعلييييٌم الجييييامعى ،أداء أعضيييياء هٌئيييية التييييدرٌ
ومعيييييياونٌهم وأدوات العملٌيييييية التعلٌمٌييييييةونظام الدراسييييييات العلٌييييييا والرحييييييث العلمييييييى
وا مكانات المادٌة وتموٌل التعلٌم الجامعىك.
 .3عدم مشاركة جمٌع العاملٌن فً تطرٌق إدارة الجودة الشاملة.
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 .4عيييدم مالئمييية جيييودة الخدمييية التعلٌمٌييية المقدمييية للطيييالب ومسيييتو جيييودة الخدمييية
التيييى تتفيييق ميييع رغرييياتهم وتوقعييياتهم وذلييي فٌميييا ٌخيييت
هٌئيييية التييييدرٌ

سرالكتييياب الجيييامعى ،وأداء

وأسييييالٌب الت قٌييييٌم المترعيييية ،وكفيييياءة وفعالٌيييية نظييييام تقييييدٌم الخدميييية

ورعاٌة الطالبك.
 .5عيييدم اليييررط ريييٌن الكلٌيييات رالجامعييية وقطاعيييات سيييوق العميييل مييين حٌيييث سميييد
تطور المناهج طرق ٍا لمتطلرات سوق العملك
 .6ترنييييييً طييييييرق وأسييييييالٌب دارة الجييييييودة الشيييييياملة ال تتوافييييييق مييييييع خصوصييييييٌة
المإسسة.
 .7مقؤومييية الت ٌٌييير سيييواء مييين العييياملٌن أو مييين ا دارات وخاصييية االتجاهيييات عنيييد
ا دارات الوسطً.
 .8توقع نتائج فورٌة ولٌست على المد الرعٌد.

ب ض التج رب ال ملي

ال ربي يف جم ل التق ن ا عتو

إن طرٌعييية العصييير اليييذي نحييين فٌيييه تإكيييد دائميييا ً عليييى الحرٌييية والجيييودة معيييا ً وٌظهييير
ذلييي فيييً جمٌيييع أوجيييه النشييياط االقتصيييادي والسٌاسيييً واالجتمييياعً ،والتعليييٌم هيييو أحيييد
هييذه النشيياطات الرئٌسييٌة وٌنطرييق علٌييه نفيي

المرييدأ أال وهييو تطلييع الجهييات المعنٌيية إلييى

الحرٌة والجودة معا ً سDavid & Harold, 2000ك.
لقيييد تؤكيييدت الحرٌييية ليييد اليييراغرٌن فيييً التعليييٌم ذو القيييدرات رتزاٌيييد عيييدد المقٌيييدٌن فيييً
مإسسيييات التعليييٌم وهيييذه ريييدورها زاد عيييددها وتنوعيييت مسيييتوٌاتها وشيييار فٌهيييا رجيييال
ابعميييال اليييراغرٌن فيييً االسيييتفادة مييين تطليييع الجمٌيييع إليييى التعليييٌم حٌيييث أنشيييئت المعاهيييد
والجامعيييات الخاصييية وفيييً نفييي
المييييدار

الوقيييت ليييم تتخليييف الحكومييية عييين دورهيييا فيييً إنشييياء

والمعاهييييد المختلفيييية .كييييل هييييذا ٌشييييٌر إلييييى أن مرييييدأ الحرٌيييية متيييياح لمقييييدم

الخدميية التعلٌمٌيية ولطالرهييا فييً نف ي

الوقييت .كييل ذل ي حييدث وٌحييدث فييً انتظييار فلٌييات

ضيييمان الجيييودة التيييً هيييً الجنييياح اآلخييير لطرٌعييية العصييير وٌيييدونها لييين نقيييٌ
الذي نتواجد فٌه سDavid & Harold, 2000ك.
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العصييير

الواليات المتقدة األمريكية
أن الوال ٌييييات المتحييييدة كانييييت أول ميييين راعييييى مرييييدأ تييييواز

الحرٌيييية والجييييودة  ،حٌييييث

سيييمحت لمئيييات ريييل فالف المإسسيييات التعلٌمٌييية أن تنتشييير وفيييً نفييي

الوقيييت ومنيييذ أوائيييل

القييييرن العشييييرٌن أنشييييئت اآللٌييييات المناسييييرة التييييً تتييييارع جييييودة أداء هييييذه المإسسييييات
وتعتميييد ميييا ٌسيييتحق منهيييا االعتمييياد  Accreditationوتجعيييل نتيييائج هيييذه المتارعييية متاحييية
لراغرييى التعلييٌم حتييى ٌكونييوا علييى رٌنيية ميين موقييف مإسسييات التعلييٌم المتاحيية س David

