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من معرفة متطلباهتا  األكادديي انطالقاىدفت ىذه الورقة البحثية إىل معرفة معايًن ومؤشرات ضماف اجلودة واالعتماد   :ملخص
واليت يتحقق معها التواجد لكليات  مبستوى الكفاءة والقدرة التنافسية دلخرجات التعليم إىل حتقيق لالعتماد األكادديي لالرتقاءطها وصوال رو وش

، فضال عن والذي ينعكس إجيابا على سوؽ العمل العادلي،أو  احمللياجلامعة خاصة على خريطة الكليات واجلامعات ادلتميزة سواء على ادلستوى 
العايل وذلك بغية احلصوؿ على  ذلك التطرؽ إىل التجارب الدوؿ العربية والغربية اليت عملت على تطبيق نظاـ اجلودة يف مؤسسات تعليمها

 .منتجات تعليمية ذات جودة عالية ومبوصفات عادلية

 اجلودة، ضماف اجلودة، االعتماد األكاددييالكلمات المفتاحية:
Abstract: : Ce document vise à Connaissance des critères et indicateurs Assurance de la qualité 

et de l'accréditation académique, la connaissance des exigences et des conditions d'accès à la Ainsi la 

réalisation de l'accréditation académique,Pour mettre à niveau l'efficacité et la compétitivité de la 

production de l'éducation, qui est atteint avec la présence des facultés de l'université sur tout la carte des 

collèges et des universités en suspens, tant au niveau local ou global, qui reflète positivement sur le marché 

du travail, En outre, les États arabes et occidentaux qui ont travaillé à la mise en œuvre du système de 

qualité dans leurs établissements d'enseignement supérieur sont approchés en vue d'obtenir des produits 

éducatifs de haute qualité et des spécifications universelles. 

Mots clés: la qualité, l'assurance qualité, l'accréditation 
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 :مقدمة
الناجتة عن العودلة كالتطور  والتأثًناتادي والعشرين تغًنات جذرية يف سلتلف اجملاالت، ويف ظل االنفتاح العادلي لقد شهد القرف احل

احلضاري، التقدـ العلمي والتكنولوجي، الرتاكم ادلعريف، وظهور التغًنات اجلوىرية يف سوؽ العمل، أصبح يبدو جليا يف الوقت 
صر الصناعة الذي يعتمد على رأس ادلاؿ إىل عصر ادلعلومات الذي يعتمد على ادلعرفة احلاضر أف العامل ينتقل ويتحوؿ من ع

والعقل والتقدـ التكنولوجي، ومن ىذا اإلطار تأيت أمهية ودور التعليم العايل الذي يعترب من أىم مرتكزات التنمية الشاملة، وذلك 
نية دلؤسسات اجملتمع كافة، وكذلك دلا لو من تأثًن مباشر على الرفع من خالؿ مسامهتو يف إعداد الكوادر الفنية، األكادديية، وادله

 من القدرات اإلبداعية للموارد البشرية والرفع من مستوى تأىيلها.   
إف األحداث ادلتالحقة اليت شهدىا العامل تركت بصماهتا على كثًن من النظم التعليمية يف اجملتمعات ادلختلفة وخاصة الدوؿ النامية 

رأسها الدوؿ العربية، وذلك لقصور طرائق وتقانات التعليم العايل، وعدـ مالئمتو للمتغًنات ادلتالحقة، وضعف القوى وعلى 
، لذلك حظيت عملية تطوير التعليم بصفة عامة البشرية من اذليئة التدريسية والوظيفية واإلدارية وفق معايًن اجلودة واالعتماد

كبًن يف معظم دوؿ، وكاف من أىم الركائز األساسية لتطويره والرقي بو إىل مصف أحسن   والتعليم العايل بصفة خاصة اىتماـ
اجلامعات، احلرص على تبين اجلودة كمنحى ومنهج للعمل، من خالؿ تطبيق معايًن اجلودة اليت أصبحت مسة من مسات العصر، 

اء مبستوى أدائو يف العصر احلايل الذي يطلق عليو بعض حد أىم الوسائل واألساليب لتحسٌن نوعية التعليم واالرتقأوتعترب اجلودة 
اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل  حيث تويل الدوؿ ادلتقدمة حتقيق اجلودة األكادديية ومعايًن االعتماد،ادلفكرين بأنو عصر اجلودة

داد اإلنساف الفاعل الذي يواكب عناية خاصة إلدياهنا وقناعتها بأف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ىي ادلسؤولة على إع
يف الدوؿ العربية ضرورة اكتساب ادلعرفة العلمية ادلتقدمة  واألكاددييٌن ويواجو التغًنات ادلتالحقة، لذلك يقع على عاتق ادلسؤولٌن

ر وأداء واالستخداـ األمثل ذلا العتبار ذلك من أىم النواقص فيها، وإعداد وتأىيل أجياؿ قادرة على مواجهة حتديات العص
 األعماؿ مبستويات عالية من اجلودة واإلتقاف.

لذلك اىتمت العديد من الدوؿ بتطبيق ضماف اجلودة واالعتماد يف سلتلف مؤسسات التعليم اجلامعي هبا منذ التسعينيات من 
فيذىا إىل التحسٌن القرف العشرين، حيث تتضمن ىذه العملية تطبيق رلموعة من مفاىيم وأسس ومعايًن اجلودة اليت هتدؼ من تن

والتطوير ادلستمر دلدخالت العملية التعليمية وجتويد أساليب التعليم والتعلم إلنتاج سلرجات متميزة قادرة على لعب الدور الريادي 
 ضمان فتحقيق ،ووثيقة قوية بينهما العالقة أن إال، االعتماد يسبق جلودةا  ضمان أن من وبالرغم يف حتقيق التنمية ادلستدامة،

من ادلبادئ النظرية اليت يستند عليها ىذا ادلفهـو وصوال إىل خلق اآلليات ادلثالية لتنفيذه،  انطالقا يتم ما مؤسسة داخل دةاجلو
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 تضعها اليت ادلعايًن تتضمنها واليت التعليم يف اجلودة لضمانا مالزم يكون فاالعتماد، اجلودة مبتطلبات ادلؤسسة وفاء من والتأكد
 هتا.دف جو وضما بتميزىا االعتراف ادلراد بادلؤسسة اجلودة استمرارية تضمن معايًن منرلموعة االعتماد ينطلق،ودعتمااال ىيئات

سنحاوؿ من خالؿ ىذه الورقة البحثية التعرض إىل حتليل مفاىيم إدارة اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعي، أمهيتو 
جلامعي، معايًن اجلودة العادلية يف األداء اجلامعي،وذلك وأىدافو،اإلجراءات التنفيذية لتطبيق ضماف اجلودة واالعتماد يف التعليم ا

 من خالؿ احملاور التالية:
 .حتليل مفاىيم إدارة اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعيالمحور األول:
 .اإلجراءات التنفيذية لتطبيق ضماف اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعيالمحور الثاني:

 لدوؿ يف رلاؿ ضماف اجلودة يف العليم العايل.جتارب بعض االمحور الثالث:
 .المحور األول: تحليل مفاهيم إدارة الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي

تعترب اجلودة أحد الفروع اذلامة بعلـو اإلدارة احلديثة ويرجع تارخيها إىل احلرب العادلية الثانية حيث طبقت الياباف أسس الصناعة 
لتها الواليات ادلتحدة يف اخلمسينيات من القرف ادلاضي، مث دخلت أسس اجلودة إىل كل األنشطة وادلهن فأحدثت طفرة ىائلة، ت

