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Abstract: 

 
 The university is considered the top of the education 
pyramid; and one of the most important institutions to form 

a qualified human capital  and capable to achieve its 

objectives on the one hand and the objectives of the operator 

on the other. And further the objectives of the development 

community to adapt to the future and to keep pace with the 

many successive and rapid changes in higher education over 

the past decade - on understanding  the Harmonization of 

work and education and harmonization of university 

curricula and disciplines with labor  market needs were 

necessary University by its scientific frameworks of different 

degrees; transfer knowledge to students, and then provide 
the community with technical and scientific skills. 

In addition to its scientific and empirical research it also 

provides advisory services and the completion of some 

projects related to social development 

 The Arab universities have made remarkable efforts to cope 
with change; although some reports global 

which are classified as the universities of the developed world 

were exempt from a reference to an Arab University, each 

university seeks to catch up; and Planned to be soon in the 

universities of the world, Take into account the principle of 

universality of higher education. which are classified as the 
universities of the developed world were exempt from a 

reference to an Arab University each university is looking to 

catch up on progress , and Planned to soon be in the world’s 

universities, Take into account the principle of universality of 

higher education.The quality assurance study in the light of 
the principle of universality provides an opportunity for these 

universities to develop a plan to achieve the desired objective 

with the preservation of their cultural dispositions, and its 

special priority; is a way of Arab universities to develop their 

performance and achieve their goals to soon be in the 

universities of the developed world. 
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Integrating the principle of universality of education into 
quality assurance is a way for Arab universities to develop 

their performance and achieve their goals to be soon in the 

universities of the developed world. 

The concept of education in the context refers to crtai 

characteristis ; for example: the crieteria for teacher training 

the crieteria for building school; the crieteriafor school cimate 
; the crieteria quality school books ; the crieteria of nature 

and efficiency of administrative management;  

the crieteria for the quality of educational programmes;  the  

crieteria for the taching strategies ;etc 

the adoption and implementation of a quality assurance 
system in higher education institutions in Algeria in harmony 

with political specificities 

The country’s social and cultural life has become an 

imperative in order to face the challenges both nationally and 

internationally.and it is no secret that the application of 

quality in higher education is still at the experimental 
stage;because it has not yet achieved the objectives expected 

in several countries, including Algeria, which has not 

benefited well and has exploited its successful global and 

Arab experiences in the field of quality. 

it is clear that the future of quality assurance depends on the 
efforts and functions of the existing quality assurance unit at 

the level of all Algerian university institutions which, despite 

the allocation of the necessary financial resources to perform 

its task has not yet achieved its objctive  with regard to the 

process of self-assessment of training programmes evaluation 

of academic performance and research for academic staff and 
in general the assessment of the activities of the institutions 

and what resulted from the appropriate corrective action. 

Key words: The University, Quality Assurance, Algerienne 

University. 
 
 

ي ا
 
 لجامعة الجزائرية مقارنة بالتجارب العربية والعالمية الناجحةضمان الجودة ف

 
 2ينة بوو  ب  ص

 

 الملخص
وٕإحدى أهم إلمؤسسإت إلمجتمعية ،تعتبر إلجإمعة هي قمة إلهرم إلتعليمي 

ي مؤهل وقإدر عىل تحقيق أهدإفه من جهة وأهدإف  لتكوين رأس مإل بشر
إلجهة إلمشغلة له من جهة أخرى وكذلك أهدإف إلمجتمع  إلتنموية لتهيئته 

ي للتكيف مع إلمستقبل لموإكبة إلعديد من 
إت إلمتالحقة  و إلمتسإرعة إلت  إلتغبر

ن إلعمل وإلتعليم  ي إلعقد إألخبر عىل إعتبإر أن إلموإءمة بير
ن
شهدهإ إلتعليم إلعإلي ف

ي تقدمهإ إلجإمعة وإحتيإجإت سوق 
إمج وإلتخصصإت إلت  ن إلبر وإلتوفيق بير

 
 
   إلشغل أمرإ

 
وريإ  .ضن
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جإتهإ تقوم بنقل إلجإمعة من خالل أطرهإ إلعلمية إلتدريسية عىل إختالف در 
ن ومن ثم تزويد إلمجتمع بإلمهإرإت  ن بهإ من إلطلبة إلجإمعيير إلمعرفة للملتحقير

ٕإضإفة ٕإل مإ تقوم به من بحوث علمية وتجريبية ،وإلكفإءإت إلعلمية وإلتقنية
وميدإنية وكذإ تقديم إلخدمإت إإٕلستشإرية وٕإنجإز بعض إلمشإري    ع إلمتصلة 

 .قتصإدية وإلعمليةبإلتنمية إإٕلجتمإعية وإإٕل 
إت إلحإدثة وإذإ   تبذل إلجإمعإت إلعربية حإليإ جهودإ مشهودة لموإكبة إلتغبر
ي صنفت جإمعإت إلعإلم إلمتقدم خلت من أي 

كإنت بعض إلتقإرير إلعإلمية إلت 
فٕإن كل جإمعة تسىع لإللتحإق بركب إلتقدم وتخطط  ،إشإرة ٕإل جإمعة عربية

ي وقت قريب ضمن جإمع
ن
ة عليهإ أن تلتفت ٕإل مبدأ لتكون ف ن إت إلعإلم إلمتمبر

ي هذإ إلسيإق ٕإل بعض 
ن
بوية ف ، يشبر مفهوم إلجودة  إلب  عإلمية إلتعليم إلعإلي

ن  :إلمالمح مثل ي إلمدرسية ،معإيبر تكوين إلمعلمير
معإيبر  ،معإيبر نمطية إلمبإنن

بوية ،معإيبر جودة إلكتب إلمدرسية ،ظروف إلتمدرس  طبيعة إإلدإرة إلب 
إتيجيإت  بوية، معإيبر جودة إسب  إمج إلب  وفعإليتهإ  معإيبر جودة إلبر

  .....إلخ.إلتدريس
ي إلتعليم إلعإلي لتطوير إلبلدإن وإلمجتمعإت

ن
ألن  ،تظهر أهمية إلجودة ف

ين للموإرد  ن إلذين سيعلمون كمسيبر إلمؤسسإت إلجإمعية تحضن إلمتخصصير
ي كل إلعإمة وإلخإصة للدولة ويحرصون عىل إلنشأة 

ن
إلسليمة للجيل إلجديد ف

ي مرحلة إلتجريب .إلمجإإلت 
ن
ي معظم إلدول إل يزإل ف

ن
 .رغم إن تطبيق إلجودة ف

ي 
ن
ي مجإل إلجودة ف

ن
ي طبقت ف

ن لإلهتمإم بإلتجإرب إلت  هذإ مإدفعنإ كبإحثير
ي إلجزإئر،مختلف بلدإن إلعإلم

ن
 .وخإصة ف

ي مؤسسإت إلتعليم 
ن
ي منهج ضمإن إلجودة ف

ي إلجزإئر يتضح جليإ أن تبتن
ن
إلعإلي ف

ورة  ،إؤلجتمإعية وإلثقإفية ،وإلمتجإنس مع إلخصوصيإت إلسيإسية أصبح ضن
ؤإل أن  ،حتمية لموإجهة مختلف إلتحديإت سوإء عىل إلصعيد إلمحىلي أوإلعإلمي 

مستقبل وأفإق ضمإن إلجودة يعتمد عىل مجهودإت ومهإم خلية ضمإن 
ي رغم تخصيص  ،زإئريةإلموجودة عىل مستوى كل إلمؤسسإت إلجإمعية إلج

إلت 
إلموإرد إلمإلية إلالزمة لهإ لمزإولة مهإمهإ  لم تبلغ بعد أهدإفهإ فيمإ يخص عملية 

ي وعملية تقويم برإمج إلتكوين
ي  ،إلتقويم إلذإن 

تقييم إألدإء إألكإديمي وإلبحت 
تب عن  ي بشكل عإم ومإ يب 

ألعضإء إلهيئة إألكإديمية وتقييم إلعمل إلمؤسسإن 
  .إذ إؤلجرإءإت إلتصحيحية إلمنإسبةذلك من إتخ

 .آليإت تفعيل إلجودة ،ضمإن إلجودة ،إلجإمعة: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 
ة أسإسية  ،يعتبر ضمإن إلجودة  محور إهتمإم معظم دول إلعإلم ن ووإضىعي سيإسإت إلتعليم إلعإلي بإعتبإره ركبر

إت إلدولية  ي تتيح له موإكبة إلمستحدثإت إلعإلمية من خالل مسإيرة إلمتغبر
لنموذج  إؤلدإرة إلجديدة إلت 

  .وإلمحلية وإلتكيف معهإ

ي أن تركز عليهإ إلجإمعإت وتسىع
ي ينبىعن

أكب  من إلمنظمإت  كمإ يعتبر ؤحدى إألسبقيإت إلتنإفسية إألسإسية إلت 
ي إلصدإرة  

ن
ي دور إلمؤسسة إلجإمعية ف

ي مخرجإتهإ لذلك يأن 
ن
ي إلوصول ؤل إلنوعية وإلجودة إلمطلوبة ف

ن
إألخرى ف

هإ من إلمؤسسإت إألخرى     .فهي إألول بإإلضطالع بمسألة إلجودة قبل غبر
ة حسب إلمنظمإت إلعإلمية  إمتالكهإ لنظإ ن إلمجتمعإت إلمتحضن وإن  ،م تعليمي يوصف بإلجيد ؤن أهم مإيمبر

ي سبيل ؤعدإد 
ن
ن يولد إلعديد من إلتسإؤإلت حول مستوى إألدإء إلعلمي إلذي تنتجه إلجإمعإت ف مثل هذإ إلتمبر

ي شت  إلمجإإلت إلتخصصية
ن
ي إلتنمية إؤليجإبية إلمنشودة وذلك ف

ن
 :إؤلطإر إلذي يسإهم ف

إت  نذكر م   :نهإؤن قيإس مستوى جودة إلنظإم تقوم عىل عدة مؤشر

 أدإء إؤلدإرة إلمهنية للجإمعة وثقإفة إلتنظيم. 

  مستوى كفإءة  وأدإء إألستإذ  إلجإمىعي. 