& Harold, 2000ك.
مإسسييييي ات التعليييييٌم العيييييالً فيييييً الوالٌيييييات المتحيييييدة ابمرٌكٌييييية تشيييييره إليييييى حيييييد كرٌييييير
المإسسيييات الخاصييية التيييً تتمتييييع راسيييتق لٌة كرٌيييرة وسييييلطة تمثيييل رمجيييال

إدارة هييييذه

المإسسييييات .وٌعتريييير التييييؤثٌر الحكييييومً علييييى هييييذه المإسسييييات محييييدود ابثيييير قٌاسييييا
راليييدول ابورورٌييية ،وليييذل فييي ن المسيييإولٌة تقيييع عليييى مإسسيييات التعليييٌم العيييالً لتنظيييٌم
نفسييها وإٌجييياد ميييوارد لهييا وإال فقيييدت هيييذه المإسسيييات مواردهييا وطالرهيييا اليييذٌن ٌتجهيييون
رالتالً نحو المإسسات المنافسةسDavid & Harold, 2000ك.
ويت ذ االعتماد ؤج الواليات المتقدة األمريكية شكليي
اعتمييياد مإسسيييً  Institutional Accreditationوتقيييوم ريييه مجيييال

إقلٌمٌييية تارعييية

لمإسسات التعلٌم العالً نفسها.
اعتميييياد تخصصييييً

 Program Accreditationللرييييرامج الدراسييييٌة تقييييوم رييييه لجييييان

متخصصييي ة مثيييل مجلييي

اعتمييياد الهندسييية والتكنولوجٌيييا واليييذي ٌعميييل منيييذ الثالثٌنيييات

ميين القييرن الماضييً وهٌئيية اعتميياد التعلييٌم الطرييً س National Quality Assurance

and Accreditation, 2004ك .فييييً عييييام  1996تييييم إنشيييياء مجليييي

اعتميييياد التعلييييٌم

العييالً  The Council for Higher Education Accreditationوالييذي ٌهييدف إلييى
إٌجييياد مإسسييية قومٌييية تتيييولى ا شيييراف عليييى مإسسيييات االعتمييياد وهيييً مإسسيييات غٌييير
حكومٌييية فيييً التعليييٌم العيييالً .وٌقيييوم مجلييي

االعتمييياد رييياالعتراف رمإسسيييات االعتمييياد

العاملييية فيييً مجيييال التعليييٌم العيييالً رنيييا ًء عليييى معييياٌٌر محيييددة ٌضيييعها مجلييي

االعتمييياد.

وٌييتم إعييادة اعتميياد هييذه المإسسييات مييرة كييل  10سيينوات رنييا ًء علييى تقرٌيير ٌقييدم كييل 5
سيينوات .والعمييل الييذي تقييوم رييه مإسسييات االعتميياد هييو عمييل تطييوعً وٌييتم ميين خييالل
المهام اآلتٌة:
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-1

مراجعيييييييية عملٌييييييييات التقٌييييييييٌم الييييييييذاتً  Self-Assessmentرواسييييييييطة
القائمٌن على المراجعة .Peer Reviewers

-2

زٌارة مٌدانٌة للمإسسة التعلٌمٌة مرة كل عام.

-3

العميييييل عليييييى جيييييذب متطيييييوعٌن جيييييدد مييييين المهتميييييٌن ريييييالتعلٌم العيييييالً
لالنضيييمام إليييى المنظمييية س National Quality Assurance and

Accreditation, 2004ك.
دول لورواا الغراية
تعترييير دول فرنسيييا وانجلتيييرا وهولنيييدا مييين أكثييير الرليييدان ابورورٌييية التيييً تيييتم فٌهيييا عملٌيييات
التقيييوٌم ومتارعييية جيييودة التعليييٌم ،وررميييا تيييتم رصيييورة مختلفييية عييين النظيييام ابمرٌكيييً .ومنيييذ
إعييييالن رولونٌييييا عييييام  1997عيييين التوجييييه نحييييو نظييييام تعلييييٌم جييييامعً متناسييييق تقييييوم الييييدول
ابورورٌييية رالمريييادرة رترتٌيييب نظيييام التعليييٌم رهيييا حتيييى ٌكيييون قرٌريييا ً مييين النسيييق المعلييين فيييً
رولونٌيييا .كيييذل ريييدأت أوروريييا مجتمعييية فيييً إنشييياء اآللٌيييات المناسيييرة لكيييً تتيييارع جيييودة التعليييٌم
العيييالً ريييدولها المختلفييية تؤكٌيييداً عليييى وحيييدة سيييوق العميييل س Calpin-Davies & Donnelly,

2006; Campbell & Rozsnyai, 2002; Cizas, 1997; David & Harold, 2000ك.

