
 

 

 
ال ميكن للجودة أن تتحقق يف التعليم إال من خالل تأسيس املنهج الفكري 

السليم الذي تسري عليه هذه العملية التعليمية، واليت تضمن إضافة للعلوم 

قاها الطالب، منظومة القيم اخللقية، ونظم العالقات واملعارف اليت يتل

اإلنسانية، ووسائل االتصال املتطورة وغريها من الضروريات اليت جتعل من 

حياة الطالب يف املؤسسة التعليمية متعة، فضال عن املادة العلمية اليت يتلقاها 

 .حتت مفهوم إدارة اجلودة الشاملة

لجوووووووادا  ا ووووووو دا  ا 

 فووووووووو الجووووووووو     

الج   ووووووووووووووووووووووووو   

 ال ربيووووووووووووووووووووووووووووووو 

 فوووووووو   ال  لميوووووووو 

ضووووووووا  الم وووووووو  ير 

  .الد لي 
 

  6102 - جامعة المثنى – كلية العلوم-شعبة الجودة واالداء الجامعي  -

 ليم العالي والبحث العلميوزارة التع

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

  وم ــــــة العلــــــــــكلي             
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  فهام الجادا
إن مفهوم الجودة وفقا لما تم االتفاق عليه فى مؤتمر اليونسكو للتعليم والذي أقييم فيى رياري  

يين  عليى أن الجيودة فيى التعلييم العيالم مفهيوم متعيدد ابرعياد ينر يم ان  1991فى أكتورر 

 -يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل :

 المناهج الدراسية .  -1

 ج التعليمية  .الررام -2

 الرحوث العلمية   . -3

 الطالب .  -4

 المرانم والمرافق وابدوات . -5

 توفير الخدمات للمجتمع المحلى . -6

 التعليم الذاتم الداخلم . -7

 تحديد معايير مقارنة للجودة معترف رها دوليا. -1

ه وتعترر الجودة احد أهم الوسائل وابساليب لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء رمسيتو  أدائي  

فم العصر الحالم الذي يطلق عليه رعض المفكرين رأنه عصر الجودة، فلم تعد الجيودة ترفيا 

ترنييو إليييه المؤسسييات التعليمييية او رييديال تأخييذ رييه او تتركييه ابنظميية التعليمييية، رييل أصيير  

ضرورة ملحة تمليها حركة الحياة المعاصرة، وهى دليل على رقاء الروح وروح الرقاء ليد  

 عليمية.المؤسسة الت

  ف هيم الجادا  ا  عتم د

  
التعليييم العييالم ارتراطييا وثيقييا رمرييادج إدارة الجييودة  Accreditationيييرترط فكيير االعتميياد 

Quality Management Principles  التيم تريدو متداخلية فيى مضيمونها ومخرجاتهيا. كميا

راف رالشيهادات أو يترارط أيضا فكر االعتماد مع مفاهيم أخر  قد تردو متوازية معه كياالعت

 .Licensingتراخي  مزاولة المهنة 

 Qualityالجودة 

هم درجة اسيتيفاء المتطلريات التيم يتوقعهيا العمييل س المسيتفيد مين الخدميةك، أو تلي  المتفيق 

 عليها معه. 
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 Quality Assuranceالجودة الشاملة 

م كافيييية المييييوارد المادييييية هييييم مجموعيييية المرييييادج والسياسييييات والهياكييييل التنظيمييييية المتميييييزة ر سييييتخدا

والرشيييرية المتاحييية ر يييرض تحسيييين ابداء والخيييدمات المقدمييية وتحقييييق أعليييى معييييار لييي داء والتحقيييق 

 من مد  تطارق ابداء والخدمات المقدمة مع المعايير المستهدفة.

 Benchmarking المرجعية  العالمات

اداً إلييييى منظوميييية ميييين المعييييايير هييييم وسيييييلة نظامييييية لقيييييا  ومقارنيييية أداء أ  مؤسسيييية تعليمييييية اسييييتن

القياسيييية المعتميييدة أو المتفيييق عليهيييا، وذلييي  رهيييدف تحدييييد ميييد  جيييودة المؤسسييية ومخرجاتهيييا وخطيييط 

 ,National Quality Assurance and Accreditationسالتطيييوير الالزمييية لتحقييييق أهيييدافها 

 .ك2004

 Accreditationاالعتماد 

هوووو طشووواي ملمموووج علموووج موجوووال طقوووو الطىووووس واالرتعوووا  امموووتو  ملمموووات التعلوووي   والاووورام  

الدرامووووية وهووووو لداة ؤعالووووة ومووووللرة لةووووماي جووووودة العمليووووة التعليميووووة وم رجاتىووووا وامووووتمرارية 

 .(National Quality Assurance and Accreditation, 2004)تيويرها 

 Accreditation Standardالمعيار ؤج االعتماد 

هييييو ريييييان رالمسييييتو  المتوقييييع الييييذي وضييييعته هيئيييية مسييييئولة أو معتييييرف رهييييا رشييييأن درجيييية أو هييييدف 

 Excellence  أو التميييييز   Qualityمنشييييود ميييين الجييييودة    معيييين يييييراد الوصييييول إليييييه ويحقييييق قيييدراً 

 .كNational Quality Assurance and Accreditation, 2004س  

 in Education Accreditationاالعتماد ؤج التعلي  

 & David & Harold, 2000; Davisسأشيييار ديفييييد وهاروليييد وديفييييذ و رينجسيييتد 

Ringsted, 2006فم التعليم رأنه:إلى االعتماد  ك 

  هيييييو االعتيييييراف ريييييان ررنيييييامج تعليميييييم معيييييينProgram  أو مؤسسييييية تعليمييييييةInstitution 

 .Certain Standardيصل إلى مستو  معياري محدد

  هو حافز على االرتقاء رالعملية التعليمية 

  االعتماد ال يهدف إلى تصنيف أو ترتيبRanking .المؤسسات التعليمية 

 تشيييجيع المؤسسييية التعليميييية عليييى اكتسييياب شخصيييية وهويييية ممييييزة رنييياًء االعتمييياد هيييو تأكييييد و

ً    تضييييمن قييييدراً Basic Standardsعلييييى منظوميييية معييييايير أساسييييية   عليييييه ميييين الجييييودة،  متفقييييا

 ولي  طمسا للهوية الخاصة رها.

  االعتميياد ال يهييتم فقييط رييالمنتج النهييائم للعمليييية التعليمييية ولكيين يهييتم ريينف  القيييدر

 ات المؤسسة التعليمية.ركل جوانب ومقوم
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 لطواع االعتماد

وهييييو الييييذي يركييييز علييييى تقييييييم ابداء    Institutional Accreditationاالعتموووواد الملممووووج   

 رالمؤسسة التعليمية رصورة شاملة.