 نوعية إلمنإهج إلتعليمية وربطهإ بإلوإقع. 
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  ي
ن
 .إلطإلب وإستعدإده للتحدي إلمعرف

  .ي كفء  ؤنتإج رأسمإل بشر

 نقل إلمعرفة بإستعمإل وسإئل تكنولوجية. 

  ي إلولوج ؤل
ن
 .مجتمع إلمعرفةدور إلبحث إلعلمي ف

ي عرفهإ إلتعليم إلعإلي أسقطت بعضإ من إلمفإهيم إلحإكمة وإستبدلتهإ أو أعإدت 
إت إلمتالحقة إلت  هذه إلتغبر

ي مجإل إلتعليم ،صيإغتهإ من جديد 
ن
إيد إإٕلهتمإم بهإ ف ن ي أصبحت أكب  قبول وإنتشإرإ وبدأ يب 

ومن إلمفإهيم إلت 
  INTERNATIONALIZATION IN HIGHER EDUCACATIONمإيعرف بعإلمية إلتعليم إلعإلي  ،إلعإلي 
 ي عإلمنإ إلمعإض

ن
ي هيمنت عىل كثبر من منإشط إلحيإة ف

فؤذإ كإن  .مفهوم إلعإلمية ظهر كنتإج للعولمة إلت 
إلبعض يرى أن إلعولمة هي تدفق للتكنولوجيإت إلحديثة وٕإقتصإد إلمعرفة وإألفرإد وإلقيم 

ن دول إلعإلم إلمختلفة ي من  ،وإألفكإر،وإنتقإلهإ بير
ي إلتعليم إلعإلي تعد طريقة من إلطرق إلت 

ن
فإلعإلمية ف

ترإبطية تكإملية، إلعولمة هي إلعإمل خاللهإ تستجيب إلدولة لتأثبر إلعولمة وبإلتإلي فإن إلعالقة بينهمإ 
ي إلتعليم إلعإلي هي نتيجة ورد فعل ونتإج للعولمة

ن
 .إلمحفز بينمإ إلعإلمية ف

  ي عىل وجه إلعموم منذ إلسبعينإت كإنت تحقيق إلمهإم ي إلعإلم إلعرنر
ن
ي جإبهت إلتعليم ف

أبرز إلتحديإت إلت 
ي تضلع بهإ إلجإمعة وهي 

 .إلعلمي وإلخدمة إلعإمة للمجتمعإلتدريس وإلبحث  :إلتقليدية إلت 

ن بهإ من  إلجإمعة من خالل أطرهإ إلعلمية إلتدريسية عىل إختالف درجإتهإ تقوم بنقل إلمعرفة للملتحقير
ن ومن ثم تزويد إلمجتمع بإلمهإرإت وإلكفإءإت إلعلمية وإلتقنية ٕإضإفة ٕإل مإ تقوم به من ،إلطلبة إلجإمعيير

كذإ تقديم إلخدمإت إإٕلستشإرية وٕإنجإز بعض إلمشإري    ع إلمتصلة بحوث علمية وتجريبية وميدإنية و 
 .بإلتنمية إإٕلجتمإعية وإإٕلقتصإدية وإلعملية

  إت إلحإدثة وإذإ كإنت بعض إلتقإرير إلعإلمية تبذل إلجإمعإت إلعربية حإليإ جهودإ مشهودة لموإكبة إلتغبر
ي صنفت جإمعإت إلعإلم إلمتقدم خلت من أي إشإرة ٕإل جإ

فٕإن كل جإمعة تسىع لإللتحإق  ،معة عربيةإلت 
ة عليهإ أن تلتفت ٕإل مبدأ  ،بركب إلتقدم ن ي وقت قريب ضمن جإمعإت إلعإلم إلمتمبر

ن
وتخطط لتكون ف

 .عإلمية إلتعليم إلعإلي 
ي ضوء مبدأ إلعإلمية يتيح إلفرصة لتلك إلجإمعإت أن تضع خطة مستقبلية 

ن
 درإسة عمليإت ضمإن إلجودة ف

ّ
ٕإن

فدمج مبدأ عإلمية إلتعليم ضمن  ،ٕإل هدفهإ إلمنشود مع إلحفإظ عىل ثقإفتهإ وأولويتهإ إلخإصةللوصول 
ي 
ن
ي أن تكون ف

ن
ضمإن إلجودة يعد وسيلة تستطيع إلجإمعإت إلعربية من خاللهإ تطوير أدإئهإ وتحقيق أهدإفهإ ف

 وقت قريب ضمن جإمعإت إلعإلم إلمتقدم. 
ي هذه إلمقدمة يعتبر مدخل  -

ن
ي إلجإمعة إلجزإئرية  :لموضوع مدإخلتنإ إلموسومةمإورد ف

ن
ضمإن إلجودة ف

 .مقإرنة بإلتجإرب إلعربية وإلعإلمية إلنإجحة
ة منهإ Qualityتعرف إلجودة  :المفهوم االصطالحي للجودة -1  :تعريفإت كثبر

ي إحتيإجإت إلزبون،سوإء كإن إلزبون  Rinehart 1993عرفهإ 
بأنهإ: إلخصإئص إلمجتمعة لمنتج أو لخدمة ترصن

 للخدمة أو إلمستخدم إألصىلي للمنتج أو إلخدمة أوكالهمإ
ي إلمبإشر

 (.Rinehart,p49) هو إلمتلق 
ف إلجودة بأنهإ Sallies(1994)أمإ  ء مإ بمعتن أعىل إحتمإل  :فقد عرَّ ي

ي يوجد عليهإ إلشر
إلحإلة إلمثإلية إلت 

 (.Sallies,p21-23)ممكن لمستوى مثإلي إل يمكن إلتقليل منه 
ي  :إلجودة بأنهإJérômeوعرف 

ن إلمخرج إلنهإن   عملية بنإئية تركز عىل إلجهود إإٕليجإبية بهدف تحسير
 لجودة إلشإملة(: وهنإك تعريفإت أخرى وصفت إلجودة بإلشإملة وسميت )إ

ي إلوقت إلصحيح   Quality Assurance :مفهوم ضمان الجودة-2
ن
هي عملية ٕإيجإد آليإت وإجرإءإت تطبق ف

ن إلجودة إلمرغوبة ستحقق بغض إلنظر عن كيفية تحديد معإيبر هذه إلنوعية
ٔ
 .وإلمنإسب للتأكد من إ

كإديمية 
ا
ن إلمعإيبر إٔل

ٔ
إلمستمدة من رسإلة إلجهة إلمعنية قد تم تعريفهإ كمإ عرفت بأنهإ إلوسيلة للتأكد من إ

وعإلميإ. 
ٔ
 وتحقيقهإ بمإ يتوإفق مع إلمعإيبر إلمنإظرة لهإ سوإء قوميإ إ

ي التعليم:  -3
 
ن بهمإ كل إلمحإوإلت لتعريف إلجودة  مفهوم الجودة ف حسب إليونسكو هنإك مبدآن تتمبر

ي للمتعلم هو إلهدف إلرئيشي إلجىلي لجميع إألنظمة إلتعليمية  
ن
ن أولهمإ أن إلنمو إلمعرف ي إلتعليم، يبير

ن
وإلنوعية ف

ي تحقيق هذإ إلهدف هو مؤشر عىل نوعية هذه إألن
ن
أمإ إلمبدأ  .ظمةوبإلتإلي فٕإن درجة نجإح إألنظمة إلتعليمية ف

ي تعزيز إلقيم وإلموإقف إلمرتبطة بإلموإطنة إلمسؤولة،تشجيع إلنمو إإٕلبدإعي 
ن
ز دور إلتعليم ف ي فيبر

إلثإنن
ي 
ي إلبلدإن إلمختلفةومن إلصعب تقييم ومقإرنة مدى تحقيق  ،إلعإطقن

ن
) هذه إألهدإف ف

 (17،ص2005،إليونسكو 
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)الجامعة-4 مأخوذ من كلمة   Universityٕإصطالح إلجإمعة :ةمفهوم إلجإمع :(مؤسسات التعليم العالي
Universitas ي إإٕلتحإد أو إلتجمع

ي مجإل إلسيإسة من أجل ممإرسة ،وتعتن
ن
إلذي يجمع أقوى إألش نفوذإ ف

 .وهكذإ إستخدمت كلمة إلجإمعة لتدل عىل تجمع إألسإتذة وإلطالب من مختلف إلبلدإن وإلشعوب،إلسلطة
ي إللغة إلعربية أيضإ تعتبر إلكلمة إلعربية جإمعة 

ن
ي مدلولهإ  ف

ن
ية إلمرإدفة لهإ ألنهإ ف ن ترجمة دقيقة للكلمة إإٕلنجلبر

ي إلتجميع أو إلتجمع
ي  Facultas، فهي مأخوذة من إلكلمة إلالتينية Facultyأمإ كلمة كلية بمعتن  ،يعتن

وتعتن
خصصإت)عىل غرإر وأطلقت هذه إلتسمية عىل ٕإتحإد يجمع إألسإتذة من مختلف إلت ،إلقوة أو إلقدرة

ي إلبحث عن  ،إإلتحإدإت إلصنإعية وإلتجإرية(وتعّرف إلجإمعة بأنهإ "جمإعة من إلنإس
ن
كإ ف يبذلون جهدإ مشب 

 (.73،ص1990،إلحقيقة وإلسىعي إلكتسإب إلحيإة إلفإضلة لألفرإد وإلمجتمعإت )رإبح تركي 
م ألشخإص عىل درجة من إلنضج مؤسسة تقوم بصورة رئيسية عىل توفبر تعليم متقد :عرفت كذلك عىل أنهإ

 . ي مجإل أو أكب 
ن
 ويتصفون بإلقدرة إلعقلية وإإٕلستعدإد إلنفشي عىل متإبعة درإسإت متخصصة ف

ي 4-1
ن
، ضمإن إلجودة ف : عًرفت لجنة ضمإن جودة إلتعليم إلعإلي ي  مؤسسإت إلتعليم إلعإلي

ن
ضمإن إلجودة ف

ي نظإمي للمؤسسة وبرإ
هإ:" فحص ؤجرإن 

ّ
مجهإ إألكإديمية لقيإس إلمنهجية من حيث منإسبة إلتعليم عىل أن

تيبإت إلمخططة،  تيبإت إلمخططة لتحقيق أهدإفهإ، وإلتطبيق من حيث توإفق إلممإرسة إلفعلية مع إلب  إلب 
تيبإت وإؤلجرإءإت للنتإئج إلمطلوبة، وإلتقييم وإلمرإجعة من حيث قيإم  وإلنتإئج من حيث تحقيق إلب 