إن المملكيييية المتحييييدة تعطييييى نموذجييييا ً جٌييييداً للفكيييير ابورورييييً الييييذي جيييياء متييييؤخراً عيييين
الوالٌيييات المتحيييدة والمختليييف عنهيييا حٌيييث انيييه فيييً عيييام  1997أنشيييؤ رالمملكييية المتحيييدة
هٌئيييية توكٌييييد الجييييودة  Quality Assurance Agencyرهييييدف وضييييع نظييييام لتوكٌييييد
الجيييودة ومعييياٌٌر الجيييودة فيييً التعليييٌم العيييالً .وتعترييير هٌئييية توكٌيييد الجيييودة هٌئييية مسيييتقلة
وغٌيير حكومٌيية وتعمييل كجمعٌيية أهلٌيية س Campbell & Rozsnyai, 2002; Cizas,

1997; David & Harold, 2000ك
تق ٌييييٌم ابرحيييياث التييييً تييييتم رالمإسسييييات التعلٌمٌيييية رواسييييطة القييييائمٌن علييييى
 Peerعيييين طرٌييييق الجهيييية المانحيييية

المراجعيييية Reviewers

Funding

 Bodyس Campbell & Rozsnyai, 2002; Cizas, 1997; David
and

Assurance

Quality

National

;2000

Accreditation, 2004ك.

لقد تم تفعٌل دور هٌئة توكٌد الجودة من خالل النظام اآلتً:

 14مفهىم الجىدة |شعبت الجىدة واالداء الجامعي

Harold,

&

 -1مراجعيييييية المإسسييييييات التعلٌمٌيييييية Audit

 Institutionalكييييييل خميييييي

سنوات.
 -2التطييييوٌر رالمشيييياركة مييييع مإسسييييات التعلييييٌم العييييالً

Developmental

 Engagementحول مد مطارقتها للمعاٌٌر ابكادٌمٌة.
وٌتم تموٌل هذه الهٌئة من خالل المصادر التالٌة:
 -1مساهمة من جمٌع مإسسات التعلٌم العالً.
 -2اليييدخل اليييذي ٌيييتم تحصيييٌله مييين خيييالل التعاقيييدات التيييً تيييتم ريييٌن الهٌئييية
وصندوق تموٌل التعلٌم العالً .%30 Funding Councils
 -3مصيييادر أخييير تررعيييات  %10س National Quality Assurance

and Accreditation, 2004ك.
أمييا فرنسييا فتعطييى نموذج يا ً أورورٌ يا ً فخيير للنظيير فييً جييودة التعلييٌم العييالً حٌييث ترييٌن أنييه
نتٌجيييية لعييييدم فعآلٌيييية ابنظميييية التقلٌدٌيييية المركزٌيييية لتقٌييييٌم ابداء وضييييرط الجييييودة والتييييً
اتسييييمت رضييييعف االسييييتق لٌة والرٌروقراطٌيييية فقييييد تشييييكلت لجنيييية وطنٌيييية للتقٌييييٌم رقييييرار
رئاسيييً وررلميييانً عيييام  1985وتتريييع هيييذه اللجنييية رئيييٌ
فهيييً مسيييتقلة عييين رئيييٌ

الجمهورٌييية مراشيييرة ورالتيييالً

اليييوزراء ووزٌييير التعليييٌم العيييالً أو أي جهييية حكومٌييية أخييير

سBrennan, 1998; Cizas, 1997ك .وتشيييمل إجيييراءات التقٌيييٌم اليييذي تمارسيييه اللجنييية
تقٌٌمييييا ً عامييييا ً للمإسسيييية التعلٌمٌيييية ومراجعيييية للرييييرامج .وٌشييييمل التقٌييييٌم العييييام مراجعيييية
أسيييا لٌب التيييدرٌ

والنشييياطات الرحثٌييية ونظيييم ا دارة ورٌئييية التعليييٌم .كميييا تجييير عملٌييية

التقٌيييٌم عيييادة رنييياء عليييى طليييب مإسسييية التعليييٌم العيييالً نفسيييها ،وإن كيييان للجنييية الوطنٌييية
الحيييق فيييً اجيييراء تقٌيييٌم ب مإسسييية ترٌيييد أن تقٌمهيييا .وتقيييوم هيييذه اللجنييية رزٌيييارة كيييل
المإسسيييات ميييرة كيييل ثميييان سييينوات تقرٌريييا وتنشييير نتيييائج تقٌٌمهيييا فيييً تقرٌييير عييين كيييل
مإسسيية ،وٌرسييل التقرٌيير للييوزارات المعنٌيية .وتكميين أهمٌيية هييذا التقٌييٌم فييً أنييه ٌإخييذ
فييييً االعترييييار أثنيييياء التفييييؤوض علييييى الموازنييييات السيييينوٌة لمإسسييييات التعلييييٌم العييييالً
سBrennan, 1998ك.
أميييا إجيييراء مراجعييية الريييرامج فٌشيييمل تقرٌيييراً ذاتٌيييا ً مييين المإسسييية نفسيييها ثيييم زٌيييارة مييين
قرييييل اللجنيييية القومٌيييية للمإسسيييية والتييييً تعييييد تقرٌرهييييا والييييذي تسييييتند الٌييييه لجنيييية خرييييراء
خارجٌيييية صييييدار أحكامهييييا العتميييياد الرييييرامج والمييييواد الدراسييييٌة للمإسسيييية .وتقييييوم
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اللجنييية القومٌييية للتعليييٌم رنشييير تقرٌييير عيييام عييين الريييرامج التيييً تميييت مراجعتهيييا وإعيييداد
تقرٌيييير سيييينو ٌييييتم رفعييييه إلييييى رئييييٌ