وهييييو الييييذي يركييييز علييييى االهتمييييام رييييالررامج   "Subject Accreditationاالعتموووواد الت   ووووج 

   .كCizas, 1997bسا المؤسسة رشكل منفرد ابكاديمية التخصصية التم تطرحه

  Quality Controlمفىو  ةاي الطوعية  

هييييم مجموعيييية ميييين ا جييييراءات التييييم تقييييي  مييييد  مطارقيييية منييييتج المجموعيييية ميييين 

دة مسيييرقاً. وقيييد تيييؤدي عييين الضيييرورة إليييى تعيييديل فيييم عملييييات ا نتيييا  المعيييايير المحيييد

 ,David & Haroldسليصييير  المنيييتج أكثييير اتفاقييياً ميييع المواصيييفات المرسيييومة 

 . ك2000

  Quality assuranceمفىو  ةماي الطوعية 

ضييييمان النوعييييية هييييو عملييييية إيجيييياد فليييييات وإجييييراءات تطرييييق فييييم الوقييييت الصييييحي  

والمناسيييب للتأكيييد مييين أن النوعيييية المرغورييية سيييتحقق ر يييض النظييير عييين كيفيييية تحدييييد 

 . كDavid & Harold, 2000سمعايير هذه النوعية 

 الم   ير الااجب إتب عه  لتقييم جادا ال ملي  الت ليمي 

تعميييل االتجاهيييات الحديثييية فيييم قييييا  وإدارة الجيييودة عليييى تفييياد  ضييييق النظيييرة والعميييل 

عليييييى قييييييا  مخرجيييييات التعلييييييم الجيييييامعم المتمثلييييية فيييييم تيييييوافر خصيييييائ  اتجاهيييييية 

ة إليييى ومعرفييية ومهاريييية وسييلوكية فيييم الخييريجين فحسيييب، ريييل يمتييد قييييا  جييودة الخدمييي

جيييودة عناصييير تقيييديم الخدمييية التعليميييية عليييى مسيييتوي المؤسسيييات التعليميييية، ولقيييد قاميييت 

رتشيييكيل لجنييية دائمييية لتقيييييم جيييودة تلييي  2991وزارة التعلييييم العيييالم الرريطانيييية فيييم عيييام 

 Davidسالعناصييير عليييى مسيييتو  الدرجييية الجامعيييية ابوليييم فيييم الجامعيييات الرريطانيييية 

& Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006م 2991، كمييا انشييأ فييم عييام ك

مجليييي  أعلييييى لتقييييييم جييييودة الدراسيييية فييييم مرحليييية الدراسييييات العليييييا فييييم الجامعييييات 

. كNational Quality Assurance and Accreditation, 2004سابمريكييية 

ولقيييد اتفقيييت اللجنتيييان عليييى المعيييايير الواجيييب إتراعهيييا لتقيييييم جيييودة الخدمييية وجييياءت هيييذه 

 ,Verrall, Bruknerسالعناصيير ومعييايير تقييمهييا كمييا هييو موضيي  فييم الجييدول رقييم 
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& Sewardس كDavid & Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006; 

National Quality Assurance and Accreditation, 2004ك 

 معايير تعيي  جودة ال دمة التعليمية ؤج الملممة التعليميةجدول 

 طواقج الجودة العط ر

 المنهج العلمم -2

 درجة ت طية المواضيع ابساسية.  -
 التناسب مع قدرة استيعاب الطالب فم هذه المرحلة. -
 االرتراط رالواقع العملم. -
 رالمعارف ابساسية. ا لمام -
 إعداد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم ل ة أجنرية. -

 المرجع العلمم -1

 درجة المستو  العلمم والموثوقية.  -
 شكل وأسلوب إخرا  المرجع العلمم. -
 وقت توافر المرجع العلمم. -
 سعر المرجع العلمم. -
 امتداد االستفادة من المرجع العلمم. -
 ادة العلمية.أصالة الم -
 نوع االتجاهات التم ينميها المرجع العلمم. -

 أعضاء هيئة التدري  -3

 المستو  العلمم والخلفية المعرفية. -
 إدرا  احتياجات الطالب. -
 االنتظام فم العملية التعليمية. -
 االلتزام رالمنهج العلمم. -
 تقرل الت ذية الراجعة. -
 ية التنافسية.العمل على تنمية المهارات الفكر -
 تنمية الح  الوطنم والوازع ابخالقم. -
 الهدف من أسلوب التدري  المستخدم. -
 تنمية االتجاه التحليلم. -
 تنمية النظرة المتعمقة. -
 درجة التفاعل الشخصم. -
 الوعم ردور القدرة العلمية والخلقية. -
 

 أسلوب التقييم -4

 درجة الموضوعية واالتساق. -
 ثوقية والشمول.درجة المو -
 عدم التركيز على التلقين. -
 التركيز على القدرة التحليلية. -
 التركيز على التفكير ا نتقاد .  -

 النظام ا داري -1

 توافر المعلومات الالزمة لتش يل وإدارة النظام. -
 التوجه نحو سوق العمل. -
 المناخ الجيد لممارسة ابنشطة الرياضية والفنية. -
 وفعآلية النظام ا داري.كفاءة  -
 تلقى الشكأو  والتعامل معها. -

 التسهيالت المادية -6
 تناسرها مع طريعة العملية التعليمية. -
 تنمية وإشراع الناحية الجمآلية. -
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 للجادا حسب ا أك د مي  ا أ ر كي الشر ط ال     

مييياد القييييام وتطليييب منظمييية االعتمييياد مييين المؤسسييية التيييم تتقيييدم للحصيييول عليييى االعت

ردراسيييية ذاتييييية قرييييل قييييدوم فريييييق المقيمييييين، ولييييد  غالرييييية المؤسسييييات ابكاديميييييية 

ابمريكييية مكاتيييب يطلقيييون عليهيييا  مكتيييب التقييييم  وهيييذه تقيييوم رتنسييييق جهيييود االعتمييياد 

فيييم المؤسسييية، ويتمحيييور عميييل جهيييات االعتمييياد مييين التأكيييد مييين أن الجامعييية أو الكليييية 

  -تحقيق الشروط العامة التالية:التم تطلب االعتماد قادرة على 

تييييوافر رسييييالة مؤسسيييية يليييييق رمسييييتواها كمؤسسيييية تعليييييم عييييالم، وأن تكييييون لييييديها  .1

 أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها. 

 امتال  المصادر والموارد المناسرة لتحقيق الرسالة وابهداف التعليمية.  .2

مييييا يرييييين أن تييييوافر نظييييام توثيييييق أعمييييال الطلريييية المتصييييلة رابهييييداف التعليمييييية ر .3

 المؤسسة تحقق أهدافها. 