يف مجيع أضلاء العامل ومنها التعليم، حيث أف التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية أدت إىل بزوغ بنية تنافسية 
رجات نظم التعليم يف العامل العر ي إىل االرتقاء إىل ادلعايًن العادلية،مع احلرص على جديدة، وتتطلب ىذه البنية التنافسية من سل

ىويتو الثقافية وخصوصيتو احلضارية، واالستفادة من جتارب الغًن خصوصا تلك اليت أثبتت النجاح والريادة فيأخذ منها ما يتناسق 
ا ي دلا أبداه األكاددييوف وادلسئولوف يف التعليم العايل، األمر الذي حركة ضماف اجلودة كرد فعل إجي ظهرت فقدمع القيم والثوابت،

طموحا يسعى إليو قدر ما أصبح ضرورة حتمية البد من حتقيقها، لذلك انتقل ادلفهـو التقليدي للجودة والذي  ال يعد خيار أو
القدرات وادلهارات اإلدراكية واحلركية  ارتبط بعمليات الفحص والتحليل والرتكيز فقط على االختبارات النهائية دوف مراجعة

وادلنطقية والسلوكية، إىل مفهـو أخر أكثر حداثة والذي يعتمد بالدرجة األساس على إرساء أسس وضبط ونشر ثقافة اجلودة 
عتماد، وقبل لتحسٌن ادلستمر للمنتج التعليمي يف مجيع مراحلو،ومن ىنا يأيت توجيو كياف ادلؤسسة التعليمية ضلو ضماف اجلودة واال

 التطرؽ إىل مفهـو ضماف اجلودة البد من التطرؽ أوال إىل مفهـو اجلودة.
 أوال: مفهوم الجودة 

اجلودة على أهنا:" مدى مالئمة ادلنتج لالستعماؿ، فادلعيار األساسي للحكم على جودة ادلنتج  j.mو juranلقد عرؼ كل من 
كذلك مت تعريف اجلودة على أهنا:"ادلطابقة   1النظر عن وضع وحالة ادلنتج".ىو ىل ادلنتج مالئم لالستعماؿ أـ غًن مالئم بغض 

 2دلتطلبات أو مواصفات معينة".
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دمينج أف مصطلح اجلودة يف التعليم العايل ىو مصطلح مستورد أساسا من قطاع الصناعة ادلعروؼ بإدارة  كما يؤكد كروسيب و
"مدى صلاح الفرص التعليمية (:QAA)وصف وكالة اجلودة الربيطانية  اجلودة الشاملة، وحيث تعين اجلودة األكادديية حسب

ادلتاحة أماـ الطالب يف مساعدهتم على حتقيق الدرجات العلمية ادلنشودة، والعمل على ضماف توفًن التدريس ادلناسب والفعاؿ، 
ادلبذولة من قبل العاملٌن يف رلاؿ التعليم لرفع  وعرفت أيضا على أهنا: "مجلة اجلهود 3وادلساندة والتقييم والفرص ادلالئمة والفعالة".

وغًنىا، مع  وحتسٌن جودة ادلنتج التعليمي، مبا يتناسب مع رغبات ادلستفيد، سواء كاف ادلستفيد طالب، أولياء أمور، اجملتمع احمللي
 4قدرات ومسات وخصائص ادلنتج التعليمي". 

ينص على أف اجلودة  1998ر اليونسكو للتعليم والذي أقيم يف باريس يف أكتوبر إف مفهـو اجلودة وفقا دلا مت االتفاؽ عليو يف مؤدت
 5يف التعليم العايل مفهـو متعدد األبعاد ينبغي أف يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطتو مثل:

 ادلناىج الدراسية. -1
 الربامج التعليمية. -2
 البحوث العلمية. -3
 الطالب. -4
 ات.ادلباين وادلرافق واألدو  -5
 توفًن اخلدمات للمجتمع احمللي. -6
 التعليم الذايت الداخلي. -7
 حتديد معايًن مقارنة للجودة معرتؼ هبا دوليا. -8

البد من التفرقة بٌن مفهـو اجلودة ومفهـو التميز، ذلك ألف التميز يعترب حالة من التفوؽ يف رلاؿ زلدد أو يف جانب واحد من 
قيق اجلودة توافر مؤشرات ومعايًن زلددة للحكم على ادلؤسسة ككل وليس عل أحد جوانبها جوانب ادلؤسسة، بينما يتطلب حت

 6فقط وبالتايل فإف التمييز جزء من اجلودة، حيث أف اجلودة أمل وأمشل.
اء سبق بأف اجلودة يف التعليم العايل، تعترب أحد أىم الوسائل واألساليب لتحسٌن نوعية التعلم واالرتق ويتضح من خالؿ ما

 مبستوى أدائو يف العصر احلايل، فلم تعد اجلودة خيار وبديال، بل أصبحت ضرورة ملحة البد منها.  
 ثانيا: مفهوم جودة الخدمة التعليمية

يشًن مفهـو جودة اخلدمة إىل مدى تطابق مواصفات اخلدمة مع التوقعات الزبائن ذلذه اخلدمة، أما عن مفهـو جودة اخلدمات 
ًن إىل مسؤولية مجيع العاملٌن يف اجلامعة، ويشارؾ الطلبة أيضا يف حتقيق ىذه اجلودة، وأف النظاـ األكادديي التعليمية فهي تش

والنظاـ ادلايل، واإلداري تتكامل مجيعها جبميع عناصرىا لتحقيق اإلسهاـ الفاعل يف جودة اخلدمة التعليمية، وىي تعمل على توفًن 
 7ية ذلذا الغرض.ما يلـز من موارد مادية ومالية وبشر 
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 ثالثا: مفهوم ضمان الجودة
قد نشأ وتطور مفهـو ضماف اجلودة أو توكيد اجلودة يف أمريكا الشمالية يف وقت مبكر من القرف العشريٌن أخذا شكل االعتماد 

ت، وعلى الرغم األكادديي، وبدأ كنشاط اختياري غًن حكومي يهدؼ إىل االرتقاء بنوعية التعليم يف ادلدارس والكليات واجلامعا
من أف االعتماد على ىذا النحو يتم على أيدي منظمات غًن حكومية ومستقلة، فإنو يتعٌن أف تعرتؼ وزارة الرتبية يف الواليات 
ادلتحدة بادلنظمات اليت دتنح االعتماد ويالحظ يف ىذا الصدد أف وزارة الرتبية يف الواليات ادلتحدة ال دتنح االعتماد للمؤسسات 

العايل أو الربامج األكادديية، وإف كانت تصح دلنظمات االعتماد شلارسة نشاطها من خالؿ اللجنة االستشارية الوطنية  التعليم
اخلاصة لضماف نزاىة عمليات ادلراجعة والتدقيق، وعلى أساس ما تقرره ىذه اللجنة يقرر وزير الرتبية ما إذا كانت ادلنظمة اليت دتنح 

 8يما يتعلق بنوعية وجودة التعليم أو التدريب.االعتماد سلطة يعتد هبا ف
أما يف بريطانيا فرغم أف اجلامعات والكليات يف بريطانيا مستقلة وىي مسؤولة عن إدارة شؤوف ادلعايًن واجلودة األكادديية للشهادات 

ance Agency Quality Assurاليت دتنحها، غًن أف معظمها يعتمد على دتويل احلكومة، وتتوىل وكالة ضماف اجلودة