ن  تيبإت وإلطرق وإلتنفيذ وإلنتإئج". أحمد إلخطيب  إلمؤسسة بإلتعلم وإلتحسير ي للب 
من خالل تقييمهإ إلذإن 

 3، ص. 2010 ،وردإح إلخطيب،
ي  مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  4-2

ن
 :عمليإت  ضمإن إلجودة ف

ي 
ن
سهم ف

ُ
ي يمكن أن ت

ؤن إلحديث عن ضمإن جودة إلتعليم إلعإلي يجرنإ ؤل إلحديث عن مختلف إلعوإمل إلت 
بوية و إؤلبدإعية و إلفكرية وهذإ إل يتأن  ؤإل بتحديد ترقية منتوج إ لجإمعة من شت  إلنوإحي إلعلمية و إلب 

ي تسإعد عىل عملية ؤجرإء تقييمإت دقيقة و نإجعة و فعإلة لغرض تحديد نقإط 
إت إلت  وإلمؤشر مختلف إلمعإيبر

 جإمعة و مخرجإتهإ. إلضعف و ذلك من أجل ؤجرإء تحسينإت و تعديالت من شأنهإ أن ترفع من مستوى إل
ي إلتعليم إلعإلي يمكن لمؤسسإت إلتعليم أن تحقق  مستوى تعليم ذو 

ن
من خالل تطبيق نظإم ضمإن إلجودة ف

ي قدرة  ،نوعية للفرد، وتطوير إلمجتمع من خالل تحقيق إلجودة إلدإخلية وإلجودة إلخإرجية
ن
إلمتمثلة ف

ة بتغبر  ن  إلمؤسسة عىل إلتجإوب مع حإجإت إلمجتمع إلمتغبر إلتطورإت إلعلمية وإلتكنولوجية،مع إألخذ بعير
 .إؤلعتبإر إلثقإفة إلوطنية، وإلخصوصية إلحضإرية وإلظروف إلحإلية للمجتمع

ٕإن ولوج ضمإن إلجودة ؤل إلتعليم إلعإلي مإزإل يثبر إلجدل وإلحوإر حول إلحرية إألكإديمية وإستقاللية 
ٕإن أهمية ضمإن إلجودة ،ضمإن إلجودة وعالقته بإؤلعتمإد ويثبر إلنقإش حول أهمية ،إلمؤسسإت إلتعليمية

ي إلجودة إألكإديمية
ن
ط يقود ٕإل إلشفإفية ف ي أنهإ شر

ن
ي تشكل إلبنية إألسإسية للمسإءلة ،تكمن ف

وإل نستطيع  ،إلت 
ي    ع يربط مرإحل ضمإن إلجودة مع سيإسة إؤلعتمإد  إلقول بأن إؤلعتمإد كإمل ؤإل ؤذإ تم وضع قإنون أو تشر

 .ر للعملية ككل متكإمل ومستمروينظ
يعرف بوزيد نبيل عملية ضمإن إلجودة إلدإخلية" بأنهإ:" إلسيإسإت  :عمليإت ضمإن إلجودة إلدإخلية  -أ 

إم معإيبر إلتعليم إلعإلي 
ي تعتمدهإ إلمؤسسة إلجإمعية لضمإن تحقيق إألهدإف إلمسطرة وإحب 

وإآلليإت إلت 
("Bouzid et al,2012,p377 ي

ن
 هذه إلمرحلة عملية تحليل شإمل من قبل مؤسسة إلتعليم إلعإلي (،حيث يتم ف

للموإرد إلتعليمية فيهإ وتحقيق إلتعريف إلتفصيىلي ألدإء أعضإء إلهيئة إلتدريسية وإؤلدإرية وتعد هذه إلعملية 
ن جودة إلتعليم ومهمتهإ  ،جزءإ من عملية إلتخطيط إلمستمر لدى مؤسسإت إلتعليم إلعإلي بغرض تحسير

إت تقييم ن إلوضعية إلحقيقية   (إلمعلومإت إلمتوفرة )إألدلة وإلشوإهد وإلمؤشر كمإ تسمح بقيإس إلفرق بير
 .فعملية إلتقييم ترمي ٕإل إلوصول ٕإل تفسبر هذإ إلفإرق(وإلوضعية إلمثىل )إألهدإف إلمسطرة

ن إلمستمر من نوع  ي هو جزء من عملية إلتحسير
ن بعجلة سم هذإ إلنموذج من يPDCAإلتقويم إلذإن  إلتحسير

 .ديمينج
ي :مجإإلت تقييم إلجودة إلدإخلية -ب

، إلتقويم إلمؤسسإن  ن تنقسم مجإإلت إلجودة إلدإخلية ؤل قسمير
ي  إمجر  .وإلتقويم إلبر

: تعتن هذه إلعملية  بإلجإمعإت -1 ي
إلمخإبر وكل مإ له عالقة  ،بمرإكز إلبحث ،إلتقييم إلمؤسسإن 

  kohler.J,2003,P58)):بإلمؤسسة إلجإمعية ونشإطإتهإ وغإلبإ مإ تمس إلمجإإلت إلتإلية
مدى وضوح إألهدإف إلتعليمية للمؤسسة إلجإمعية ومدى تنإسبهإ وإحتيإجإت  :إألهدإف وإلغإيإت -

 إلمجتمع. 
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ي وإؤلستقاللية إلهيكل إلتنظيمي وتفويض إلصالحيإت وإلسلطإت وإ :إلحوكمة - إتيجر لتخطيط إؤلسب 
 وإلتوثيق وتطوير إؤلدإرة. 

ن لإلمكإنيإت إلمتإحة ونظإم  - مدخالت إلعملية إلتعليمية )طلبة(:مدى مالئمة أعدإد إلطلبة إلمقبولير
 .إلتقييم وإؤلمتحإنإت إلمتبع

ي وإلهيإكل إلبيدإغوجية -
ي وإلمرإفق وإلمخإ:إلمبإنن

بر وإلمكتبإت وكل تقييم مدى مالئمة وكفإية إلمبإنن
ورية للعملية إلتعليمية إت إلضن ن   .إلتجهبر

هإ :إلحيإة إلجإمعية -  .تقييم ظروف إؤلقإمة بإلمدن إلجإمعية وإلنشإطإت إلريإضية وغبر
ي خدمة  -

ن
:نشإطإت أعضإء هيئة إلتدريس إلبحثية ومدى مسإهمة فرق إلعمل إلبحثية ف إلبحث إلعلمي

ي إلمجتمع إلمحىلي 
ن
 .قطإع إؤلنتإج ف

 .إلكلية وإلطلبة ،سيإسة إإٕلتصإل:مدى وجود وشمولية دليل ؤعالمي للجإمعة -
 مدى إنفتإح إلجإمعة عىل إلمجتمع.  :عالقة إلمؤسسة إلجإمعية بإلمجتمع -
 .ضمإن إلجودة -
ي تقدمهإ إلمؤسسة إلجإمعية -2

إمج إلتعليمية إلت  : يتضمن تقييمإ شإمال للبر ي إمجر وتشمل  ،إلتقييم إلبر
ي إلتكوين وإلتدريس 

 (.Bouzid.n et all)عملت 
كمحتوى برإمج إلتكوين وإلموإرد   ،*عملية إلتكوين: تتعلق بجميع جوإنب إلمسإر إألكإديمي للطإلب

ن  ية إلمسخرة للعملية إلتكوينية وإألسإليب إلبيدإغوجية ونتإئج إلعملية إلتعليمية من خريجير إلبشر
 .ومهإرإت مكتسبة

ريس:تتعلق بإألنشطة إلبيدإغوجية ألعضإء هيئة إلتدريس وبأنشطة تعلم إلطلبة،هدفهإ *عملية إلتد
ن إلجودة إلبيدإغوجية لذلك فؤن إلقيإم بهذإ إلنوع من إلتقييم يكون من طرف إألسإتذة أو من أجل ،تحسير

 إألسإتذة 
  :معإيبر ضمإن إلجودة إلدإخلية لمؤسسإت إلتعليم إلعإلي -د

ي تمإرسهإ إلمؤسسة لجودة مدخالتهإ وعمليإتهإ تعتمد ؤجرإءإت ضمإن إ
لجودة عىل إلمرإقبة إلذإتية إلت 

ومخرجإتهإ  فمؤسسإت إلتعليم إلعإلي مطإلبة بأن تقوم بشكل دوري بدرإسة تقييم ذإتية شإملة لجوإنب 
 بتحديد سيإسة وإجرإءإت ضمإن إلجودة ومتإبعة وإعإدة ؤعتبإر دوري بدرإس ،إلضعف وإلقوة فيهإ 

 
ة بدءإ

 بتحديد سيإسة وإجرإءإت ضمإن إلجودة ومتإبعة  ،تقييم ذإتية  شإملة لجوإنب إلضعف وإلقوة فيهإ 
 
بدءإ

إمج وتقويم إلطلبة وأعضإء هيئة إلتدريس ونظإم إلحوكمة ونظإم إلمعلومإت  وإعإدة إختبإر دوري للبر
ن إلمؤسسة وتطوي (www.uls.edu.lbوتكريس مبدأ إلشفإفية ) ي تحسير

ن
رهإ من خالل إلتحليل ممإ يسإهم ف

ي لهإ من جهة
ي إلحقيق 

ي تقييم مدى إنطبإق  ،إلذإن 
ن
بإؤلضإفة ؤل أنهإ تشكل إألسإس إلذي يعتمد عليه ف

ي هذإ إلسيإق ندرج إلمعإيبر 
ن
معإيبر ضمإن إلجودة إلمعتمدة عىل إلمؤسسة إلتعليمية من جهة أخرى، ف

 (.EUA;2014):لي إألوروبية لضمإن إلجودة إلدإخلية لمؤسسإت إلتعليم إلعإ
إلسيإسإت وإؤلجرإءإت لضمإن إلجودة حيث يجب عىل إلمؤسسإت أن يكون لهإ سيإسإت مرتبطة • 