 Nationalسريييييان مقييييدرتها علييييى أنهييييا ستسييييتمر فييييم تحقيييييق رسييييالتها وأهييييدافها  .4

Quality Assurance and Accreditation, 2004ك. 

 اهمي  ضم ن الجادا

نظييراً لتعيياظم أهمييية ضييمان الجييودة فييم عييالم اليييوم فقييد رييذلت جهييود كثيييرة فييم هييذه 

الصيييييدد عليييييى المسيييييتويين اليييييدولم وا قليميييييم، فعليييييى المسيييييتو  اليييييدولم نظميييييت 

اليونسكـييييـو منظميييية ابمييييم المتحييييدة للتررييييية والعلييييوم والثقافيييية مييييؤتمراً عالمييييياً حييييول 

، وتيييم فييييه التركييييز 1991ييييوم التاسيييع مييين أكتيييورر  التعلييييم العيييالم عقيييد فيييم رييياري 

علييى ضييمان الجييودة ولقييد أكييدت المييادة الحادييية عشيير ميين ا عييالن الصييادر عيين هييذا 

الميييؤتمر علييييى أهمييييية التقييييييم النييييوعم الييييذي يتنييييأول كافيييية وظييييائف وأنشييييطة التعليييييم 

مجيييال  العيييالم، واعتريييرت الميييادة المشيييار إليهيييا الدراسييية الذاتيييية والتقيييييم الخيييارجم فيييم

التعليييييم العييييالم فييييم العييييالم علييييى تأسييييي  هيئييييات وطنييييية مسييييتقلة، ووضييييع معييييايير 

ومسيييتويات دوليييية لضيييمان الجيييودة، كميييا أكيييد ا عيييالن عليييى أهميييية مراعييياة السيييياق 

 Nationalسالمؤسسيييم واليييوطنم وا قليميييم عنيييد وضيييع تلييي  المعيييايير والمسيييتويات 

Quality Assurance and Accreditation, 2004ك. 
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أميييا عليييى المسيييتو  ا قليميييم، فقيييد أشيييار الميييؤتمر العيييالمم إليييى عيييدة أنشيييطة إقليميييية، 

نظمييييت اليونسييييكو المييييؤتمر ا قليمييييم العررييييم  –علييييى سييييريل المثييييال–ففييييم ريييييروت 

حيييول التعلييييم العيييالم، وهيييذا ريييدوره أكيييد عليييى أهميييية الجيييودة فيييم التعلييييم العيييالم، ولقيييد 

لييية لتقييييم نوعييية التعليييم العييالم علييى حييث هييذا المييؤتمر الييدول العررييية علييى إنشيياء ف

كافيييية المسييييتويات: التنظيمييييية والمؤسسييييية والرييييرامج والعيييياملون والمخرجييييات وفييييم 

م أشيييرفت اليونسيييكو رالتعييياون ميييع اتحييياد الجامعيييات  2003الشيييهر ابخيييير مييين العيييام 

العرريييية عليييى ميييؤتمر فيييم دمشيييق وقيييد أكيييد ضيييمن توصيييياته عليييى ضيييرورة إنشييياء 

التقيييييويم واالعتمييييياد فيييييم الجامعيييييات العرريييييية ثقافييييية نشييييير فلييييييات ضيييييرط الجيييييودة و

 .كNational Quality Assurance and Accreditation, 2004س

ولقيييد أصييير  ضيييمان الجيييودة مييين الهميييوم العامييية فيييم منطقتنيييا هيييذه، ويرجيييع ذلييي  لعيييدة 

عواميييل منهيييا اتسييياع نطييياق العولمييية، وتعييياظم إعيييداد الطلرييية المسيييجلين فيييم التعليييييم 

العييييالم، ومحدودييييية التمويييييل، وانتشييييار مؤسسييييات التعليييييم العييييالم الخاصيييية، والتعليييييم 

ميييوم المرترطييية رنوعيييية وجيييودة التعلييييم، االلكترونيييم، وااللتيييزام ابدريييم والمهنيييم، واله

وميييع ذلييي  فييي ن لضيييمان الجيييودة طيييارع مختليييف عميييا هيييو سيييائد فيييم اليييدول المتقدمييية، 

فهنييا  رعييض العوامييل التييم تجعييل منييه عملييية فريييدة فييم هييذا الجييزء ميين العييالم وميين 

ريييين هيييذه العواميييل محدوديييية التنييياف  الجتيييذاب الطلرييية وقلييية عيييدد الجامعيييات رشيييكل 

وحقيقييييية أن رعيييييض الريييييرامج ال تطيييييرح إال فيييييم مؤسسييييية واحيييييدة يضييييير رالتنييييياف  

وارتفييياع تكلفييية اسيييتقدام خريييراء أجانيييب، وميييد  تيييوفر الخريييراء وقيييت إجيييراء عمليييية 

 التقييم، والظهور المفاجىء والكرير لمؤسسات التعليم العالم الخاصة. 

 ضم ن الجادا  ن  نظار الج      ال ربي 

منظيييور الجامعيييات العرريييية فيميييا  يمكييين تحدييييد ال يييرض مييين ضيييمان الجيييودة مييين

 يلم:

  .ضمان الوضوح والشفافية للررامج ابكاديمية 

  تييييوفير معلومييييات واضييييحة ودقيقيييية للطلريييية، وتحديييييد أهييييداف واضييييحة ودقيقيييية

للريييرامج الدراسيييية التيييم تقيييدمها الجامعييية، والتحقيييق مييين تيييوفر الشيييروط الالزمييية 
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ظييييية عليييييى هيييييذا لتحقييييييق هيييييذه ابهيييييداف رفاعليييييية وأنهيييييا ستسيييييتمر فيييييم المحاف

 المستو . 

  ضيييييمان أن ابنشيييييطة التررويييييية للريييييرامج المعتميييييدة تلريييييم متطلريييييات االعتمييييياد

ابكييياديمم وتتفيييق ميييع المعيييايير العالمييييية فيييم التعلييييم العيييالم ومتطلريييات المهيييين 

 وكذل  حاجات الجامعة، والطلرة، والدولة، والمجتمع. 

 ذي يثييييق رعمليتييييم تعزيييييز سييييمعة الرييييرامج المقيميييية والمعتمييييدة لييييد  المجتمييييع اليييي

 التقويم الخارجم واالعتماد ابكاديمم.

   تيييييوفير فليييييية رمسييييياءلة جمييييييع المعنييييييين را عيييييداد والتنفييييييذ وا شيييييراف عليييييى

 الررامج ابكاديمية. 