الجمهورٌيييية الفرنسييييٌة ٌتضييييمن نتييييائج التقٌييييٌم

للمإسسات التعلٌمٌة سDavid & Harold, 2000; Wayne, 2000ك.

الٌو ذج الي ب ًى لالعتو األك مي
أمييييا الٌارييييان فقييييد تييييؤثرت كثٌييييراً –وبسييييراب تارٌخٌيييية -رييييالنموذ ابمرٌكييييً حٌييييث ٌييييتم
اعتماد الجامعات الٌارانٌة رواسطة هٌئة اعتماد الجامعات الٌارانٌة:
من خالل نظامٌن:
الطظوووا األول :االعتميييياد  Accreditationالييييذي ٌميييين للجامعييييات التييييً تتقييييدم بول مييييرة
لطلب العضوٌة الرسمٌة فً هٌئة االعتماد.
الطظووووا اللوووواطج :إعييييادة االعتميييياد  Re-Accreditationالييييذي ٌميييين رعييييد مييييرور خميييي
سييينوات مييين الحصيييول عليييى االعتمييياد ابول رالنسيييرة للجامعيييات التيييً تحصيييل بول ميييرة
عليييى االعتمييياد وٌمييين كيييل  7سييينوات للجامعيييات التيييً حصيييلت عليييى إعيييادة اعتمييياد مييين
قريييل .والريييد أن ٌمييير عليييى إنشييياء الجامعييية أرريييع سييينوات حتيييى ٌكيييون لهيييا الحيييق فيييً
االنضيييمام لعضيييوٌة الهٌئييية .وتعترييير عملٌييية االعتمييياد وإعيييادة االعتمييياد متشيييارهتٌن مييين
حٌيييث الطيييرق وا جيييراءات المترعييية لالعتمييياد ،والفيييرق ابساسيييً هيييو أنيييه طرقيييا ً للنظيييام
ابول ال تيييتم عضيييوٌة الجامعييية رهٌئييية االعتمييياد إال رعيييد الحصيييول عليييى االعتمييياد النظيييام
ابو ل ولكيين طرقييا للنظييام الثييانً إعييادة االعتميياد ال تفقييد الجامعيية عضييوٌتها حتييى لييو لييم
تحصييل عليييى إعيييادة اعتمييياد .والفييرق اآلخييير هيييو أن إعيييادة االعتميياد ٌعتميييد عليييى ميييا إذا
كانييييت الجامعيييية قييييد عملييييت رالتوصييييٌات التييييً ذكييييرت ميييين قرييييل خييييالل حصييييولها علييييى
االعتمييييياد رواسيييييطة الهٌئييييية .إن هيييييذا النظيييييام المطريييييق رالٌاريييييان هيييييو تطوٌيييييع للنظيييييام
ابمرٌكيييً اليييذي ريييدأ فيييً أوائيييل القيييرن العشيييرٌن س National Quality Assurance

and Accreditation, 2004ك.
إن النميييياذ التييييً قييييدمت لٌسييييت شيييياملة وال كامليييية وهنييييا اجتهييييادات كثٌييييرة رالييييدول
ابوررٌيية الجدٌيييدة شييرق أوروريييا وفييً دول أسيييٌا وأمرٌكييا الالتٌنٌييية وفييً اليييدول العررٌييية،
حٌيييث ريييدأت رعييييض اليييدول منفيييردة ورعييييض المنييياطق الج رافٌييية مجتمعيييية فيييً االتفيييياق
عليييى نظيييام ضيييمان وتوكٌيييد الجيييودة حٌيييث أصييير سيييوق العميييل مفتوحيييا ً عليييى مصيييراعٌه
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حرٌيية االنتقييال وحرٌيية العمييل أمييام ابفييراد القييادرٌن علييى القٌييام رمهييام وظييائفهم ركفيياءة
 وهييييذا ٌنطرييييق داخييييل الدوليييية الواحييييدة ومجموعيييية الييييدول وسييييوق العمييييل.جييييودة ابداء
كCizas, 1997العالمً وفً تواجد الشركات متعددة الجنسٌات س
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