 .بإجرإءإت من أجل تحقيق ضمإن جودة برإمجهإ وشهإدإتهإ
إمج وإلشهإدإت إلعلمية بحيث تعتمد إلمؤسسة ؤجرإءإت •  إلموإفقة وإلمرإقبة وإلمرإجعة إلدورية للبر

 .ل ذلكوآليإت رسمية لعم
 .تقييم إلطلبة بإستخدإم معإيبر منشورة• 
 .ضمإن جودة إلهيئة إلعلمية• 
مصإدر إلتعلم ودعم إلطإلب،تأكيد إلمؤسسة عىل وجود إلمصإدر إلالزمة وإلمالئمة لدعم تعليم إلطلبة • 

 .لكل برنإمج يتم تقديمه
إلمعلومإت ذإت إلعالقة بفعإلية أنظمة إلمعلومإت، يجب عىل إلمؤسسة أن تجمع وتحلل وتستخدم • 

إمج  .وإدإرة برإمجهإ إلمرإد درإستهإ وإلنشإطإت إلمتعلقة بتلك إلبر
إمج وإلشهإدإت  ،نشر إلمعلومإت عىل إلعإمة•  إلحديث عن إلمعلومإت إلنوعية وإلكيفية وعن إلبر

هإ   إلمقدمة ونشر
ي  -1

يحلل كفإءإت  ،عبإرة عن ؤجرإء دوري منجز من طرف أفرإد من دإخل إلمؤسسة إلجإمعية :إلتقويم إلذإن 
ي دليل إلمعإيبر 

ن
ة ويتم ؤعدإده إستنإدإ ؤل مجموعة من إلمقإييس إلوإردة ف بهدف  ،(Référentiel)هذه إألخبر

ي ووإقعهإ 
ي مهمة تعتبر عملية إلتقو  (،Goulin ;s;2013)تشخيص وضعيتهإ وتحديد موقعهإ إلحقيق 

يم إلذإن 
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ي مفهوم إلجودة من جهة  ،أسإسية
ن من إختيإر إلطريقة إألنسب لتبتن تمكن إلمؤسسة إلجإمعية وفريق إلمكونير

 (.ENQA)وإلمحإفظة عىل مستوى إلجودة إلمحقق من جهة أخرى 
ي  -1-1

ي عىل إلنحو إلتإلي  :أهدإف إلتقويم إلذإن 
 :يمكن تقسيم أهدإف إلتقويم إلذإن 

 

ة أهدإف عإمة ة أهدإف مبإشر  أهدإف غبر مبإشر

مرإجعة إألدإء إلعإم للجإمعة  -
 .وكليإتهإ

ي هذإ  -
ن
إؤلشإرة ؤل أوجه إلضعف ف

إألدإء تمهيدإ لتحديد إلتوجهإت 
 إلمستقبلية لتحسينه وتطويره. 

إتيجيإت مرحلية لضمإن - وضع إسب 
هإ  إلجودة وإلوصول ؤل معإيبر

 إلمعتمدة 

ومهإمهإ لكإفة توضيح رسإلة إلجإمعة  -
إم بهإ.  ن ن فيهإ من أجل إؤللب   إلعإملير

ترجمة رسإلة إلجإمعة ومهإمهإ وأهدإفهإ  -
إم بهإ ن ن فيهإ من أجل إؤللب   .لكإفة إلعإملير

تحليل مكونإت إلجإمعة وبرإمجهإ  -
وعمليإتهإ ونشإطإتهإ إستنإدإ ؤل إلمعإيبر 

وتحديد نقإط إلقوة وطرق ،إلموضوعية
 .طرق معإلجتهإتعزيزهإ ونقإط إلضعف و 

إمج  - توفبر قإعدة معلومإت عن إلبر
إألكإديمية وإلجإمعة كأسإس للحكم عىل 
فعإلية آدإئهإ وتزويدهإ بإلمعلومإت 
إلدقيقة وإلوإضحة وإلحديثة وإعتمإد هذه 
شيد إلقرإرإت  إلمعلومإت أسإسإ لب 

 إلجإمعية. 
إمج  - تقويم مستوى أدإء وفعإلية إلبر

إف إلمعلنة لكل إألكإديمية مقإرنة بإألهد
ي تحقيق 

ن
برنإمج عىل حدى وكفإءته ف

 رسإلة إلجإمعة. 
تقديم توصيإت ذإتية للجإمعة ولكل  -

إلمجإإلت إلمقدمة من أجل إلتطوير 
ن إألدإء  .وتحسير

إمج وإألنشطة وإألعمإل  - تحديد إلبر
 .إلمؤدية ؤل تحقيق إلتوصيإت

 

ي إلتقويم من خالل  -
ن
ة ف تكوين خبر
ي عبر 

 إلممإرسة وإطالق إلتعلم إلذإن 
ي إلجإمعة تسإعد 

ن
دينإميكية ؤيجإبية ف

عىل إلتطوير وتحقيق  رضإ إلمستفيدين 
  .من عملية إلتقويم

ي وطنية لضمإن إلجودة  -
تأسيس بتن

إت تستخدم  تتول وضع معإيبر ومؤشر
ي أنظمة 

ن
للمقإرنة مع إلمنظمإت إلرإئدة ف

  .ضمإن إلجودة
إكتسإب ثقة جمهور إلمستفيدين  -

سسإت إلعلمية وإلتعليمية دإخل وإلمؤ 
ي جودة برإمج إلجإمعة 

ن
إلبالد وخإرجهإ ف

وفإعليتهإ ممإ يسإعد عىل إلتعريف بهإ 
  .ؤقليميإ وعإلميإ

 

 (.77،ص2011 ،)طرإبلسية
ي كعملية  منتهية تتم مرة وإحدة فقط بل هو ممإرسة مستمرة وثقإفة حضإرية 

إل يجوز إلنظر ؤل إلتقويم إلذإن 
بوي عىل إؤلطالق و ذلك  رإسخة،ؤذ يعد  ي يؤديهإ إلنظإم إلب 

إلقيإس و إلتقويم من أهم و أكبر إلعمليإت إلت 
وبذلك تقف إلدول و  ،تعطي تصورإ عن وإقع إلمنشأة إلتعليمية و مدى قرب  هإ أو بعدهإ من أهدإفهإ ،ألنهإ 

بوي دإخل منشآتهإ إلتعليمية عف و إلقوة فيهإ وتكشف عن جوإنب إلض،إلمجتمعإت عىل مستوى إألدإء إلب 
ن و قرإرإت إلتطوير  بوي و إؤلدإري إلوجهه إلصحيحة ويؤسس لعمليإت إؤلصالح و إلتحسير فيوجه إلقرإر إلب 

ض إلتكلفة و يرفع إلجودة من خالل سد ،بمنهجية علمية وإضحة تحميهإ من إإلنحرإف و إلضعف
ّ
كمإ يخف

ي إلوقت و إلموإرد و إلجهد 
ن
ي إلعملية ،ثغرإت إألخطإء و تقليل إلهدر ف

ن
كإء ف ويحدد مسؤوليإت جميع إلشر

ي إلمنشأة –إلطإلب  –إلمجتمع  –إلتعليمية ) إلدول إلمستثمرة 
ن
ويحفزهم عىل تعإون فعإل وفق  (إلعإملون ف

ي إلمنشأة إلتعليمية توقعإت وإضحة و 
ن
ن  ف أطر من إلمسؤوليإت و إلصالحيإت إلوإضحة كمإ يقدم للعإملير

ي أهدإف محددة  يمكن تحقيقهإ و 
قيإسهإ،ويقدم للمجتمع إلمستفيد أحكإمإ موضوعية عن سبر إلمنشآت إلت 

بوي من مسإحإت إإلجتهإدإت إلفردية إلمبنية عىل  أوكلوإ لهإ تربية أبنإئهم و تعليمهم كمإ  يحد  إلتقويم إلب 
ي تفقد إلمنشأة إستقرإر إلممإرسة و تبإت إلمنهج

ي ،إلذإتية أو إإلنطبإعية إلت 
ن
ن ف  -إلمنشأة  ويسإعد إلعإملير

بوية ي تنإسب إلطالب و تتالءم مع  -إلمؤسسة إلب 
عىل إختيإر إلطرق و إألسإليب و إلوسإئل إلتعليمية إلت 

إتهم إلسإبقة  (340ص–مرجع سإبق  -. )دمحم حمإدإت.ميولهم و إستعدإدإتهم و خبر
ي إلمقإم  ،تتنوع إلممإرسإت إلمرتبطة بضمإن إلجودة :عمليإت ضمإن إلجودة إلخإرجية -ب 

ن
ويتبط بعضهإ ف

 (كمإ ينفذ إلبعض إآلخر خإرجهإ ) ضمإن إلجودة إلخإرجية  (إألول دإخل إلمؤسسإت ) ضمإن إلجودة إلدإخلية
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بمثإبة إلمصدر إلذي يمد مؤسسإت إلتعليم  ،يعتبر ضمإن إلجودة إلخإرجية:مفهوم ضمإن إلجودة إلخإرجية -1
ي تسإعدهم  ،إلعإلي بإلنصإئح

إمج ويتم وإلتوجيهإت إلت  ي إلمعإيبر وجودة إلبر
ن
ن وتطوير ف ي تحسير

ن
أثنإء عملهم ف

ن  إء خإرجيير  ،ذلك عن طريق وكإإلت متخصصة تضمن لمؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلشفإفية بإؤلستعإنة بخبر
ي إلتعليم إلعإلي وبنإءإ عىل دليل إلمعإيبر إلذي وضع من طرفهإ فؤن 

ن
وحسب إلشبكة إألوروبية لضمإن إلجودة ف

  :ضمإن إلجودة إلخإرجية هي معإيبر 
تشمل عملية ضمإن إلجودة إلخإرجية مجإإلت ضمإن :إستعمإل عمليإت ونتإئج ضمإن إلجودة إلدإخلية 1-1

لهذإ يجب أن تكون عملية ضمإن إلجودة إلدإخلية  مقيمة بطريقة محكمة لتحديد  ،إلجودة إلدإخلية نفسهإ 
 .مدى مطإبقتهإ أو تحقيقهإ للمعإيبر 