  .تعزيز ودعم ثقة الدولة والمجتمع رالررامج التم تقدمها الجامعة 

 تمييييع، حيييييث أن االرتقيييياء رنوعييييية الخييييدمات المهنييييية التييييم تقييييدمها الجامعيييية للمج

التقيييويم الخيييارجم واالعتمييياد يتطلريييان تعيييديل فيييم الممارسيييات رميييا يلريييم حاجييية 

 ومتطلرات التخصصات والمهن.

 ضم ن الجادا ف  الت ليم ال  ل 

نشيييياط ضييييمان الجييييودة فييييم قطيييياع التعليييييم العييييالم يييييتم ميييين خييييالل التقييييويم واالعتميييياد فييييم 

لمفييياهيم وا جيييراءات المترعييية فيييم مؤسسيييات التعلييييم العيييالم فيييم العيييالم وذلييي  لرصيييد جملييية ا

. وفيييم كDavis & Ringsted, 2006سمؤسسيييات التعلييييم العيييالم عليييى المسيييتو  العيييالمم 

اليييدول العرريييية فيييم الوقيييت اليييذي تحييير  فييييه كيييل الحييير  عليييى هويتهيييا الثقافيييية ومراعييياة 

خصوصييييياتها الحضييييارية ال نهييييدر أي فرصيييية تتييييي  لنييييا االسييييتفادة ميييين تجييييارب ال ييييير 

خصوصيياً تليي  التييم ثرييت نجاحهييا وريادتهييا فنأخييذ منهييا مييا يتناسييق مييع قيمنييا وثوارتنييا فلقييد 

عييييل إيجييييارم لمييييا أرييييداه ابكيييياديميون والمسييييئولون ظهييييرت حركيييية ضييييمان الجييييودة كييييرد ف

والمجتميييع مييين قليييق حيييول جيييودة التعلييييم العيييالم، وهيييو اليييذي نجيييم عييين عواميييل كثييييرة منهيييا 

والتمويييييل. فالمجتمعييييات والحكومييييات  التنيييياف  الييييدولم، واالحتياجييييات المت يييييرة للسييييوق

ؤوليات تحدييييداً أيضييياً يهتميييان رجيييودة التعلييييم العيييالم، ويسيييعيان  يجييياد أنظمييية تحيييدد المسييي

واضيييحاً، ومييين هنيييا يمكييين القيييول ريييأن ضيييمان الجيييودة أمييير ضيييروري لتلريييية االحتياجيييات 

 المرترطة رالجودة وتحديد المسؤولية فم التعليم العالم.  
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كيييان مفهيييوم ضيييمان الجيييودة الشييياملة قيييد نشيييأ وتطيييور فيييم أمريكيييا الشيييمالية فيييم وقيييت مركييير 

ديمم، وريييدأ كنشييياط اختيييياري غيييير حكيييومم مييين القيييرن العشيييرين فخيييذاً شيييكل االعتمييياد ابكيييا

يهييدف إلييى االرتقيياء رنوعييية التعليييم فييم المييدار  والكليييات والجامعييات، وعلييى الييرغم ميين 

أن االعتميياد علييى هييذا النحييو يييتم علييى أيييدي منظمييات غييير حكومييية ومسييتقلة، ف نييه يتعييين 

م تمييييين  أن تعتيييييرف وزارة الترريييييية فيييييم الوالييييييات المتحيييييدة ابمريكيييييية رالمنظميييييات التييييي

االعتميييياد ويالحييييظ فييييم هييييذا الصييييدد أن وزارة التررييييية فييييم الواليييييات المتحييييدة ال تميييين  

االعتميييياد لمؤسسييييات التعليييييم العييييالم أو الرييييرامج ابكاديمييييية وإن كانييييت تصييييرح لمنظمييييات 

االعتمييياد رممارسييية نشييياطها مييين خـيييـالل اللجنــيييـة االستشيييارية الوطنييييـة الخاصييية رضيييمان 

والتييييدقيق وعلييييى أسييييا  مييييا تقييييرره هييييذه اللجنيييية يقييييرر وزييييير نزاهيييية عمليييييات المراجعيييية 

الترريييية ميييا إذا كانيييت المنظمييية التيييم تمييين  االعتمييياد سيييلطة ييعتيييد رهيييا فيميييا يتعليييق رنوعيييية 

وجيييودة التعلييييم أو التيييدريب. وتصييينف منظميييات االعتمييياد فيييم الوالييييات المتحيييدة إليييى فئتيييين: 

ميييية موزعييية عليييى أسيييا  ج رافيييم الفئييية العامييية، والفئييية الخاصييية. وهنيييا  سيييت هيئيييات إقلي

تمييين  االعتمييياد العيييام أو المؤسسيييم وفييييه ييييتم اعتمييياد المؤسسييية ككيييل، أميييا هيئيييات االعتمييياد 

التخصصييييم فهييييم علييييى المسييييتو  القييييومم وتتخصيييي  فييييم مهيييين معينيييية مثييييل: الطييييب، 

الهندسييييية، والترريييييية، وإدارة ابعميييييال. ويمتيييييد نشييييياط رعيييييض منظميييييات االعتمييييياد خيييييار  

وإن كيييييان رعضيييييها يقصييييير أنشيييييطته الدوليييييية عليييييى المعادلييييية، وليييييي  الوالييييييات المتحيييييدة، 

االعتمييياد مثيييل مجلييي  االعتمييياد للهندسييية والتقنييييـة وتقيييوم منظمييية االعتمييياد رتشيييكيل لجيييان 

وفيييرق زائيييرة مييين أعضييياء مييين مختليييف الجامعيييات رالوالييييات، وتقيييوم كيييل لجنييية رتطرييييق 

 Nationalسلجييييودة معييييايير التقييييويم واالعتميييياد، وهييييم معييييايير معروفيييية وتركييييز علييييى ا

Quality Assurance and Accreditation, 2004ك . 