(QAA)  لضماف اجلودة باحلكم على مدى جودة تأدية اجلامعات والكليات 1997وىي وكالة مستقلة مت إنشاؤىا يف عاـ ،
وتتوىل وكالة اجلودة الربيطانية وضع معايًنتضمن اجلودة يف التعليم العايل دلسؤولياهتا، وعلى فعالية عملياهتا ادلتبعة لعمل ذلك، 

ويأخذ النظام الربيطاين العتماد اجلامعات وادلؤسسات األكادديية مبعايًن ،يق ىذه ادلعايًن وتطويرىا ومراقبة استمرار ضمان تطب
تأمٌن ىيكل تنظيمي مترابط ، ضمان السيولة ادلالية،استقاللية اجلامعة عن اجلهة ادلالكة ،مناسبة تعليمية تتضمن تأمٌن بيئة 

وجود شلتحنٌن خارجيٌن وإسهام ،مبشاركة اذليئة التعليمية تطوير ادلناىج التعليمية وأساليب التقييم ،وجود نظام لضمان اجلودة ،
وحتقيق األىداف ،االستشاريٌن من ىيئات ومراجع أكادديية يف رلاالت ادلراقبة والتطوير إضافة إىل شروط منح الشهادات 

 9وطرق التقييم.وشروط قبول الطالب ،والتقييم ادلستمر للربامج،ونوعية وأساليب التعليم، التعليمية 
اف اجلودة يف الدوؿ النامية مؤخرا وإف كاف تطبيقو فيها يتأثر مبا ساد من اجتاىات يف الدوؿ ادلتقدمة، إال أف لقد انتشر مفهـو ضم

 10النحو التايل:بعضها على إلى االعتماد يواجو صعوبات يف الدوؿ النامية فقد أشار 
 تطرح بعض الربامج بواسطة مؤسسة واحدة فحسب. -1
 ت إجراء عملية التقييم.يتوفر خرباء أجانب وق قد ال -2
 تتوفر ادلوارد الالزمة لدعوة خرباء أجانب. قد ال -3
 قد تشكل اللغة الوطنية صعوبة بالنسبة لعملية التقييم. -4
 توفر الدراسات الذاتية قدرا كافيا من ادلعلومات. ال -5
 يتوفر مقيموف خارجيوف زلايدوف. قد ال -6
 للتقارير وىشاشتها.   ادلشاكل اخلاصة بالطبيعة الدعائية  -7
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يقصد بضماف اجلودة:"قياـ ادلنتج للسلعة أو ادلقدـ للخدمة بالتعهد بأف السلع اليت ينتجها أو اخلدمات اليت يقدمها تتطابق مع 
11 وحتقق رضاه".التصاميم وادلواصفات وادلعايًن ادلقررة من ناحية اجلودة وأهنا تقابل متطلبات الزبوف وتشبع حاجاتو ورغباتو 

 12عناصر رئيسية ىي:ويتضمن مفهـو ضماف اجلودة أربعة 
 : حيث تعين اجلودة التفضيل وىي متاحة للقادريٌن على الدفع.درجة التفضيل -1
اإلنتاجية من حيث ادلتطلبات  : حيث تعين اجلودة )ادلواءمة لالستعماؿ ( فهي مهمة يف التصميم والمطابقة لالستعمال -2

قيق األماف للعاملٌن عندما يقوموا بإصلاز عمل ما، فضال عن مشاركة ادلستفيد من اخلدمة يف وضع األزمة للعمل مبا يضمن حت
 متطلبات اجلودة يف اخلدمة ادلقدمة لو.

: تتحقق اجلودة إذا كاف ادلنتج أو اخلدمة يشبع كل ادلتطلبات احملددة من العميل أو اجلمهور ادلستفيد المطابقة مع المتطلبات -3
 أو اخلدمات، وعليو تصبح متطلبات النظاـ مطابقة دلتطلبات اجلمهور ادلستفيد من اخلدمة. من اخلدمة

: وذلك بفضل التطورات التقنية وادلعرفية اليت شهدهتا أنظمة اإلنتاج، األمر العميل المتلقي الخدمة التركيز على الجمهور أو -4
 الذي انعكس على أذواؽ ادلستهلكٌن بشكل واضح.    

"على أنو:" القوة ادلرشدة وراء صلاح أي برنامج أو نظاـ أو مقرر Taitمفهـو ضماف اجلودة يف رلاؿ التعليم فقد عرفو " أما عن 
دراسي، وىذا األمر يستدعي أف تندمج آلياهتا يف مجيع نشاطات ادلؤسسة التعليمية، وأف ىدؼ ضماف اجلودة ىو دائما تفادي 

يف ضماف جودة يف قطاع التعليم العايل أيضا على أنو:" التقوًن واالعتماد يف مؤسسات ومت تعر  13االخطاء ومنع الفشل".وقوع 
كما 14على ادلستوى العادلي".التعليم العايل يف العامل وذلك لرصد مجلة ادلفاىيم واإلجراءات ادلتبعة يف مؤسسات التعليم العايل 

زمة إلعطاء ثقة كافية بأف ادلنتج التعليمي أو العملية التعليمية ادلؤداة ديكن تعريفو بأنو:" رلموعة اإلجراءات ادلخططة وادلنهجية الال
 15مطالب اجلودة ادلطلوبة".تستويف 

يف "  التميز" يعين العالية النوعية ذو فالتعليموالنوعية يف التعليم العايل ديكن أف تعين تعليما ذا نوعية عالية أو متوسطة أو متدنية،
اجملتمع  رضا لنيل تؤىلها معتمدة دلعايًن وفقا،العلمية والبحوث ةػالتعليمي والعملية التدريس ئةاخلرجيٌنوىينوعية ويف  التعليم

وذوي العالقة مع اجلامعة أو ادلؤسسة األكادديية، وىم الطلبة وذووىم وادلؤسسات واذليئات االقتصادية، ويتطلب من اجلامعة أف 
 ادلستفيدة.  تتأكد من أف سلراجاهتا تتواءـ مع متطلبات ىذه اجلهات

 Control اجلودة ضبط مصطلح نفسو ىو  Quality Assuranceاجلودة  ضمان مصطلح أن البعض يرى قد كما

Quality أو اتػػرافػػاالضل علىكشف يركز اجلودة ضبط" أن إذ ، ادلفهومان خيتلف بينما، واحد مفهوم يف رلهما فيد 
 مرة بعد مرة وليس تصحيحها األخطاء أو االضلرافات ثحدو دينع وقائي نظام اجلودة ضمان يعد بينما،حدوثها بعد األخطاء

 16وأمشلمن ضبط اجلودة. أوسع اجلودة ضمان أن على يدل شلا،"
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ىو ذلك اجلزء من إدارة اجلودة والذي يرتكز على توفًن الثقة بأف التعليم  رلال يف اجلودة ضمان مفهوم فإن،سبق ما على وبناء
 وأنسب تكلفة شلكنة.  لبية احتياجات سوؽ العمل بأفضل صورةادلعايًن اجلودة التعليمية ستكوف زلققة، هبدؼ ت

 رابعا: مفهوم االعتماد
يتحدد معىن االعتماد يف التعليم العايل بأنو:" منظومة من العناصر وادلكونات ادلتكاملة، اليت تستهدؼ الفحص، والتقوًن والسيما 

يم العايل، لغرض حتديد مدى قدرة تلك ادلؤسسات على حتقيق ما التقوًن اخلارجي، دلستوى جودة التعليم ادلطبق يف مؤسسات التعل
يعرؼ بكل من حتسٌن اجلودة وضماف اجلودة، وتؤدي ىذه ادلهمة مؤسسات أو ىيئات أنشئت خصيصا ذلذه األغراض وعادة 

:" بأنو Hans&Marcoويرى كل من 17وحيادية وال تستهدؼ الربح".تكوف ىيئات غًن حكومية أو على األقل مضمونة 
مكانة أكادديية أو وضع أكادديي علمي دينح للمؤسسة التعليمية أو الربنامج األكادديي مقابل استيفاء ادلؤسسة دلعايًن جودة التعليم 
ادلقدـ وفق ما يتفق عليو مع ادلؤسسة، أو مؤسسات التقوًن".وعرؼ أيضا بأنو:"عملية مراجعة خارجية للجودة من قبل مؤسسات 

من أجل حتسٌن وضماف جودة العملية التعليمية، وعادة تكوف عملية طوعية تقـو هبا ىيئات خاصة غًن أو ىيئات االعتماد 
 18رحبية".