يجب أن تحدد قبل أن تطور  ،أهدإف عمليإت ضمإن إلجودة :مليإت ضمإن إلجودة إلخإرجيةتطوير ع 1-2
كمإ يحب أن تصمم وتطور عمليإت ضمإن إلجودة إلخإرجية   ،بهدف وضوح وشفإفية إلعمليإت وغإيإتهإ 

 من إلتعليم إلعإلي 
ن  .من ضمنهم مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  ،بتدخل إلمستفيدين إألسإسيير

ة عىل إلمؤسسإت  :قرإرإتخإذ إل 1-3 ي تتخذهإ وكإإلت ضمإن إلجودة بدرجة كببر
تأثر إلقرإرإت إلت 

إمج ن وإلتطوير سوإء أكإنت ؤيحإبية أو سلبية،وإلبر ي عمليإت إلتحسير
ن
 .خإصة ف

أكدت إلدرإسإت عىل أن إلمرإجعإت إلخإرجية إل تسإعد فقط عىل  :مالئمة إلعمليإت لألهدإف وإلغإيإت  1-4
ن  ،بل توفر أيضإ أبعإد لضمإن إلجودة ،وإؤلعتمإدية ضمإن إلمصدإقية ء إلمكلفير لذإ يجب أن تتوفر عىل إن للخبر

إء ،بعمليإت ضمإن إلجودة إلخإجة كفإءإت ومهإرإت تخول لهم ؤنجإز مهإمهم وري إؤلستفإدة من إلحبر من إلضن
ي وإلمعلومإت وإلتقإريروإلمنشورإت

ن ونتإئج إلتقييم إلذإن  إف  ،إلدإخليير إك إلطلبة وإؤلعب  ورة ؤشر ؤضإفة ؤل ضن
ن سيإسإتهإ،   (boubakor ;2012,p14)بأن ضمإن إلجودة هو إلعنض إألسإسي لتطوير إلمؤسسة وتحسير

لضمإن أكبر إستفإدة ممكنة من عمليإت ضمإن  ،إلتقإرير:يجب أن تنشر إلتقإرير بصورة وإضحة ومقروءة 1-5
ي إلتقإرير مع إإلحتيإجإت إلمحددة للقإرئلذلك من إلمهم أن  ،إلجودة إلخإرجية

فإلتقرير يجب أن يصف  ،تلتق 
  .ويحلل ويقدم توصيإت

فعملية ضمإن  ،تتضمن عمليإت ضمإن إلجودة  توصيإت تتطلب تحضبر خطة عمل مسبقإ  :إلمتإبعة 1-6
لمتإبعة هو ألن إلهدف من عمليإت إ ،إلجودة إل تنتهي عند نشر إلتقإرير بل يجب أن تضمن عمليإت متإبعة

ي تتطلب تحسينهإ بصور شيعة
 .ضمإن إلتعإمل مع إلعنإض أ إلمجإإلت إلت 

لذإ يجب أن تتم عملية  ،إلمرإجعة إلدورية: يجب أن تستمر عمىلي ضمإن إلجودة بإعتبإر عملية دينإميكية 1-7 
ي كل  ضمإن إلجودة إلخإرجية لمؤسسإت إلتعليم إلعإلي أو برإمجهإ بشكل دوري و أن تأخذ نتإئج

ن
إلمرإجعة ف

ن إؤلعتبإر.   دورة بعير
ي وكإإلت إلجودة إلخإرجية من  بنك للمعلومإت حول برإمج  :نظإم تحليل وإسع  1-8

ن
بنإءإ عىل مإ يتوفر ف

مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  وبنإءإ عىل مإ جإءت به إلتقإرير إلدورية إلخإرجية وإلدإخلية تتمكن مؤسسإت إلتعليم 
ي مؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلعإلي من  تحليل شإمل ي

ن
ن إلجودة ف  .سإعد عىل تطوير وتحسير

ي إؤلعتمإ :آليإت عملية ضمإن إلجود إلخإرجية -2
ن
تتمثل إآلليإت إلثالثة إلرئيسية لضمإن إلجودة إلخإرجية ف

ي إلجدول إلتإلي 
ن
  :وإلتقويم وإلمرإجعة وإلتدقيق ويمكن تمثيلهإ ف

 إلغرض آلية إؤلشكإلية تأكيد عىل إلنتإئج

ي  ي /سلتر  إلقرإر ؤيجإنر

 -إلتكيف 
إلموإرد، ،إلرسإلة

 إلعمليإت(

هل هو جيد بمإ 
فيه إلكفإية 

 للموإفقة عليه؟

 إؤلعتمإد 

 إلمسإءلة 
 
 
 
 
 
 

ن   تحسير

 إلنتإئج إلمستوى
ؤل أي مدى كإنت 

 إلنتإئج جيدة ؟
 تقويم 

 إلعمليإت  وصف نوعي 
تحقق إألهدإف؟ 

 عملية فعإلة ؟
 تدقيق

 Source: conseil supérieure de l' éducation du Quebec ;2012 L`assurance qualité a  
L`enseignement Supérieure 

:une conception a promouvoir et a mettre en œuvre.  
ي  4- 1-2

ن
:  إلتجربة إلجزإئرية ف ي إلتعليم إلعإلي

ن
 مجإل ضمإن إلجودة ف
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ة جهود بذلت إلجزإئر  وقد  خريجهإ بجودة وإلنهوض بهإ إلمنوط بدورهإ وإلقيإم للجإمعة إؤلعتبإر ؤلعإدة معتبر
عىل  إلجودة خاليإ وكذإ إلجودة لضمإن إلوطنية إللجنة بتشكيل إلمإضية إلسنوإت خالل إلوصإية قإمت

 إلتعليم جودة ضمإن لتحقيق طريق خإرطة وضع ألجل جإهدة  تعمل وهي  إلجإمعية إلمؤسسإت كل مستوى

ي  إلمإلية إلمخصصإت ؤل بإؤلضإفة هذإ،إلعإلي 
إمج إلت   ربط ؤل وإلسىعي "PNR للبحث إلوطنية إعتمدت للبر

 إلتكنولوجيإ أجل نقل من وهذإ بإلجزإئر إلبحث بإلخإرج بمرإكز إلوطنية وإؤلطإرإت إلوطنية إلجإمعإت

إت من وإؤلستفإدة  دإلذي-م– لLMD" إلتعليم نظإم بتطبيق هذإ كل تزإمن وقد إلمشإري    ع، لهذه إلدولية إلخبر

ي  تطبق دولية تجربة هو
ن
 .إلمتقدم إلعإلم دول أغلب ف

ي مؤسسإت إلتعليم  إلعإلي حديثة إلنشأة حيث بدأ إؤلهتمإم 
ن
ي تطبيق ضمإن إلجودة ف

ن
تعتبر تجربة إلجزإئر ف

ي مؤسسإت إلتعليم إلعإلي يوم
ن
ي من  CNEبإنشإء إللجنة إلوطنية للتقييم  2008-02-13:بضمإن إلجودة ف

وإلت 
مهإمهإ تقييم جميع وظإئف مؤسسإت إلتعليم إلعإلي وإلتحضبر ؤلنشإء لجإن أخرى تهتم بإؤلعتمإد حيث تم 

ي إلجإمعة
ن
   .وضع خطوإت تطبيق إلجودة ف

ي للتعليم إلعإلي 
ي إلجإمعة إلجزإئرية عن توصيإت إلمؤتمر إلوطتن

ن
تمخضت فكرة إنشإء لجإن ضمإن إلجودة ف

ي إلتعليم إلعإلي بتإري    خ  2008مإي  20و  19 وإلبحث إلعلمي بتإري    خ
ن
 01وإلندوة إلدولية حول ضمإن إلجودة  ف

إلذي شإرك فيهإ كل رؤسإء مؤسسإت  ،بإلجزإئر إلعإصمة وذلك بإلتعإون مع إلبنك إلدولي  2008جوإن  02و
عيل برنإمج إلتعليم إلعإلي  كمإ شإرك كذلك إألسإتذة إلمعنيون لمرإفقة رؤسإء إلجإمعإت وذلك لوضع وتف

ن من منظمة إلتعإون وإلتطوير إؤلقتصإدي  ،ضمإن إلجودة كت إلندوة بإحثير ن من OCDEوقد أشر وكذإ بإحثير
ي  Unescoإليونيسكو  ي إلعإلم إلعرنر

ن
ن عن أنظمة ضمإن إلجودة ف ي   .وإلمسؤولير

ن
تمثلت أهم أعمإل إلندوة ف

  :محإور إلورشإت إلتإلية
  .إمج  إلورشة إألول: ضمإن جودة إلبر
 ضمإن جودة إلمؤسسإت :إلورشة إلثإنية. 
 ي إلجزإئر عىل ضوء إلتجإرب إلعإلمية :إلورشة إلثإنية

ن
 .ظروف تفعيل ضمإن إلجودة ف

ي إنبثقت عن أعمإل إلورشإت  2008جوإن  4و 3كمإ تم عقد إجتمإع يومي 
وذلك عىل ضوء إلتوصيإت إلت 

 من وزإرة إلتعليم إلعإلي  ،إلثالث
ن إء  وقد ضم إؤلجتمإع مسؤولير ن من إلجزإئر وخبر وإلبحث إلعلمي وجإمعيير

ي مجإل ضمإن إلجودة
ن
ن ف وكإن إلهدف من هذإ إؤلجتمإع هو إلخروج بخإرطة طريق أسإسية إلعتمإد  ،دوليير

 .نظإم لضمإن إلجودة بمؤسسإت إلتعليم إلعإلي بإلجزإئر
: كإنت نتإئج إألعمإل إلمتعلقة بمسألة نظإم ضمإن إلجودة عىل إلمستوى إلعإلي  ي إلجزإئر كمإيىلي
ن
 ف

 
ا
ي مؤسسإت إلتعليم إلعإلي مرتبطة بإجرإءإت ضمإن  :أول

ن
إمج إلتكوين:تقييم برإمج إلتكوين ف فيمإ يتعلق ببر

ورية تدخل كل من فرق إلتكوين ي تحددهإ نصوص تنظيمية تستدعي بصفة ضن
 ،إلطلبة ،إلجودة إلت 
ن وإلوكإإلت )أو إلمجإلس إلعمومية أو إلمستقلة ،إلمؤسسإت ن وإؤلقتصإديير كإء إؤلجتمإعيير إلمكلفة بهذه  (إلشر

 .إلمهمة
إمج إلتكوين تمر من خالل وصف للمحتوى ي لبر إ عن درجة إلرضإ  ،عملية إلتقييم إلدإخىلي وإلخإرحر تعببر

ن إألعضإء  إلموإرد وإتخإذ إؤلجرإءإت تحديد  ،تحديدإ للهدف إلمرجو وتحديدإ إلمرإحل من خالل تعيير
ورية ي إلحسبإن ؤعدإد   ،إلضن

ن
ي  نظإم لضمإن إلجودة يجب أن يأخذ ف

 تبتن
ّ
إمج.  ،ؤنجإز  ،كمإ أن  وتقييم إلبر

امج -أ إت  ،يجب أن تتضمن منشوإت تقييم عروض إلتكوين :إعداد الب  فقرإت تحدد أهدإف إلتكوين وإلمؤشر
ي تسمح بتقييمهإ

: .إلت  إت هي  يعتمد تقييم برإمج إلتكوين وقت إنجإزهإ عىل مجموعة من إلمؤشر
ي سوق إلشغل.   -1

ن
ن ف .  -2إندمإج إلمتخرجير ي مع إؤلمكإنيإت  -3إلتالؤم مع إلمستوى إلعإلمي

إلتنإسب إلمنطق 
 إلمسخرة. 