ملكييية المتحيييدة فييي ن حركييية االعتمييياد أحيييدث كثييييراً، حييييث أسيييندت هيييذه المسيييؤولية أميييا فيييم الم

 Fundingم، إلييييى مجييييال  تمويييييل التعليييييم العييييالم فييييم انجلتييييـرا وويلييييز 1992فييييم عييييام 

Councils For England and Wales Higher Education  وتقيييوم هيييذه المجيييال  رتقيييييم

، أعيييد النظيير فييم 1995تمولهييا وفييم عييام نوعييية التعليييم فييم مؤسسييات التعليييم العييالم التييم 

الطريقييييية المترعييييية فيييييم التقيييييييم رحييييييث تحقيييييق ثالثييييية أغيييييراض: ابول تشيييييجيع التحسيييييين 

والتطييوير، والثييانم تييوفير معلوميييات فاعليية للجمهييور حييول نوعيييية التعليييم العييالم رنيياء عليييى 

ابهييييداف وابغييييراض كمييييا تحييييددها كييييل مؤسسيييية، والثالييييث هييييو ضييييمان الحصييييول علييييى 

انتقلييت هييذه  1997ذي قيميية للمييال العييام الييذي يسييتثمر فييم التعليييم العييالم، وفييم عييام مييردود 

وهيييم  Quality Assurance Agencyالمسيييؤولية إليييى وكالييية ضيييمان الجيييودة التعلييييم العيييالم 



 شعبة الجودة واالداء الجامعي| مفهوم الجودة 9

 

هيئييية تهيييدف إليييى غييير  وتعزييييز ثقييية الجمهيييور فيييم جيييودة مؤسسيييات للتعلييييم العيييالم، وتريييدأ 

وم رعمييل تقييييم ذاتييم يترعييه عملييية تقييييم أولييى للتقييييم العملييية ميين داخييل كييل مؤسسيية حيييث تقيي

اليييذاتم، ثيييم زييييارة ميدانيييية للمؤسسييية ثيييم إعيييداد التقريييير النهيييائم وليييد  كيييل مؤسسييية مكتيييب 

 UK Nationalسيسميييـى مكتيييب ضيييمان الجيييودة وهيييذا يقيييوم رتنسييييق جهيييود التقيييييم رهيييا 

Accreditation, 2004ك. 

ولقيييد انتشييير مفهيييوم ضيييمان الجيييودة فيييم اليييدول الناميييية ميييؤخراً، وإن كيييان تطريقيييه فيهيييا 

يتييييأثر رمييييا سيييياد ميييين اتجاهييييات فييييم الدوليييية المتقدميييية إال أن االعتميييياد يواجييييه صييييعورات 

إليييى رعضيييها عليييى النحيييو  كCizas, 1997سكثييييرة فيييم اليييدول الناميييية فقيييد أشيييار سييييزا  

 التالم:

  تطرح رعض الررامج رواسطة مؤسسة واحدة فحسب.  لوالً 

   قد ال يتوفر خرراء أجانب وقت إجراء عملية التقييم. لاطياً 

  قد تتوفر الموارد المآلية الالزمة لدعوة خرراء أجانب.  لاللاً 

   ييم.قد تشكل الل ة الوطنية صعورة رالنسرة لعملية التق رااعاً 

   ال توفر الدراسات الذاتية قدراً كافياً من المعلومات.  امماً 

   قد ال يتوفر مقيمون خارجيون محايدون. مادماً 

 المشاكل الخاصة رالطريعة الدعائية للتقارير وهشاشتها. مااعاً 

 in Education Accreditationا  عتم د ف  الت ليم 

 & David & Harold, 2000; Davisسد أشيييار ديفييييد وهاروليييد وديفييييذ و رينجسيييت

Ringsted, 2006إلى االعتماد فم التعليم رأنه: ك 

  هيييييو االعتيييييراف ريييييان ررنيييييامج تعليميييييم معيييييينProgram  أو مؤسسييييية تعليمييييييةInstitution 

 .Certain Standardيصل إلى مستو  معياري محدد

  هو حافز على االرتقاء رالعملية التعليمية 

  االعتماد ال يهدف إلى تصنيف أو ترتيبRanking .المؤسسات التعليمية 

  االعتمييياد هيييو تأكييييد وتشيييجيع المؤسسييية التعليميييية عليييى اكتسييياب شخصيييية وهويييية ممييييزة رنييياًء

ً    تضييييمن قييييدراً Basic Standardsية  علييييى منظوميييية معييييايير أساسيييي عليييييه ميييين الجييييودة،  متفقييييا

 ولي  طمسا للهوية الخاصة رها.

  االعتميياد ال يهييتم فقييط رييالمنتج النهييائم للعمليييية التعليمييية ولكيين يهييتم ريينف  القيييدر

 ركل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية.
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 لطواع االعتماد

وهييييو الييييذي يركييييز علييييى تقييييييم ابداء    Institutional Accreditationاالعتموووواد الملممووووج   

 رالمؤسسة التعليمية رصورة شاملة.

وهييييو الييييذي يركييييز علييييى االهتمييييام رييييالررامج   "Subject Accreditationاالعتموووواد الت   ووووج 

   .كCizas, 1997bسابكاديمية التخصصية التم تطرحها المؤسسة رشكل منفرد 

 الفاائد المرجاا  ن تطبيق نظ م إدارا الجادا الش  ل  ف  الت ليم ال  ل 

 للج      ال ربي 

ال يمكييين للجيييودة أن تتحقيييق فيييم التعلييييم إال مييين خيييالل تأسيييي  المييينهج الفكيييري السيييليم 

اليييذي تسيييير علييييه هيييذه العمليييية التعليميييية، والتيييم تضيييمن إضيييافة للعليييوم والمعيييارف التيييم 

مييية القييييم الخلقيييية، ونظيييم العالقيييات ا نسيييانية، ووسيييائل االتصيييال يتلقاهيييا الطاليييب، منظو

المتطييييورة وغيرهييييا ميييين الضييييروريات التييييم تجعييييل ميييين حييييياة الطالييييب فييييم المؤسسيييية 

التعليمييييية متعيييية، فضييييال عيييين المييييادة العلمييييية التييييم يتلقاهييييا تحييييت مفهييييوم إدارة الجييييودة 

 الشاملة. 

 ومحددة. رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة  .1

 رسالة وأهداف جميع الوحدات رالمؤسسة واضحة ومحددة.  .2

خطييييية إسيييييتراتيجية للمؤسسيييييات التعليميييييية وخطيييييط سييييينوية للوحيييييدات متيييييوفرة  .3

 ومرينة على أس  علمية. 

هيكليييييية واضييييييحة ومحييييييددة وشيييييياملة ومتكامليييييية وعلمييييييية ومسييييييتقرة للمؤسسيييييية  .4

 التعليمية. 

  وصف وظيفم لكل دائرة ولكل موظف متوفرة ومحددة. .5

معيييايير جيييودة محيييددة لجمييييع مجييياالت العميييل فيييم الجامعيييات خدميييية، إنتاجيييية،  .6

 أكاديمية، إدارية، مآلية 

 إجراءات عملية واضحة ومحددة من أجل تحقيق معايير الجودة.  .7

تييييوفر نوعييييية وتييييدريب شييييامل ومالئييييم لتطريييييق إدارة الجييييودة فييييم المؤسسييييات  .1

 التعليمية. 