من خالؿ التعاريف السابقة ديكن القوؿ بأف االعتماد ىو آلية لضماف اجلودة يف التعليم العايل، حيث يعد احلافز على الرقي 
موعة من ادلعايًن األساسية اليت توفر اجلودة يف مدخالت العملية التعليمية وعملياهتا بالعملية التدريسية ككل، وذلك استنادا إىل رل

 سلراجاهتا، حيث أف االعتماد ىو ادلدخل لتحقيق اجلودة.    و
 خامسا: أنواع االعتماد

وىناؾ  ،طوير والتوسع، حيث أنو األكثر فائدة ألغراض التAccreditationتنحو ادلمارسات العادلية إىل إتباع منوذج االعتماد 
  19نوعاف من االعتماد ومها:

يركز على ادلؤسسة ككل، فال يركز على الربنامج التعليمي وحده، وإمنا على عمليات  االعتماد المؤسسي)االعتماد العام(: -
مات الطالبية، وادلكتبة أخرى يف ادلؤسسة تتمثل يف اآليت: الرؤية والرسالة، والربامج التعليمية، وىيئة التدريس، والطلبة واخلد

 )احلاكمة(. واإلدارة وادلصادر التعليمية، وادلوارد ادلادية، وادلوارد ادلالية، والتنظيم 
يركز على قياس جودة كل برنامج تعليمي على حدة، مبا يتماشى وادلعايًن احملددة  ) االعتماد الخاص(: االعتماد البرامجي -

لربامج التعليمية، وادلنهاج وادلواد الدراسية، واخلدمات الطالبية، وىيئة التدريس، وادلوارد لذلك التخصص، واليت تتضمن األىداؼ ا
 ادلراحل واخلطوات وفق المختصة االعتماد والجبر اتػىيئ إحدى ادػاالعتمما يقـو هبذا النوع من  وعادة،واإلدارة ادلادية وادلالية 

 التعليمية أداء ادلؤسسة بكل رلاؿ من رلاالت العالقة ذات ،وقواعد التقديردلةواأل وادلؤشرات واستنادا إىل معايًن عليها المتعارف
 زمنية زلددة.  لفترة بالتايل معتمدة فتصبح ادلعايًن استوفت احلد األدىن من قد تلك ادلؤسسة إن مث تقرر نتيجتها
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 : سادسا: أهميته
من قبل  االعتماد طالبةالشرعية والذي يبٌن، على اجلهة   ديثل االعتماد األكادديي عملية تطبق من خالذلا آلية زلددة إلضفاء

من خالؿ برارلها والوسائل  دافهاػأى حتقيق على قادرة لالعتماد الطالبة الجهة نبأ فيو االعتماد منح عن المسؤولةاجلهة 
 والمقاييسمن ادلعايًن  عدد إلى دبإستنا المتوفرة العلمية األكادديية والبحثية والبيئية والماليةوالتجهيزات، وتنظيماهتا اإلدارية 

 التعليمية المؤسسة أىميةوالضوابط، التعليمات ىذه مثل أىميةوتنبع  إجراءات وتعليمات معدة مسبقا، ووفق ،المعالم الواضحة
دتو، القوانٌن واإلجراءات التنظيمية يتوفر رلاال من الفوضى األدائية اليت تؤثر سلبا على جو اب ػغي إن اذ،المجتمع خدمة في

مستويات األداء التعليمي، وانطالقا من مبدأ محاية اجملتمع من خالؿ احملافظة على سلرجات ى ػعلوبالتايل ترتؾ أثرا عكسيا على 
 20للجهات التعليمية. التعليم، جاءت أمهية االعتماد األكادديي والرقابة ضمن ادلعايًن احملددة

 :  جلامعيا التعليم يف واالعتماد اجلودة ضمان أهدافسابعا: 
 مستوى إىل مؤسساتو وصول وضمان اجلامعي التعليم جبودة االرتقاء،اجلامعي التعليم يف واالعتماد اجلودة ضمان أىداف تتضح
 21خالؿ النقاط التالية:وديكن رصد ىذه األىداؼ من اجلودة  من زلدد

 .هتااجلود لتحقيق الالزمة الضرورية ادلتطلبات األدىنمن ىواحلد ادلستوى -1
 أىدافها مستوى برفع كاالىتمام،اجلامعي التعليم مؤسسات من مؤسسة أي منظومة عناصر مجيع توىمس برفع الىتماما -2
 وغًنىا. هتاإدار، مناىجها،
 وتتسم متميزة وتعليمية علمية دلستويات حتقيقها من التأكد خالل من وذلك،اجلامعي التعليم مؤسسات مصداقية تدعيم  -3

 أداء كيفية توضيح مع االعتراف أو االعتماد على احلصول ذلا تضمن زلددة ومعايًن مواصفات ضوء يف اجلودة من عال بقدر
 اجلامعي. التعليم مؤسسات داخل فرد ومسئولياتكل مهام حتديد،واإلتقان اجلودة من عال مبستوى أعماذلم

 افاعليته يضمن شلا،وادلعنوية ادلادية العايل التعليم مؤسسات عناصر جلميع ومنظم دوري بشكل الذايت التقوًن بعمليات القيام -4
 هتا.رلاال مجيع يفو بل، مستمر بشكل

 وعناصرىا. العايل التعليم مؤسسات تقدمها اليت التعليمية للربامج ادلستمر والتطوير التحسٌن تشجيع -5
 من وذلك،للجودة أعلى دلستويات الوصول على لتحفيزىا ،العايل التعليم مؤسسات بٌن ادلشروعة ادلنافسة وتشجيع إجياد -6

 أبناء لدى يكون لكي ،ادلختلفة وسائلاإلعالم يف جيد(،جيدجدا،اجلودة)شلتاز يف لتصنيفا درجة وإعالن االعتماد منح خالل
 والتعليمي. العلمي مستواىا ودرجة ادلؤسسات تلك بواقع علم الرمسية وجهاتو اجملتمع

 ثامنا: العالقة بين ضمان الجودة واالعتماد في العليم العالي:
ة كأحد أىم مراحل تطبيق اجلودة يف التعليم العايل وبٌن االعتماد، ذلك توجد عالقة تبادلية التأثًن بٌن أسلوب ضماف اجلود 

اعتبارا أف نظاـ ضماف اجلودة يعىن بعمليات تقييم ومراجعة ادلدخالت وادلخرجات والعمليات دلؤسسات التعليم العايل وفق معايًن 
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تى حصوؿ ادلؤسسة عليو إال بعد القياـ بعمليات لتقوًن زلددة للتأكد من مطابقتها للمعايًن ادلعرتؼ هبا، أما االعتماد فإنو ال يتأ
مستوى جودهتا وجودة برارلها األكادديية ادلختلفة وضماف حد مقبوؿ يف ضوء معايًن اجلودة، وىذا يقود إىل أف االعتماد وسيلة 

ققها، فهو بذلك يعترب نوعا من وسائل ضماف اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل للتأكد من أهنا تعمل يف ظل معايًن اجلودة وحت
من التقييم ادلؤسسي ومدخال تطويريا لتحقيق وضماف اجلودة هبا مع أف الدوؿ ختتلف فيما بينها يف إجراءاتو إال أهنا تتفق على أف 

ت االعتماد يقـو على التقوًن بنوعيو الداخلي واخلارجي ويهدؼ إىل التحسٌن والتطوير ادلستمر لكافة خدمات وسلرجات مؤسسا
 22التعليم العايل.