امج -ب  :تتضمن مإيىلي  :إنجاز الب 
ي  - ورة إلعملية  يجب أن تظهر بوضوح إألهدإف:رؤية للمحتوى إلبيدإغوحر إلعإمة وإلخإصة وإلمحتوى وسبر

ن إؤلعتبإر إلوقت إلمحدد مسبقإ وطبيعة إلنشإطإت وأهدإف إلتقييم وطبيعته وإلكتب  إلتدريسية مع إألخذ بعير
ورية   .وإلمرإجع إلضن

ي هذإ إلصدد يمكن أن تكون نسبة إنجإز إلدروس   :بطإقة متإبعة ؤلنجإز إلمحتوى -
ن
إت إلموضوعية ف إلمؤشر

 حجم إلسإعي إلمحقق فعال وإلتأطبر إلمسخر. إل
ي تنإسب إؤلنجإز -

 .هي إؤلمكإنيإت إلمسخرة فعال للتكوين :أدوإت إلدعم وإلوسإئل إلت 
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ي دفب   :تقييم التكوين-ج
ن
ورة إلتكوين مع إألهدإف إلمسطرة ف يكون تقييم جودة إلتكوين بمدى تنإسب سبر

وط :  ،إلشر ي خلية للجودة تقوم بتقييم إلتكوين عىل عدة مرإحل وهي
ح تبتن منتصف  -بدإية إلمسإر  -لذلك يقب 

  .نهإية إلمسإر -إلمسإر 
ك فيه عدة أطرإف وهم:  )إلطلبة ن  ،كمإ أن إلتقييم إلختإمي للمسإر يجب أن يشب  كإء إؤلجتمإعيير إلشر

ن  ي سوق إلعمل.(  ،وإؤلقتصإديير
ن
ن ف  كمإ تقوم خلية إلجودة أيضإ بمتإبعة إلمتخرجير

 
 
هنإك إهتمإم كببر بإلتقييم عىل إلمستوى إلكىلي وإلمتعلق بتقييم إلمؤسسإت :ضمإن جودة إلمؤسسإت :ثانيا

ي  5وذلك وفق 
هذه إألجزإء إلخمسة هي  ،أجزإء ترتبط بإلبيدإغوجيإ وبرنإمج وإحد مطبق عىل إلمستوى إلوطتن

ي نظإم إلمعلومإت جودة إلحيإة  إلجإمعية  ،إإلسيإق إلعإم للمؤسسة،إمكإنية إلتوظيف ،إلتسيبر إلبيدإغوحر
نيت ،مرإكز إلوثإئق وإلمعلومإت ) إلمكتبة .للطإلب  ...(.إلتعليم إلسمىعي إلبضي ،فضإءإت إألنب 

ي إلجزإئر إليتم ضمإن جودة مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ؤإل بتحديد 
ن
 :إألهدإف إلرإهنة للتعليم إلعإلي ف

 ي إلجزإئر
ن
 إلحوكمة وإلتسيبر  لمؤسسإت إلتعليم إلعإلي ف

ن   .تحسير
  .ي إلجزإئر

ن
ي نظإم إلتقييم موجه لتطوير جودة  مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ف

 تبتن
  ؤيجإد وظيفة إؤلستجإبة لالحتيإجإت إؤلجتمإعية وإؤلقتصإدية وتوفبر  إندمإج أفضل وقدرة أكبر عىل

ن   .للخريجير
 ( ؤدمإج نظإم لضمإن إلجودة يدعم دينإميكية إؤلصالحإت إلجإريةLMD.) 
  ة إلمستفيدة من إلتعليم إلعإلي ن إؤلعتبإر تطبيق  ،ضمإن تسيبر أفضل لألعدإد إلكببر مع إألخذ بعير

ي بإلجإمعة لكل متحصل عىل إلبكإلوريإ )دي مقرإطية إألولوية إلوطنية، بمعتن ضمإن مقعد بيدإغوحر
)    .إلتعليم إلعإلي

 
 
ي نظإم لضمإن إلجودة:صيإغة نظإم لضمإن إلجودة :ثالثا

ن  ،بعد تحديد إلمرإحل إألسإسية لتبتن ي تعيير
يأن 

ي  ،إألعضإء ومهإمهم وإلموإرد وإؤلجرإءإت إلالزمة
ن
ي يأخذهإ نظإم ضمإن إلجودة ف

ثم إلصيإغة إلنهإئية إلت 
ي إلبلدإن إلمختلفة وإلوكإإلت إلدولية 

ن
ي إلجزإئر وتتم عىل أسإس مرإجعة إلمعإيبر إلمعمول بهإ ف

ن
إلتعليم إلعإلي ف

 وأهمهإ: 

ENQA: Réseau Européen Pour L`assurance Qualité. 
INQAAHE:  Réseau International des agences d`assurance Qualité dans l`enseignement 

supérieure. 

ي نظإم ضمإن إلجودة 
ي تتصدى تبتن

ورة تعميم ونشر ،لموإجهة إلعوإئق وإلتحديإت إلت  أكد إلمشإركون عىل ضن
إبطة ومرضية لكل إألطرإف  ،نتإئج إلمؤتمر عىل كل إلمستويإت إتيجية ؤتصإلية بيدإغوجية مب  ثم ؤعدإد ؤسب 

 .(أربإب إلعمل ،طلبة ،نقإبإت ،جمعيإت ،أسإتذة،إلمعنية )ؤدإرة

كمإ حرصت وزإرة إلتعليم   ،إلهدف من نشر نتإئج إلمؤتمر هو ترسيخ ثقإفة ضمإن إلجودة عىل كل إلمستويإت
ي إلجإمعة إلجزإئريةإلعإلي عىل تنصيب لجإن وهيئإت مهمتهإ 

ن
ومن .تشجيع وتطوير ممإرسإت ضمإن إلجودة ف

ن إللجإن إلفعإلة نجد:   بير
ي إلتعليم إلعإلي   -

ن
: نصبت هذه إللجنة رسميإ بصدور إلقرإر CIAQESإللجنة إلوطنية لتطبيق نظإم إلجودة ف

ي  167إلوزإري رقم 
ن
ي إلتعليم إلعإلي إلمتضمن تأسيس لجنة وطنية لتنفيذ نظإم إل 31/05/2010إلمؤرخ ف

ن
جودة ف

ي إلتعليم إلعإلي عىل مستوى مؤسسإت إلتعليم 
ن
ن عن ضمإن إلجودة ف ن مسؤولير ، ومنه تعيير وإلبحث إلعلمي

إء وإطإرإت عليإ من وزإرة إلتعليم إلعإلي وإلبحث إلعلمي  ،إلعإلي وإلبحث إلعلمي   تتكون إللجنة من خبر
عت إلمؤسسإت إلجإمعية بإلجزإئر بتأسيس خاليإ   CIAQES ضمإن إلجودة ولجنة تنفيذ ضمإن إلجودة شر

 .إلمسؤولة عن قيإدة إلتغيبر إلنوعي 
مهمة خاليإ ضمإن إلجودة ولجنة تنفيذ ضمإن إلجودة دعم أصحإب إلمصلحة )أعضإء هيئة إلتدريس إإلدإرة  

نإمج إلتعليمي   )عىل LMDإلطالب( من أجل ؤحدإث إلتغيبر لتقديم نوعية جيدة من خالل تطبيق نظإم  ،إلبر

ي  ن  وليندة دنر   .) 2014 أفريل، 30 - 29 (.بلحسير
ي إلمؤسسإت إلجإمعية  CIAQESتتمثل أهدإف إللجنة 

ن
ي تشجيع وتطوير ممإرسإت ضمإن إلجودة ف

ن
ف

ي إلنقإط إلتإلي
ن
 (2012،ة )بركإن وبروشومتإبعتهإ وتشيعهإ و ويمكن توضيح ذلك ف

ة  - ن عىل برنإمج درإسي وبإؤلستنإد  عىل عينة معبر كبر
ي إلمؤسسإت إلجإمعية بإلب 

ن
وضع خطة للتقييم إلدإخىلي ف

إلتكوين وإلبحث وخدمة إلمجتمع  وإلتطور إإلقتصإدي  :للمؤسسإت إلجإمعية وعىل إلمهإم إلرئيسية للجإمعة
 .  وإإلجتمإعي
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 .إنطالقإ من تحليل معنإهإ وإحصإء إإلحتيإجإت إلحقيقيةتحديد معإيبر إلجودة  -
ي -

ي ؤطإر خطة إلتقييم إلذإن 
ن
 .إختبإر إؤلنحرإفإت إلوظيفية بإلنسبة للمعإيبر إلمسطرة للجودة ف

 .إتخإذ ؤجرإءإت إلتطوير إلالزمة -
ي نظإم ضمإن  ،تطبيق إلخطة وإلمعإيبر مع ؤدخإل إلتعديالت عليهإ  ؤن لزم إألمر    -