 ري للمؤسسات التعليمية. أدوار واضحة ومحددة فم النظام ا دا .9

 ارتفاع ملحوظ لدافعية وانتماء والتزام ومشاركة العاملين.  .10
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مسييييتو  أداء مرتفييييع لجميييييع ا داريييييين والمشييييرفين والعيييياملين فييييم المؤسسييييات  .11

 التعليمية. 

تييييوفر جييييو ميييين التفيييياهم والتعيييياون والعالقييييات ا نسييييانية السييييليمة رييييين جميييييع  .12

 العاملين فم المؤسسات التعليمية. 

رارط وتكاميييييل عيييييال ريييييين ا دارييييييين والمشيييييرفين والعييييياملين فيييييم الجامعيييييات تييييي .13

 والعمل رروح الفريق. 

 احترام وتقدير الجامعات محلياً وعالمياً.  .14

حيييل المشييياكل متواصيييل ومسيييتمر والعييياملون يمتلكيييون المهيييارات الالزمييية لحيييل  .15

 المشاكل رطريقة علمية سليمة. 

 تتحقق رشكل جيد.  رسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها العامة .16

 نوعية جودة عآلية للخدمة والمنتجات رنفقات أقل.  .17

 االستخدام ابمثل لالتصال والتواصل .11

 National)الم اق   ال     لتطبيق إدارا الجادا الش  ل  فى الج      

Quality Assurance and Accreditation) 

 
عيييييدم مالئمييييية الثقافييييية التنظيميييييية السيييييائدة فيييييى المؤسسيييييات التعليميييييية والثقافييييية  .1

التنظيميييية التيييى تتفيييق ومتطلريييات تطرييييق ميييدخل إدارة الجيييودة الشييياملة وذلييي  عليييى 

 -التحسييييين المسييييتمر-الهياكييييل واليييينظم  -مسييييتو  ابرعيييياد الثقافييييية التنظيمييييية سالقيييييادة

 االرتكارك 

ا داريييييية والماليييييية السيييييائدة رالجامعيييييات عيييييدم مالئمييييية ابوضييييياع ابكاديميييييية و .2

المتطلريييات تطرييييق ميييدخل إدارة الجيييودة الشييياملة وذلييي  عليييى مسيييتو  سفلسيييفة التعلييييم 

الحالييييية وأهدافييييه وهياكييييل وأنميييياط التعليييييم الجييييامعىس أداء أعضيييياء هيئيييية التييييدري  

ومعيييييياونيهم وأدوات العملييييييية التعليميييييييةونظام الدراسييييييات العليييييييا والرحييييييث العلمييييييى 

 نات المادية وتمويل التعليم الجامعىك. وا مكا

 عدم مشاركة جميع العاملين فم تطريق إدارة الجودة الشاملة.  .3

عيييدم مالئمييية جيييودة الخدمييية التعليميييية المقدمييية للطيييالب ومسيييتو  جيييودة الخدمييية  .4

التيييى تتفيييق ميييع رغرييياتهم وتوقعييياتهم وذلييي  فيميييا يخيييت  سرالكتييياب الجيييامعىس وأداء 
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قيييييييم المترعييييةس وكفييييياءة وفعالييييية نظيييييام تقييييديم الخدمييييية هيئيييية التيييييدري  وأسيييياليب الت

 ورعاية الطالبك. 

عيييدم اليييررط ريييين الكلييييات رالجامعييية وقطاعيييات سيييوق العميييل مييين حييييث سميييد   .5

 تطور المناهج طرقٍا لمتطلرات سوق العملك

ترنييييييم طييييييرق وأسيييييياليب  دارة الجييييييودة الشيييييياملة ال تتوافييييييق مييييييع خصوصييييييية  .6

 المؤسسة. 

العييياملين أو مييين ا دارات وخاصييية االتجاهيييات عنيييد مقأومييية الت ييييير سيييواء مييين  .7

 ا دارات الوسطم. 

 توقع نتائج فورية وليست على المد  الرعيد.  .1

 ب ض التج رب ال  لمي   ال ربي  ف   ج ل التقا م  ا  عتم د

إن طريعييية العصييير اليييذي نحييين فييييه تؤكيييد دائمييياً عليييى  الحريييية والجيييودة  معييياً ويظهييير 

االقتصيييادي والسياسيييم واالجتمييياعم، والتعلييييم هيييو أحيييد ذلييي  فيييم جمييييع أوجيييه النشييياط 

هييذه النشيياطات الرئيسييية وينطرييق عليييه نفيي  المرييدأ أال وهييو تطلييع الجهييات المعنييية إلييى 

 .كDavid & Harold, 2000س الحرية والجودة  معاً 

لقيييد تأكيييدت الحريييية ليييد  اليييراغرين فيييم التعلييييم ذو  القيييدرات رتزاييييد عيييدد المقييييدين فيييم 

مؤسسيييات التعلييييم وهيييذه ريييدورها زاد عيييددها وتنوعيييت مسيييتوياتها وشيييار  فيهيييا رجيييال 

ييييث أنشيييئت المعاهيييد ابعميييال اليييراغرين فيييم االسيييتفادة مييين تطليييع الجمييييع إليييى التعلييييم ح

والجامعيييات الخاصييية وفيييم نفييي  الوقيييت ليييم تتخليييف الحكومييية عييين دورهيييا فيييم إنشييياء 

المييييدار  والمعاهييييد المختلفيييية.  كييييل هييييذا يشييييير إلييييى أن مرييييدأ  الحرييييية  متيييياح لمقييييدم 

الخدميية التعليمييية ولطالرهييا فييم نفيي  الوقييت.  كييل ذليي  حييدث ويحييدث فييم انتظييار فليييات 

ح اآلخييير لطريعييية العصييير وييييدونها لييين نقيييي  العصييير ضيييمان  الجيييودة  التيييم هيييم الجنيييا

 .كDavid & Harold, 2000سالذي نتواجد فيه 

 الواليات المتقدة األمريكية

يييييات المتحييييدة كانييييت أول ميييين راعييييى مرييييدأ تييييواز   الحرييييية والجييييودة ، حيييييث أن الوال

سيييمحت لمئيييات ريييل فالف المؤسسيييات التعليميييية أن تنتشييير وفيييم نفييي  الوقيييت ومنيييذ أوائيييل 

القييييرن العشييييرين أنشييييئت اآلليييييات المناسييييرة التييييم تتييييارع جييييودة أداء هييييذه المؤسسييييات 

تيييائج هيييذه المتارعييية متاحييية وتجعيييل ن Accreditationوتعتميييد ميييا يسيييتحق منهيييا االعتمييياد 
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 Davidسلراغرييى التعليييم حتييى يكونييوا علييى رينيية ميين موقييف مؤسسييات التعليييم المتاحيية 

& Harold, 2000ك. 