 .المحور الثاني: اإلجراءات التنفيذية لتطبيق ضمان الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي
 يف اجلودة ضمان حتقيق بعد وذلك،تتخذىا اليت األخًنة اخلطوة مبثابة االعتماد على للحصول تعليمية مؤسسة أي سعى يعد

 الرمسية االعتماد ىيئات قبل الرمسيمن االعتراف مبثابة ماداالعت على حصوذلا يعد حيث،التعليمية منظومتها عناصر سلتلف
 االعتماد على التعليمية ادلؤسسة حصول ويتم.اجلودة من عال مستوى على أىدافها حتقق هناوبأ،بتميز مهامها أداء على بأىليتها

 23كالتايل:،مخس مراحل ضوء يف
 : الذاتية الدراسة -1

 قائم ىو اػدل قاػدقي اػموضوعي وصفا فيها تقدم ،تفصيلية دراسة بإعداد اداالعتم على احلصول يف الراغبة التعليمية ادلؤسسة تقوم
 على أيضا حتتوى وقد، لالعتماد ادلاضلة اجلهة ومتطلبات معايًن ضوء يف وذلك، التعليمية منظومتها اصرػعن عػمجي يػف بالفعل
 ادلؤسسة تشكل حيث ،اعليةف أكثر وجعلها ذاهتا لتطوير وذلك التعليمية ادلؤسسة هبا ستقوم اليت ادلستقبلية اخلطط بعض

 ،صور ،جداول ،مالحق ،بيانات الوثائق بكافة مدعمة تكون حبيث ،وموضوعية بدقة الدراسة ىذه إلعداد خاصة جلنة التعليمية
 النقاط أىم خالذلا من يتضح حيثلذاهتا،  التعليمية ادلؤسسة هبا تقوم ذايت تقييم عملية مبثابة الذاتية الدراسة وتعترب ،وغًنىا

 يتم مث ،تالفيها مث ومن دلعاجلتها الضعف نقاط أىم على كذلك وتتعرف الدارسة مصداقية لتوضيح هبا، تتميز الضرورية اليت
 لالعتماد. ادلاضلة للهيئة الدراسة ىذه تقدًن

  : اخلارجي التقومي -2
 من مةادلقد الوثائق لدراسة متميزين خرباء من ادلكونة ادلتخصصة اللجان من عددا أو جلنة بتشكيل لالعتماد ادلاضلة اذليئة تقوم
 مصداقيتها. من والتأكد فيها ورد فيما للتحقق التعليمية ادلؤسسة قبل

  امليدانية: الزيارات -3
 التعليمية للمؤسسة ادليدانية الزيارات من بعدد سيقوم الذي الفريق بتشكيل لالعتماد ادلاضلة اذليئة يف ادلتخصصة اللجان تقوم

 على للتعرف وذلك ،والطالب واإلداريٌن األساتذة من عدد مع ادلقابالت إجراء يتم حيث ،االعتماد على احلصول يف الراغبة
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 إليها ادلقدمة الذاتية الدراسة مصداقية من التأكد مث من، مباشر بشكل مستواىا وتقوًن احلالية التعليمية ادلؤسسة أوضاع
 االعتماد معايًنو دلتطلبات مطابقتها ومدى ادليدانية الزيارات من االنتهاء وبعد ،بنودىا من بند أي حول استفسار أي وتوضيح
 من مناسب عدد من تتكون واليت ،االعتماد منح عن ادلسئولة اجلهة ىل إ رفعو يتم ،الذاتية الدارسة يف ورودىا مت واليت ادلطلوبة

 ادلناسب. النهائي القرار الختاذ االعتماد رلال يف اخلربة ذوى من والتربويٌن واألكاددييٌن ادلتخصصٌن
 من إليها ادلقدمة والتوصيات والدراسات التقارير كافة بدراسة االعتماد منح عن ادلسئولة اجلهة تقوم: القرارالنهائي -4

 التعليمية ادلؤسسة التزام مدى ضوء يف قرارىا تتخذ مث ،ادليدانية الزيارات وفريق ادلتخصصة واللجان التعليمية ادلؤسسة
 رفض أو ،بشروط ماداالعت منح أو ،شروط بدون االعتماد منح ىو النهائي القرار يكون أن فإما ،ادلطلوبة وادلعايًن بادلتطلبات

 ادلؤسسة احلايل وضع ضوء يف وذلك ،سنوات 10-5-2تتراوح قد الزمن من زلدودة لفترة االعتماد منح ويتم ،االعتماد منح
 لالعتماد. ادلاضلة اجلهة عن سليبصادر قرار أي ضد تستأنف أن التعليمية للمؤسسة جيوز كما،تأسيسها وتاريخ

 : االعتماد وإعادة املستمر التقومي -5
 السابقة ادلراحل تنفيذ فيها ويتم ،باستمرار هتاجود لضمان دورية بصفة التعليمية ادلؤسسة وتقوًن اعتماد إعادة يتم 

 بالتقوًن مرورا ،االعتماد على حصوذلا جتديد يف الراغبة التعليمية ادلؤسسة تقدمها اليت الذاتية الدراسة من ابتداء،مجيعها
 التعليمية. ادلؤسسة تلك حبق هائيالن القرار بصدور وانتهاء ،ادليدانية الزيارات مث،اخلارجي

االعتماد يعترب وسيلة مهمة إلثبات مكانة ومسعة ادلؤسسة التعليمية أو الربنامج التعليمي بأف حقق ضماف بأن  يالحظ سبق شلا
 بشكل تليها اليت ادلرحلة إىل مرحلة كل تؤدى حيث ،ومتتابعة متعددة مراحل اجلودة ومن مث يتم االعرتاؼ بو من خالؿ

،وأف عملية التقييم تتم بشكل اعتمادىا شهادة على التعليمية ادلؤسسة حصول مبجرد اليتوقف االعتماد أن على يدل شلا،مستمر
 ادلطلوبة. اجلودة متطلبات حتقيقها لضمان باستمرار اعتمادىا سيتجدد مث ومنمستمر،

 المحور الثالث:تجارب بعض الدول في مجال ضمان الجودة في العليم العالي
 24الشاملة في التعليم العالي:رة الجودة متطلبات إداأوال: 