بهدف تقوية نتإئج تبتن
ي إلمؤسسإت إلجإمعية

ن
 .إلجودة ف

ي 
وبإلرجوع لألنظمة  ،كمإ أن للجنة مهإم ووظإئف ضمنية أخرى أهمهإ وضع مرجع للجودة يكون له بعد وطتن

ي أحد أنظمة إلوكإإلت إلدولية متإحة
لكن يحبذ أخذ نظإم متكيف مع خصوصيإت  ،وإلمعإيبر فإن ؤمكإنية تبتن

 .ة إلتعليم إلعإلي بإلجزإئر منظوم
ي 
ن
 ،مجإل إلبحث إلعلمي  ،مجإل إلتكوين ،مجإل إؤلدإرة وإلتسيبر   :تجسد أهم محإور نظإم معإيبر إلجودة ف

 .مجإل إلحيإة إلجإمعية
ي  26بتإري    خ 

عن مرجع للجودة يتنإسب مع خصوصية مؤسسإت إلتعليم CIAQESأعلنت لجنة  2014جإنقن
ي ويستند ؤل نظإم مرجع إلجودة إلعإلي إلجزإئرية وإلسيإق إ

إلذي يتكون من بإؤلضإفة  AQUIUMEDلوطتن
إلتعإون إلدولي وإلعالقإت إلسوسيو ؤقتصإدية )  ،للمجإإلت إلمذكورة سإبقإ من مجإل إلهيإكل وإلبتن إلتحتية

 (81.ص2013،رقإد صليحة
 ،، فؤن إللجنة إلوطنية2008فيفري  23لتبعإ للقإنون إلتوجيهي (:CNEإللجنة إلوطنية لتقييم إلتعليم إلعإلي ) -

ومن مهإمهإ إألول تحضبر خإرطة طريق بإعتبإرهإ  2010-12-18إلصإدر ب: 739قد عينت بإلمرسوم  رقم 
 (.www.mesrs.dz) :إلهيئة إلمسؤولة عىل قيإدة عملية إلتقييم وضمإن إلجودة ومن مهإمهإ مإيىلي 

ن  بشكل منتظمتقييم مجموع نشإطإت وأعمإل مؤسسإت إلتعليم  -  .وإلتكوين إلعإليير
ي عملية إلتقييم -

ن
إت معتمدة ف  .ؤعدإد نظإم مرجىعي وفق معإيبر ومؤشر

ي للمؤسسإت -
ي نشر ثقإفة إلتقييم دإخل إلمؤسسإت إلجإمعية،تشجيع عملية إلتقييم إلذإن 

ن
 .وف

ي إل -
ن
ي ؤطإر إلتقييم وضمإن إلجودة ف

ن
ي تعمل ف

ن مختلف إلهيئإت إلت    .تعليم إلعإلي تعزيز إلعالقة بير
ي إلجإمعة  ،هي هيئة تإبعة لرئإسة إلجإمعةCAQ :خلية ضمإن إلجودة -

ن
أنشئت بهدف ترسيخ ثقإفة إلجودة ف

 وتطوير نوعية إلتعليم إلعإلي 
ن عىل مستوى كل  2009-2008ثم تنصيبهإ منذ إلدخول إلجإمىعي  ،وتحسير

ن إألسإتذة  إلجإمعإت إلجزإئرية تتكون من عضوين يتم إختيإرهمإ من طرف مدير إلمؤسسة إلجإمعية من بير
إم لمدة ثالثة سنوإت قإبلة للتجديد مرة وإحدة ن   .إلمشهود لهم بإلكفإءة وإؤللب 

ي إلشهر عىل
ن
ويرسل محضن إؤلجتمإع ؤل مدير  ،وكلمإ دعت إلحإجة ؤل ذلك ،إألقل تجتمع إلخلية مرة وإحدة ف

ي 
ونن ن إلمهإم إلمنوطة بهإ  ،إلمؤسسة إلجإمعية وعمدإء إلكليإت كمإ يتم نشر كل أعمإلهإ عىل إلموقع إؤللكب  من بير

 (www:univ-alger.dz.) 
ي  -

 .ترإفق خلية ضمإن إلجودة متطلبإت أعمإل إلتقييم إلذإن 
وريةتقود إلخلي -  .ة مختلف عمليإت إلتقييم بدءإ من ؤعدإد إؤلجرإءإت إلالزمة وإعدإد إلوثإئق إلضن
إؤلطالع عىل تجإرب إلدول فيمإ يتعلق بضمإن إلجودة لإلستفإدة منه وتطبيقه عىل مستوى إلجإمعإت  -

 .إلجزإئرية
ي ميدإن ضمإن إلجودة -

ن
 .تضمن إلخلية إلتكوين إلدإخىلي ف

ي مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ) كمإ أن هنإك هيئإت أخرى
ن
 (.www.mesrs.dzللتقييم ف

ي - ي لتقييم إلبحث إلعلمي وإلتطوير إلتكنولوحر
 .إلمجلس إلوطتن

ي ؤطإر سيإسة  2010تأسس سنة  
ن
ي يتم وضعهإ ف

إتيجيإت إلمختلفة وإلوسإئل إلت  ويعتبر جهإزإ لتقييم إؤلسب 
كمإ ،كمإ يقوم بتقدير إؤلحتيإجإت إلمتعلقة بإلكفإءإت من أجل إلوصول ؤل إألهدإف إلمسطرة  ،إلبحث إلعلمي 

ي ؤطإر إلتنإفس إلعلمي عىل إلمستوى 
ن
ح ؤجرإءإت ف ي تحليل تطور إلمنظومة إلوطنية للبحث ويقب 

ن
يسهم ف
 .كمإ يقوم بإعدإد حوصلة عىل نشإطإته عند نهإية كل برنإمج خمإسي   ،إلدولي 

ي وإلمؤسسإت إألخرى إللجنة إ -
ي وإلمهتن

ن
لوطنية لتقييم إلمؤسسإت إلعمومية ذإت إلطإبع إلعلمي وإلثقإف

إلمتضمن إلقإنون  99-05إلمعدل للقإنون  06-08من إلقإنون رقم  5أنشئت وفقإ للمإدة :للتعليم إلعإلي 
ي وإلعلمي مقإرن ، مهمتهإ تقييم إلتسيبر إؤلدإري وإلبيدإغوحر  .ة مع إألهدإف إلمسطرةإلتوجيهي للتعليم إلعإلي

 
ي الجامعة -2

 
ي ضمان الجودة ف

 
 :نماذج من تجارب ناجحة ف

ي مجال ضمان الجودة:  2-1
 
 نماذج أجنبية ف

 :النموذج األمريكي  2-1-1
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ي إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية أوإخر إلقرن إلتإسع عشر عندمإ كإن إهتمإم بزيإدة 
ن
تم تطوير نظإم إإلعتمإد ف

ي إلمؤسسإت إلتعليميةإلتنوع وإؤلختالفإت 
ن
ي إلجودة بسبب إلتوسع إلشي    ع  ف

ن
وكإن إؤلعتمإد بمثإبة وسيلة  ،ف

ي إلمدإرس فحسب
ن
ي إلجإمعإت بصفة عإمة  ،تظوعية للتفتيش عن إلجودة إل ف

ن
 بل حت  ف

ي  نشأُّأ 
ن
ي  إلعإلي  إلتعليم ؤعتمإد مجلس م 1996 عإم ف

ن
 The Council for Higher))إألمريكية إلمتحدة إلوإليإت ف

Educational Accreditation إف تتول قومية مؤسسة ؤلنشإء وإلذي يهدف عتمإد  مؤسسإت عىل إؤلشر إإلا
ي إلتعليم إلعإلي 

ن
إف ويتم وهي مؤسسإت حكومية ف محددة مسبقإ يضعهإ  معإيبر  وفق بهذه إلمؤسسإت إؤلعب 

 سنوإت  5ءإ عىل تقرير دوري كل بنإ .سنوإت عشر  كل إلمؤسسإت هذه إعتمإد ؤعإدة مجلس إؤلعتمإد" ويتم "

ي 
ككل.وإلعمل إلذي تقوم به مؤسسإت إؤلعتمإد  خصإئصهإ درإسة تمت قد أنه مؤسسة ألي ؤعتمإد منح ويعتن

 هو عمل تطوعي ويتم من خاللهإ إلقيإم بإلمهإم إلتإلية عىل: 
ي  -1

 .Self Assessmentمرإجعة عمليإت إلتقييم إلذإن 
ن  من خإرج إلمؤسسة -زيإرة ميدإنية للمؤسسة إلتعليمية مرة كل سنة -2  .-من قبل أقرإن أكإديميير

 بإلتعليم إلعإلي لإلنضمإم ؤل إلمنظمة -3
ن ن جدد من إلمهتمير   .إلعمل عىل جذب متطوعير

 للمص
 
ي إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية) إإٕلعتمإد إألكإديمي وفقإ

ن
  (طلح إألمريكي يتحدد إلغرض من ضمإن إلجودة ف

ي ضمإن إلحد إألدنن من إلجودة بهدف: 
ن
بية إألمريكية ف  كمإ حددته وزإرة إلب 

 • .  إلتحقق من أن مؤسسة أو برنإمج إلتعليم يحقق إلحد إألدنن من إلمعإيبر
 مسإعدة إلطلبة إلجدد عىل إؤللتحإق بمؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلت  تقدم برإمج مقبولة. • 
ي تحديد إلسإعإت إلمقبولة عند ؤنتقإل إلطلبة من مؤسسة ؤل أخرى. • 

ن
 مسإعدة مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ف

 حمإية مؤسسإت إلتعليم إلعإلي من إلضغوط إلخإرجية وإلدإخلية إلضإرة. • 
ي مؤسس• 

ن
ي بإلمعإيبر ف

 
ي لمؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلضعيفة وإلحث عىل إلرف

ن إلذإن  إت تطوير أهدإف للتحسير
  .إلتعليم إلعإلي 

ي إلتخطيط وإلتقييم إلمؤسشي • 
ن
 ف

 
ن جميعإ إك أعضإء هيئة إلتدريس وإلعإملير   .ؤشر

ي بمحتويإت هذه إلتخصصإت. • 
 
خيص وإؤلجإزإت إلمهنية للرف  وضع معإيبر للب 

بية إألمريك•  ي إلمعونإت إلحكومية )وزإرة إلب 
ن
 .Uيةتوفبر مصدر )ضمن مجموعة مصإدر( للحكم عىل إألحقية ف