ات التعلييييييم العيييييالم فيييييم الوالييييييات المتحيييييدة ابمريكيييييية تشيييييره إليييييى حيييييد كريييييير مؤسسييييي

المؤسسيييات الخاصييية التيييم تتمتييييع راسيييتق لية كرييييرة وسييييلطة تمثيييل رمجيييال  إدارة هييييذه 

المؤسسييييات. ويعتريييير التييييأثير الحكييييومم علييييى هييييذه المؤسسييييات محييييدود ابثيييير قياسييييا 

ت التعلييييم العيييالم لتنظييييم تقيييع عليييى مؤسسيييا ةراليييدول ابوروريييية، وليييذل  فييي ن المسيييؤولي

نفسييها وإيجييياد ميييوارد لهييا وإال فقيييدت هيييذه المؤسسيييات مواردهييا وطالرهيييا اليييذين يتجهيييون 

 .كDavid & Harold, 2000سرالتالم نحو المؤسسات المنافسة

 ويت ذ االعتماد ؤج الواليات المتقدة األمريكية شكليي 

وتقيييوم ريييه مجيييال  إقليميييية تارعييية  Institutional Accreditation اعتمييياد مؤسسيييم

 لمؤسسات التعليم العالم نفسها.

للرييييرامج الدراسييييية تقييييوم رييييه لجييييان   Program Accreditationاعتميييياد تخصصييييم

ة مثيييل مجلييي  اعتمييياد الهندسييية والتكنولوجييييا  واليييذي يعميييل منيييذ الثالثينيييات متخصصييي

 National Quality Assuranceسميين القييرن الماضييم وهيئيية اعتميياد التعليييم الطرييم 

and Accreditation, 2004تييييم إنشيييياء مجليييي  اعتميييياد التعليييييم  1996. فييييم عييييام ك

والييذي يهييدف إلييى  The Council for Higher Education Accreditationالعييالم

مؤسسيييات غيييير  إيجييياد مؤسسييية قوميييية تتيييولى ا شيييراف عليييى مؤسسيييات االعتمييياد وهيييم

حكوميييية فيييم التعلييييم العيييالم.  ويقيييوم مجلييي  االعتمييياد رييياالعتراف رمؤسسيييات االعتمييياد 

العاملييية فيييم مجيييال التعلييييم العيييالم رنييياًء عليييى معيييايير محيييددة يضيييعها مجلييي  االعتمييياد.  

 5سيينوات رنيياًء علييى تقرييير يقييدم كييل  10ويييتم إعييادة اعتميياد هييذه المؤسسييات مييرة كييل 

قييوم رييه مؤسسييات االعتميياد هييو عمييل تطييوعم ويييتم ميين خييالل سيينوات.  والعمييل الييذي ت

 المهام اآلتية:

رواسييييييييطة  Self-Assessmentمراجعيييييييية عمليييييييييات التقييييييييييم الييييييييذاتم  -1

 .Peer Reviewersالقائمين على المراجعة 

 زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة كل عام. -2
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العميييييل عليييييى جيييييذب متطيييييوعين جيييييدد مييييين المهتميييييين ريييييالتعليم العيييييالم  -3

 National Quality Assurance andسضيييمام إليييى المنظمييية لالن

Accreditation, 2004ك. 

 دول لورواا الغراية

تعترييير دول فرنسيييا وانجلتيييرا وهولنيييدا مييين أكثييير الرليييدان ابوروريييية التيييم تيييتم فيهيييا عملييييات 

التقيييويم ومتارعييية جيييودة التعلييييم، وررميييا تيييتم رصيييورة مختلفييية عييين النظيييام ابمريكيييم.  ومنيييذ 

عيييين التوجييييه نحييييو نظييييام تعليييييم جييييامعم متناسييييق تقييييوم الييييدول  1997إعييييالن رولونيييييا عييييام 

ريييية رالمريييادرة رترتييييب نظيييام التعلييييم رهيييا حتيييى يكيييون قريرييياً مييين النسيييق المعلييين فيييم ابورو

رولونييييا.  كيييذل  ريييدأت أوروريييا مجتمعييية فيييم إنشييياء اآللييييات المناسيييرة لكيييم تتيييارع جيييودة التعلييييم 

 ,Calpin-Davies & Donnellyسالعيييالم ريييدولها المختلفييية تأكييييداً عليييى وحيييدة سيييوق العميييل 

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

عطييييى نموذجيييياً جيييييداً للفكيييير ابورورييييم الييييذي جيييياء متييييأخراً عيييين إن المملكيييية المتحييييدة ت

شيييأ رالمملكييية المتحيييدة أن 1997الوالييييات المتحيييدة والمختليييف عنهيييا حييييث انيييه فيييم عيييام 

رهييييدف وضييييع نظييييام لتوكيييييد  Quality Assurance Agencyهيئيييية توكيييييد الجييييودة 

هيئييية مسيييتقلة  الجيييودة ومعيييايير الجيييودة فيييم التعلييييم العيييالم.  وتعترييير هيئييية توكييييد الجيييودة

 ,Campbell & Rozsnyai, 2002; Cizasسوغييير حكومييية وتعمييل كجمعييية أهلييية 

1997; David & Harold, 2000ك 

ييييييم ابرحيييياث التييييم تييييتم رالمؤسسييييات التعليمييييية رواسييييطة القييييائمين علييييى تق

 Fundingعيييين طريييييق الجهيييية المانحيييية  Peer Reviewersالمراجعيييية 

Body سCampbell & Rozsnyai, 2002; Cizas, 1997; David 

& Harold, 2000; National Quality Assurance and 

Accreditation, 2004ك. 

 لقد تم تفعيل دور هيئة توكيد الجودة من خالل النظام اآلتم:

كييييييل خميييييي   Institutional Auditمراجعيييييية المؤسسييييييات التعليمييييييية  -1

 سنوات.

 Developmentalالتطييييوير رالمشيييياركة مييييع مؤسسييييات التعليييييم العييييالم  -2

Engagement            .حول مد  مطارقتها للمعايير ابكاديمية 
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 م تمويل هذه الهيئة من خالل المصادر التالية:ويت

 مساهمة من جميع مؤسسات التعليم العالم. -1

اليييدخل اليييذي ييييتم تحصييييله مييين خيييالل التعاقيييدات التيييم تيييتم ريييين الهيئييية  -2

 .Funding Councils 30%وصندوق تمويل التعليم العالم 

 National Quality Assuranceس %10مصيييادر أخييير  تررعيييات  -3

and Accreditation, 2004ك. 