 إف دعم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حيتاج إىل دعم ومؤازرة من اإلدارة العليا لتحقيق األىداؼ ادلرجوة.  دعم اإلدارة العليا: -
ثقة بإدارة اجلودة الشاملة شلا : زرع التوعية والقناعة لدى مجيع العاملٌن يف مؤسسات التعليم العايل لتعزيز اللتمهيد قبل التطبيقا -

 يسهل عملية تطبيقها وااللتزاـ هبا من قبل العاملٌن مبؤسسات التعليم العايل. 
إف توحيد العمليات يرفع من مستوى جودة األداء وجيعلو يتم بطريقة أسهل ويعمل على تقليل التكاليف من  توحيد العمليات: -

 من درجة ادلهارة عموماً داخل مؤسسات التعليم العايل.  خالؿ جعل العمل يتم بأسلوب واحد شلا يرفع
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مػػػػن خػػػػالؿ جلنػػػػة تنفيػػػػذ وضػػػػبط النوعيػػػػة وأقسػػػػاـ مؤسسػػػػات التعلػػػػيم العػػػػايل ادلختلفػػػػة دلتابعػػػػة  لية واسممممتمرارية المتابعممممة:شمممممو   -
 ادلعلومات من أجل التقييم لتتم معاجلة االضلرافات عن معايًن التطوير.  ومجع

إشػػراؾ مجيػػع العػػاملٌن يف مجيػػع رلػػاالت العمػػل وخاصػػًة يف اختػػاذ القػػرارات وحػػل ادلشػػاكل وعمليػػات  ن:سياسممة إشممراع العمماملي -
 التحسٌن. 

مبا يتالءـ مع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة للوصوؿ إىل ترابط وتكامل عػاؿ بػٌن مجيػع العػاملٌن  :تغيير اتجاهات جميع العاملين -
 بروح الفريق. 

احملافظػػة علػػى قضػػايا البيئػػة واجملتمػػع مػػن خػػالؿ تقػػدًن خػػدمات ال تضػػر بالبيئػػة وبالصػػحة  جتماعيممة:المسممؤولية األخالقيممة واال -
 العامة.

 ثانيا: مؤشرات ومعايير الجودة العالمية في األداء الجامعي
طبقها، إال أهنا قد ختتلف مؤشرات ومعايًن توكيد اجلودة واالعتماد يف إعدادىا وصياغتها وعمقها واتساعها باختالؼ الدوؿ اليت ت

مجيعا تتفق يف احملتوى وادلضموف والتوجهات، ونعرض بإجياز ذلذه ادلؤشرات وادلعايًن مصنفة إىل رلموعتٌن، تتناوؿ اجملموعة األوىل 
 25التعليمية، وىي كما يلي:الكيانات ادلؤسسة للتعليم العايل)اجلامعات، الكليات، ادلعاىد( وختتص اجملموعة الثانية بالفعالية 

 :يمعايًن الكيانات ادلؤسسية ويشمل ما يل المجموعة األولى:
)الرسالة والغايات واألىداؼ( جيب أف يكوف للمؤسسة التعليمية رسالة حتدد غرضها يف رلاؿ التعليم العايل، المعيار األول: -

تخدـ يف صياغة وتشكيل برارلها وتوضح دلن تقدـ خدماهتا، وما الذي تنوي القياـ بو، والكيفية اليت حتقق هبا أىدافها، وتس
 وشلارستها وتقييم فعاليتها. 

)التخطيط وختصيص ادلوارد والتجديد ادلؤسسي( تقـو ادلؤسسة التعليمية بالتخطيط والتخصيص ادلستمر دلواردىا المعيار الثاني: -
والتقييم دلدى صلاح اخلطط ادلوضوعة  معتمدة يف ذلك على نتائج تقيمها للبيئة الداخلية واخلارجية، كما حتدد إجراءات التنفيذ

 وادلوارد ادلخصصة يف إحداث التغيًن ادلنشود، واحملافظة على اجلودة وحتسينها.
)ادلوارد ادلؤسسية( تتوافر ادلوارد البشرية وادلالية والفنية والطبيعية ادلطلوبة لتحقيق رسالة وأىداؼ ادلؤسسة المعيار الثالث: -

عليها، ويتم حتليل وتقييم فعالية وكفاءة استخداـ ىذه ادلوارد كجزء من عملية التقييم ادلستمر للمؤسسة التعليمية، ويسهل احلصوؿ 
 التعليمية.

)القيادة واحلاكمية "اجملالس اجلامعية"(حيدد النظاـ ادلؤسسي للتعليم أدوار اجملالس اجلامعية مبستوياهتا ادلختلفة يف المعيار الرابع: -
من خالؿ ىيكلية فعالة وبدرجة عالية من االستقاللية لتأكيد التكامل ادلؤسسي، والوفاء  تاذ القراراإعداد السياسات واخت

 مبسئوليات رسم السياسات وختصيص ادلوارد مبا يتفق مع رسالة ادلؤسسة التعليمية.
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والبحثية، ويدعم اجلودة، ويساند )اإلدارة(يتوافر للمؤسسة التعليمية ىيكال إداريا يسهل العمليات التعليمية المعيار الخامس: -
 اجملالس واللجاف اجلامعية على سلتلف مستوياهتا يف القياـ مبهامها وأداء أدوارىا.

)العدالة والنزاىة والشفافية( تظهر ادلؤسسة التعليمية يف إطار شلارساهتا وأنشطتها التعليمية استجابة للمعايًن المعيار السادس: -
 اهتا مبا يدعم حريتها األكادديية.األخالقية وادلهنية وسياس

)التقييم ادلؤسسي( تقـو ادلؤسسة التعليمية بوضع وتنفيذ خطة وإجراءات تقييم الفعالية الكلية للمؤسسة يف المعيار السابع: -
مية بكفاءة حتقيق رسالتها وأىدافها، وتنفيذ خططها وبرارلها، وختصيص مواردىا، وحتديد نفسها، وشلارسة أدوارىا االدارية واخلد

 ويف إطار من ادلعايًن األخالقية وادلهنية يف تعاملها مع العاملٌن هبا وادلتعاملٌن معها.
 :يمعايًن الفعالية التعليمية ويشمل ما يلالمجموعة الثانية: 

وتأىيلهم السابق )قبوؿ الطالب( تقبل ادلؤسسة التعليمية الطالب والدارسٌن الذين تتفق اىتماماهتم وقدراهتم المعيار الثامن: -
 مع رسالة ادلؤسسة وأىدافها.

)اخلدمات الطالبية ادلساندة( توفر ادلؤسسة التعليمية اخلدمات الطالبية الضرورية لدعم ادلناخ التعليمي والبحثي، المعيار التاسع: -
 ودتكٌن الطالب من حتقيق أىدافهم ادلؤسسية وفق رسالة وأىداؼ ادلؤسسة.

ء ىيئة التدريس ومعاونيهم( تقـو ادلؤسسة التعليمية بإعداد وتنفيذ ومتابعة الربامج التعليمية والبحثية : )أعضاالمعيار العاشر -
 واخلدمية ودعمها مبجموعة من احملرتفٌن وادلهنٌن وادلؤىلٌن.

ب، وتعليميهم مبا )الربامج التعليمية( توضح ادلؤسسة التعليمي احملتويات التعليمية، وأىداؼ تعلم الطالالمعيار الحادي عشر: -
 يف ذلك ادلعارؼ وادلهارات والقدرات.

)التأىيل العلمي العاـ( يتم تصميم مناىج دتكن الطالب من اكتساب ادلهارات وادلعارؼ األساسية، مبا يف المعيار الثاني عشر: -
ة وادلعلوماتية ادلطلوبة لدراسة ذلك االتصاالت الشفوية وادلكتوبة، وادلنطق العلمي والتحليل الكمي والنقدي واجلدارات التقني

 ادلقررات التخصصية.
)األنشطة التعليمية ذات الصلة( تقدـ ادلؤسسة التعليمية برامج وأنشطة تعليمية ذات طبيعة خاصة من المعيار الثالث عشر: -

بة، وقد تضم ىذه األنشطة حيث احملتوى أو رلاؿ الرتكيز أو أسلوب وجهة التدريس أو التدريب لضماف التوافق مع ادلعايًن ادلناس
برامج ادلهارات األساسية، برامج الشهادات ادلعتمدة، التعليم التجرييب، والدراسات غًن ادلؤدية إىل درجة علمية، التعليم عن بعد 

 وغًنىا.
ديلكوف )تقييم تعلم الطالب( تضع ادلؤسسة التعليمية نظاما لتقييم تعلم الطالب يضمن أف الطالب المعيار الرابع عشر: -

 ادلعارؼ وادلهارات واجلدارات ادلتوافقة مع أىداؼ ادلؤسسة واألىداؼ ادلنشودة من التعليم العايل عموما.
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 ثالثا:تجارب بعض الدول في مجال ضمان الجودة في العليم العالي
ية احلصوؿ على منتجات جلأت العديد من الدوؿ العربية والغربية إىل تطبيق نظاـ اجلودة يف مؤسسات تعليمها العايل وذلك بغ

 تعليمية ذات جودة عالية ومبوصفات عادلية وفيما يلي عرض لبعض ىذه التجارب:
 تتم ورمبا ،التعليم جودة ومتابعة التقوًن عمليات فيها تتم اليت األوروبية البلدان أكثر من انكلترا تعد التجربة البريطانية: -1

 بدوذلا العايل التعليم جودة تتابع لكي ادلناسبة اآلليات إنشاء يف رلتمعة بدأت كذلك ،األمريكي النظام عن سلتلفة بصورة
رغم استقاللية اجلامعات الربيطانية، إال أهنا ختضع دلعايًن ضماف اجلودة اليت تضعها 26،لعملا سوق علىحاجة تأكيدا ادلختلفة

ديد ادلعايًن، بل متابعة حيث ال تقتصر مهمة ىذه الوكالة يف حت 1997منذ  (QAA)وكالة ضماف اجلودة للتعليم العايل 
تطبيقها يف اجلامعات الربيطانية، فهناؾ مكتب ادلعايًن الرتبوية التابع للربدلاف مباشرة، ومهمتو التفتيش على عينة من اجلامعات 

دة صلد الربيطانية دلقارنة حتصيل الطالب يف مواد زلددة بادلستوى ادلعياري الذي يصدره ادلكتب، ومن بٌن اجلامعات لضماف اجلو 
حيث وضعت ىذه اجلامعة معايًن للتدريس كجزء من نظاـ ضماف اجلودة  (University of Ulster)جامعة ألسرت 

وتضمن برنارلها استشارة التدريسٌن من ذوي اخلربة وادلهارة مبوضوعات حلقات النوعية وللموظفٌن يف اإلدارة ادلختلفة، وكذلك 
س ومنها األخذ برأي الطلبة وتعيٌن ذوي اخلربة واعتماد الكفاءة عند اختيار اذليئة للطلبة للوصوؿ إىل معايًن خاصة بالتدري

حيث أدرجت  (Aston University)التدريسية، ومن بٌن اجلامعات ادلطبقة لضماف اجلودة يف بريطانيا صلد جامعة أوسن 
فلسفة وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة  جامعة أوسنت يف بريطانيا موضوع النوعية ضمن خططها االسرتاتيجية وقد استخدمت 

  27أنشطتها ادلختلفة.كوسائل لضماف استمرارية التقدـ والتطوير يف 
نشأت فكرة اجلودة الشاملة بالياباف وال سيما يف اجلامعات يف اجملاؿ الصناعي، وىذا ادلفهـو أطلق عليو بيت التجربة اليابانية: -2

ما حقيقيا يف حتقيق اجلودة الشاملة وىذه ادلفاىيم تركز إىل مرتكزات، منها البنية الفوقية، اجلودة، إذ يشًن إىل مفاىيم تسهم إسها
وىي تتكوف من النظاـ االجتماعي والنظاـ اإلداري والنظاـ التقين، وثانيها ركائز اجلودة من حيث خدمة العمل واحرتاـ البشر 

ألحكاـ احلجرية اليت يرتكز إليها السقف أو األعمدة، ورابعها إنسانية واإلدارة باحلقائق والتحسٌن ادلستمر، وثالثهما األصوؿ وا
 28والرؤية والقيم.اإلدارة، وخامسها األركاف وادلهمة 

ـ من خالؿ تأسيس جهاز خاص 1947كما يتسم التعليم العايل يف الياباف باجلودة حيث بدا نظاـ االعتماد يف الياباف عاـ 
وتطور ىذا النظاـ مع مرور الزمن ليصبح مسؤوال عن أضخم نظاـ  (JUAA)ات اليابانية باعتماد حتت ىيئة اعتماد اجلامع

  29يف العامل.للتعليم العايل 
وتعد عملية مجع ضماف اجلودة حسب ادلدرسة الوطنية للدرجات األكادديية وتقوًن اجلامعات ىي مهمة مستقلة لكل جامعة حبيث 

العلمي وخدمة اجملتمع، مث يأيت دور التقوًن اخلارجي الذي يعتمد على ىذه األىداؼ  تضع كل جامعة أىدافها يف التعليم والبحث
 30إىل ثالثة أنواع:وادلهاـ وتصنف برامج التقوًن 
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التقوًن حسب ادلوضوع )تعليم، حبث علمي، إدارة اجلامعة، خدمة اجملتمع( وتتم عملية ادلرجعية والتقوًن من وجهات النظر  -

 دلقارنات.ادلختلفة متضمنة ا
 تقوًن األنشطة الرتبوية. -
 تقوًن أنشطة البحثية. -
تعترب التجربة اجلزائرية يف رلاؿ ضماف جودة التعليم العايل حديثة النشأة إذ بدأ االىتماـ باجلودة يف  التجربة الجزائرية: -3

فتح مؤسسات  إمكانيةكرس ألوؿ مرة الذي   2008 02/ 13/مؤسسات التعليم العايل مبوجب القانوف توجيو التعليم العايل يف 
بالرتخيص هتتم ى أخر والتحضًن إلنشاء جلاف ((CNEتعليم عايل خاصة وضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء اللجنة الوطنية للتقييم

من قبلها  واالعتماد. وقد أسند للجنة الوطنية للتقييم مهمة تقييم مجيع وظائف مؤسسات التعليم العايل مقارنة باألىداؼ ادلسطرة
لتحسٌن اجلودة، ووضع رلموعة من الشروط الواجب احرتامها من قبل مؤسسات التعليم العايل ويف حالة عدـ احرتامها يقـو وزير 

ويف حالة عدـ  التعليم العايل بسحب الرتخيص. وقد مت وضع رلموعة من اخلطوات لتطبيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل
عليم العايل بسحب الرتخيص. وقد مت وضع رلموعة من اخلطوات لتطبيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل احرتامها يقـو وزير الت