العييالم حيييث ترييين أنييه أمييا فرنسييا فتعطييى نموذجيياً أورورييياً فخيير للنظيير فييم جييودة التعليييم 

نتيجيييية لعييييدم فعآلييييية ابنظميييية التقليدييييية المركزييييية لتقييييييم ابداء وضييييرط الجييييودة والتييييم 

اتسييييمت رضييييعف االسييييتق لية والريروقراطييييية فقييييد تشييييكلت لجنيييية وطنييييية للتقييييييم رقييييرار 

وتتريييع هيييذه اللجنييية رئيييي  الجمهوريييية مراشيييرة ورالتيييالم  1915رئاسيييم وررلميييانم عيييام 

ئيييي  اليييوزراء ووزيييير التعلييييم العيييالم أو أي جهييية حكوميييية أخييير  فهيييم مسيييتقلة عييين ر

. وتشيييمل إجيييراءات التقيييييم اليييذي تمارسيييه اللجنييية كBrennan, 1998; Cizas, 1997س

 ً ً  تقييمييييا للمؤسسيييية التعليمييييية ومراجعيييية للرييييرامج. ويشييييمل التقييييييم العييييام مراجعيييية  عامييييا

ليب التيييدري  والنشييياطات الرحثيييية ونظيييم ا دارة وريئييية التعلييييم.  كميييا تجييير  عمليييية أسيييا

التقيييييم عيييادة رنييياء عليييى طليييب مؤسسييية التعلييييم العيييالم نفسيييها، وإن كيييان للجنييية الوطنيييية 

الحيييق فيييم اجيييراء تقيييييم ب  مؤسسييية ترييييد أن تقيمهيييا.  وتقيييوم هيييذه اللجنييية رزييييارة كيييل 

ا وتنشييير نتيييائج تقييمهيييا فيييم تقريييير عييين كيييل المؤسسيييات ميييرة كيييل ثميييان سييينوات تقريرييي

مؤسسيية، ويرسييل التقرييير للييوزارات المعنييية.  وتكميين أهمييية هييذا التقييييم فييم أنييه يؤخييذ 

فييييم االعترييييار أثنيييياء التفييييأوض علييييى الموازنييييات السيييينوية لمؤسسييييات التعليييييم العييييالم 

 .كBrennan, 1998س

ً  أميييا إجيييراء مراجعييية الريييرامج فيشيييمل تقرييييراً  مييين المؤسسييية نفسيييها ثيييم زييييارة مييين  ذاتييييا

قرييييل اللجنيييية القومييييية للمؤسسيييية والتييييم تعييييد تقريرهييييا والييييذي تسييييتند اليييييه لجنيييية خرييييراء 

كامهييييا العتميييياد الرييييرامج والمييييواد الدراسييييية للمؤسسيييية.  وتقييييوم خارجييييية  صييييدار أح

اللجنييية القوميييية للتعلييييم رنشييير تقريييير عيييام عييين الريييرامج التيييم تميييت مراجعتهيييا وإعيييداد 

تقرييييير سيييينو  يييييتم رفعييييه إلييييى رئييييي  الجمهورييييية الفرنسييييية يتضييييمن نتييييائج التقييييييم 

 .كDavid & Harold, 2000; Wayne, 2000سللمؤسسات التعليمية 
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 النماذج الي ب نى لل عتم د ا أك د م 

رييييالنموذ  ابمريكييييم حيييييث يييييتم  -وبسييييراب تاريخييييية–ن فقييييد تييييأثرت كثيييييراً أمييييا اليارييييا

 اعتماد الجامعات اليارانية رواسطة هيئة اعتماد الجامعات اليارانية:

 من خالل نظامين:

الييييذي يميييين  للجامعييييات التييييم تتقييييدم بول مييييرة  Accreditation: االعتميييياد الطظوووا  األول

 د.لطلب العضوية الرسمية فم هيئة االعتما

الييييذي يميييين  رعييييد مييييرور خميييي   Re-Accreditation: إعييييادة االعتميييياد الطظووووا  اللوووواطج

سييينوات مييين الحصيييول عليييى االعتمييياد ابول رالنسيييرة للجامعيييات التيييم تحصيييل بول ميييرة 

سييينوات للجامعيييات التيييم حصيييلت عليييى إعيييادة اعتمييياد مييين  7عليييى االعتمييياد ويمييين  كيييل 

نوات حتيييى يكيييون لهيييا الحيييق فيييم قريييل.  والريييد أن يمييير عليييى إنشييياء الجامعييية أرريييع سييي

االنضيييمام لعضيييوية الهيئييية. وتعترييير عمليييية االعتمييياد وإعيييادة االعتمييياد متشيييارهتين مييين 

حييييث الطيييرق وا جيييراءات المترعييية لالعتمييياد، والفيييرق ابساسيييم هيييو أنيييه طرقييياً للنظيييام 

ابول ال تيييتم عضيييوية الجامعييية رهيئييية االعتمييياد إال رعيييد الحصيييول عليييى االعتمييياد النظيييام 

ل ولكيين طرقييا للنظييام الثييانم إعييادة االعتميياد ال تفقييد الجامعيية عضييويتها حتييى لييو لييم ابو

تحصييل عليييى إعيييادة اعتمييياد.  والفييرق اآلخييير هيييو أن إعيييادة االعتميياد يعتميييد عليييى ميييا إذا 

كانييييت الجامعيييية قييييد عملييييت رالتوصيييييات التييييم ذكييييرت ميييين قرييييل خييييالل حصييييولها علييييى 

طريييييق رالياريييييان هيييييو تطوييييييع للنظيييييام االعتمييييياد رواسيييييطة الهيئييييية.  إن هيييييذا النظيييييام الم

 National Quality Assuranceسابمريكيييم اليييذي ريييدأ فيييم أوائيييل القيييرن العشيييرين 

and Accreditation, 2004ك. 

إن النميييياذ  التييييم قييييدمت ليسييييت شيييياملة وال كامليييية وهنييييا  اجتهييييادات كثيييييرة رالييييدول 

ابوررييية الجدييييدة شييرق أوروريييا وفييم دول أسييييا وأمريكييا الالتينيييية وفييم اليييدول العرريييية، 

فيييم االتفيييياق  حييييث ريييدأت رعييييض اليييدول منفيييردة ورعييييض المنييياطق الج رافيييية مجتمعيييية

عليييى نظيييام ضيييمان وتوكييييد الجيييودة حييييث أصييير  سيييوق العميييل مفتوحييياً عليييى مصيييراعيه 

حرييية االنتقييال وحرييية العمييل أمييام ابفييراد القييادرين علييى القيييام رمهييام وظييائفهم ركفيياءة 

جييييودة ابداء.  وهييييذا ينطرييييق داخييييل الدوليييية الواحييييدة ومجموعيييية الييييدول وسييييوق العمييييل 

 كCizas, 1997ستعددة الجنسيات العالمم وفم تواجد الشركات م

 الم ادر 
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