 31يف:
 أصحاب ادلصلحة بأمهية تطبيق نضاـ ضماف اجلودة مؤسسات التعليم العايل؛  إقناع -
 ثقافة اجلودة والتقييم الداخلي يف مؤسسات التعليم العايل؛  إرساء -
 .ودة داخل كل مؤسسة تعليم عايلإنشاء خلية اجل -

كخيار اسرتاتيجي على حساب ضماف اجلودة اخلارجي تأجيلو إىل وقت الحق مع بروز مؤسسات متنوعة الطبيعة والشكل   متقد 
فتاحّ  األولوية باعتباره الركيزة األساسية لتحسٌن وتطوير جودة التعليم العايل وم الذايت،القانوين. وقدّ  والذي مت أعطي للتقييم 

تكوين ادلسؤولٌن وخرباء التقييم، فبعد استكماؿ االنتقاؿ إىل ضماف اجلودة اخلارجي، كما مت تكوين أعضاء اللجنة الوطنية من 
خالؿ برنامج تكويين على يد خرباء دوليٌن والذي توج بزياراتّ ّ  ميدانية لبعض الدوؿ األوروبية، مت الشروع يف تدريب ادلسؤولٌن 

جانفي  26وبتاريخ  الثالث.نهم على مستوى كل اجلامعات ضمن برنامج تكويين على مستوى الندوات اجلهوية الذين مت تعيي
مؤسسات  يتناسب وخصوصية(le référentiel)عن االنتهاء من إعداد مرجع اجلودة(CIAQES)أعلنت، 2014

وىو يتكوف من سبعة رلاالت 1، (Umed-Aqi)اجلودة التعليم العايل اجلزائرية والسياؽ الوطين ويستند إىل نظاـ مرجع 
 15)معيار(، رلاؿ حياة الطلبة يف اجلامعة  27)معيار(، رلاؿ احلوكمة  17)معيار(، رلاؿ البحث  23)رلاؿ التكوين ىي:
 32(.معيار 06)معيار( والعالقات السوسيو اقتصادية  11معيار(، التعاوف الدويل ) 17)اذلياكل والبىن التحتية  (،معيار
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احلوكمة لضماف مشاركة سلتلف األطراؼ يف اختاذ القرارات اخلاصة  من رلاؿمرجع اجلودة لكل سبق أف  لنا من خالؿ يتبٌن
م؛ رلاؿ التكوين لضماف تكوين نوعي يأخذ بعٌن االعتبار تلبية الطلب االجتماعي واالقتصادي وإدماج هتحاجا التيتليببادلؤسسة 

 .واالزدىارلبحث لضماف إعداد حبوث تتجاوب مع الواقع وتساىم يف إحداث الرقي مهين أحسن لإلطارات اجلامعية؛ رلاؿ ا
شهدت بداية القرف احلادي والعشرين زيادة غًن مسبوقة يف إعداد الطلبة ادللتحقٌن بربامج التعليم العايل، التجربة السعودية:  -4

مليار لاير عاـ  88.2لتصل إىل حوايل  2005يف مليار لاير  10حيث ويف إطار دعم جهود زادت سلصصات الدولة يف حوايل 
 33العايل.وىذا ما يؤكد اىتماـ ادلملكة العربية السعودية بضماف اجلودة يف التعليم  2014

 34:مبايل اجلامعي األداء جلودة السعودي جمللسا حددىا اليت ادلؤشرات أىم أما
 ونسبة ،للطلبة توفر اليت واخلدمات ،واالستعداد يةوالدافع ،الطالب وكلفة ،الفصل وكثافة ،الطالب اختيار )تشمل الطالب -

 ؛ إىلادلتخرجٌن( ادلسجلٌن نسبة،اخلريج ومستوى،والتسرب الرسوب
 األعداد مستوى ادلناىج مستجدات على التدريب مستوى ،العددية وكفايتهم التدريسيٌن حجم (التدريسية اذليئة أعضاء -

 (  نياهتمإلمكا ديرىموتق للطلبة االحترام مدى، اجملتمع خدمة يف ادلسامهة ،والتطوير
 والروح اإلنسانية العالقات ،اإلدارية العملية شلارسات ،وتدريبهم اإلداريٌن اختيار طرق،اجلودة مبعايًن )االلتزام اإلدارة -

 ؛إمكانياتو( من واالستفادة احمللي اجملتمع أفراد مع التفاعل،ادلباين وتطوير صيانة ،اجملتمع خدمة مشاريع ،للعاملٌن ادلعنوية
 وادلعامل دلكتبة منا والطلبة التدريس ىيئة أعضاء استفادة مدى ،اذلندسية الشروط ومراعاة اادلباين )مرونة ةادلادي اإلمكانيات -

 ،الرياضية األنشطة دلمارسة رادلالعب تواف ومدى ،التكنولوجيا واستخدام ادلعلومات وقواعد األنترنيت وخدمات والورش
 ؛ الدراسي( الفصل كثافةو ادلبىن مساحة من الطالب ونصيب ،لالستيعاب وقابليتو ادلبىن وحجم

 وتنميتها العصر متغًنات استيعاب علىهتا وقدر ،الطالب ولبيئة العمل سوق دلتطلبات ادلناىج مالءمة )مدى الدراسية ادلناىج -
 حل( على الطلب مساعدة يف هتاوقدر العلمي الناقد للتفكًن

عادليا  244العايل حيث حتتل جامعة ادللك سعود ادلرتبة  صلحت ادلملكة العربية السعودية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم
عادليا والثالثة عربيا يف حٌن  780واحتلت جامعة ادللك عبد العزيز ادلرتبة  2015واألوىل عربيا يف تصنيف ويبومرتيكس لسنة 

 35العامل.ألف جامعة عرب  20عربيا من بٌن  27عادليا و 2296احتلت جامعة أـ القرى 
حظ أنو كنتيجة لتفاعل العناصر ادلذكورة سابقا، فإف بيئة اجلامعة قد توفر لطالهبا الكثًن من اخلًنات أو أف حترمهم شلا سبق يال

الكثًن منها، وذلك من خالؿ التقوًن ادلستمر للعمليات التطويرية يف التعليم اجلامعي، فالتطوير أمر الـز التحديث يف ادلؤسسات 
  وأنشطة وإمكانات وطاقات بشرية ومادية، بغية حتقيق اجلودة والتمييز يف التعليم.    اجلامعية مبا حتويو من برامج 

 : خاتمة
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أصبحت ضرورة ملحة، وأف حقيقة تطور وتنمية اجملتمعات ادلعاصرة  إف إرساء وترسيخ ثقافة التعامل باجلودة يف التعليم العايل
وأف تطبيق مؤشرات  تطوير قدرات مواردىا البشرية وكفاءاهتم اإلبداعية،أضحى يتأثر أكثر فأكثر بدرجة اكتساهبا للمعرفة من أجل 

ومعايًن اجلودة واالعتماد اجلامعي من قبل الدوؿ النامية وعلى رأسها الدوؿ العربية اليت تتعرض دائما لنقد، يعترب سلرجا جلعل 
يمية الصحيحة والواثقة ال يشوهبا أي نوع من أنواع اخلدمات اجلامعية قادرة على مواكبة الدوؿ ادلتقدمة والسًن على اخلطى التعل

الفشل احملتمل مستقبليا، وذلك من خالؿ مراعاة كافة ادلعايًن وادلؤشرات اخلاصة بذلك، لتستطيع أي مؤسسة تعليمية التكييف مع 
 متغًنات البيئة اخلارجية، وتلبية احتياجات ومتطلبات اجملتمع احمللي والعادلي.
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