S. Department Of Education) 
ي إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية توكيد هيئة دور تم تفعيل 

ن
ي  إلجودة ف

ن
 من إلعديد حققت وقد .م 2002 عإم ف

 يزيد مإ م 1998حيث وصل عددهإ حت  عإم  ،إلجودة قإمت بتطبيق عندمإ بإهرة نتإئج إلجإمعإت إألمريكية 

ة هذه ميسوري ستإيت حيث تعتبر  وست نورث جإمعة ومن أهمهإ جإمعة، 146 عن  أمريكية جإمعة إألخبر

ي  م، 1989 عإم إلشإملة إلجودة ؤدإرة بتطبيق إلجإمعة هذه بدأت إألمريكية و لقد قبل إلحكومة من مدعمة
ن
 وف

ي  للجودة جإئزة عىل إلحصول بطلب إلجإمعة تقدمت م 1994 عإم
 مإلكوم معإيبر  تعتمد عىل كإنت إلت 

ي  إلجودة ؤدإرة تنفيذ تم ولقد م، 1997 عإم عليهإ تحصلت وبإلفعل بإلدري    ج،
ن
 خطوإت عدة هذه جإمعة عىل  ف

ي  تمثلت
ن
ن :ف ي إلموإرد ،إلتمبرّ

ن
ن عىل إلعميل،إؤلقتصإد ف كبر

ن إلجودة، ويتكون برنإمج بإلدرج  ،إلب  إلتدريب  تحسير
ي وإلمؤ 

سشي  لعمل إلجإئزة وؤلعطإء تغذية للجودة إلوطنية من معإيبر تعتبر إلقإعدة إألسإسية للتقييم إلذإن 
ن  ،رإجعة لمقدمي إلطلبإت ي تحسير

ن
بإؤلضإفة ؤل ذلك هنإك ثالث غإيإت مهمة لهذه إلمعإيبر هي إلمسإعدة ف

ن  ممإرسإت إآلدإء وإلقدرإت وإلنتإئج إلمؤسسية،تسهيل إؤلتصإل ومشإركة معلومإت إلممإرسة إلجيدة بير
مؤسشي مؤسسإت إلوإليإت إلمختلفة إألنوإع وإستخدإمهإ كوسيلة عمل لفهم وإدإرة إألدإء ومرشد للتخطيط إل

 (.269،ص2014 ،و فرص إلتعلم ) مجيد 
ي وذلك بتحقيقهإ  إلمسإر 

ي مجإل   إلتقييم إلذإن 
ن
تعتبر تجربة جإمعة أوريجون إألمريكية  من إلتجإرب إلرإئدة ف

ي إلتعليم حيث تقوم تجربة هذه إلجإمعة حسب  لويس 
ن
ن ف إألكإديمي وتطويره  وتحقيق إلسبق إلعلمي وإلتمبر

 :إلمعإيبر تتمثل فيمإيىلي ودوقالس عىل عدد من 
إم بإلتغيبر  - ن

ن  -ؤعطإء إألولوية للمستفيد  -إؤللب  ن إألعضإء إلعإملير بنإء  -إلتطوير إلمستمر -توطيد إلعالقة بير
 .فرق عمل

ي -2-1-2
 
يطان ي بريطإنيإ ترتكز عىل ؤخضإع  مؤسسإت إلتعليم النموذج الب 

ن
: ؤجرإءإت توكيد إلجودة إلمتبعة ف

يطإنية ي  إلعإلي إلبر - Subjectويكون  هذإ إلتقويم بنإءإ عىل معإيبر  تحددهإ لجنة ،ؤل عمليإت إلتقويم إلخإرحر

Based Assessmentحيث تركز هذه إللجنة عىل إلمعإيبر إلتإلية:  
ي إلتعليم إلعإلي  :تقويم جودة إلموإضيع إلدرإسية -

ن
وهي عملية فنية مشكلة من قبل وكإلة توكيد إلجودة ف

Quality Assurance Agency For Higher Education"  حيث تقوم هذه إلوكإلة بزيإرة ميدإنية للجإمعة ،"
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ي تشمل عإدة تفحص ستة بنود أسإسية تضم
ي قدمتهإ إلجإمعة وإلت 

ي إلت 
 :للتحقق من بنود إلتقويم إلذإن 

م، أسإليب دعم  طرق وأسإليب إلتدريس وإلتعلم وإلتقيي ،تصميم إلخطة إلدرإسية وتنظيم محتوى إلمنهإج
مصإدر إلتعلم وإلتعليم إلمتوفرة لتدريس إلموضوع  ،وإرشإد إلطلبة ومسإندتهم مستويإت أدإء وتقدم إلطلبة

نإمج ،مدإر إلتقييم ن وأسإليب تطوير إألدإء إلنوعي للبر  .ٕإدإرة إلجودة وإلتحسير
ي إلبنود إلمشإر 

ن
ؤليهإ ووضع عالمة لكل بند وتعتبر  يتم بعد ذلك ؤعدإد إلتقرير يشمل تقييم إلموضوع إلدرإسي ف
نقطة مقسمة بوإقع أرب  ع نقإط  24من أصل   21إلجإمعة معتمدة بإلموضوع ؤذإ حصلت عىل مجموع يفوق 

 .عىل كل بند من إلبنود إلستة
ي   :إلمرإجعة إألكإديمية للجإمعة - يتم عىل مستوى   Institutional Auditوهذإ إلنوع من إلتقويم إلخإرحر

ي بزيإرة إلجإمعة عإدة لمدة  ي إلجإمعة 5إلجإمعة حيث يقوم فريق مرإجعة خإرحر
ن
أيإم للتأكد من جودة إلتعليم ف

ي إلجإمعة وإستقصإء 
ن
ي إلذي قدمته إلجإمعة وتفحص إلبيئة إلتعليمية ف

بعد ؤطالع إلفريق عىل إلتقويم إلذإن 
ي إلجإمعة ثم يقوم فريق إلحقإئق حولهإ  من خالل لقإءإت إلفريق مع إلط

ن
لبة وإألسإتذة ومسؤولي إلجودة  ف

ي إلجإمعة ويكو
ن
ي مستوى إلتعليم ف

ن
ن أحد ًّإلمرإجعة إألكإديمية بكتإبة تقريره إلذي يحدد به مدى ثقته ف

  .عدم ثقة -ثقة محدودة  -ثقة عإلية  - :إلخيإرإت إلثالثة إلتإلية
ي عىل إلموإ جرإءإت إلتقويم إلخإرحر يطإنية  إلمفتوحة وقد طبقت إا ي تطرحهإ إلجإمعة إلبر

ضيع إلدرإسية إلت 
ي علوم إألرض وإلموسيق  وإلهندسة  24/24وحقق هذإ إلنوع من إلجإمعإت نتإئج ممتإزة 

ن
عىل سبيل إلمثإل ف

يطإنية مثل ي بعض إلتخصصإت عىل أعرق إلجإمعإت إلبر
ن
 .جإمعة أكسفورد:وتفوقت ف

يطإنية بعد نشر تقرير رينولدز  ي إلجإمعة إلبر
ن
ي ؤدإرة إلجودة ف

ن
إلموجه ؤل لجنة  Reynoldsتم إنعطإف هإم ف

ي منتصف  jarratتمويل إلجإمعإت وتقرير جإرإت 
ن
إلموجه ؤل لجنة نوإب رؤسإء إلجإمعإت ومديري  هإ ف

ين ي عىل وقد عرض تقرير جإرإت معإيبر وأسس نظم إؤل  .إلثمإنينإت من إلقرن إلعشر
دإرة إلدإخلية للجودة إلت 

ي إلتمويل إلمستند   ،إلجإمعإت إألخذ بهإ 
ن
إت إألدإء ودورهإ ف كمإ شكل تقرير رينولدز محورإ لنقإشإت حول مؤشر

ي ضبط إلجودة  ،ؤل مستوى إلجودة
ن
ي هذإ إؤلطإر  إعتمدت مفإهيم لكل منهإ دإللة خإصة ف

ن
 Quality)ف

control ،)ن إلنوعية يعبر عن إؤلجرإءإت إلدإخلية ن إلجودة وتحسير ي )ؤدإرة  ،للمؤسسة ل تإمير
ن
أمإ إلتدقيق ف

ي تؤدي ؤل منح إلمؤسسة شهإدة تفيد بهإ بأن لدى  (Quality Audit) (إلجودة
ي إآللية إلخإرجية إلت 

فيعتن
ن يمثل تقييم إلنوعية  ي حير

ن
إلمرإجعة  (Quality Assessment)إلمؤسسة ؤجرإءإت مقبولة لضبط إلجودة، ف

ي إلمؤسسة ) رمزي سالمة
ن
ي حول جودة عمليإت إلتعلم وإلتعليم ف  (92 ، ص 2008 ،إلخإرجية أو إلحكم إلخإرحر

ي إلعليم إلعإلي »  1997أنشئت سنة 
ن
يضم مجلس ؤدإرتهإ أربعة  ،وهي هيئة مستقلة« وكإلة ضمإن إلجودة ف

 ،آخرون يمثلون مجإلس تمويل إلتعليم إلعإلي وأربعة  ،أربعة منهم تعينهم روإبط إلتعليم إلعإلي ،عشر عضوإ 
ي تمول إلهيئة

 .وإلستة إآلخرون يختإرهم مجلس إؤلدإرة نفسه من قطإع إألعمإل وإلمهن ،وهي إلمرجعيإت إلت 
ي إلحفإظ عىل إلمصلحة إلعإمة من خالل إل تأكد بأن مؤهالت إلتعليم إلعإلي 

ن
وتتمثل رسإلة هذه إلهيئة ف

تقوم وكإلة  ،من خالل إلتعإون مع مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ومع مجإلس إلتمويل »تستجيب لمعإيبر مقبولة 
ي مجإل إلتعليم إلعإلي 

ن
ن ف ن رئيسيتير يطإنية بوظيفيتير   :ضمإن إلجودة إلبر

إ  :إلتدقيق إلمؤسشي •  ي ؤنجلب 
ن
إلذي تم تطويره بوإسطة إلوكإلة بإلتشإرك مع مجلس تمويل إلتعليم إلعإلي ف

(HEFCE ) ومؤتمر إألمرإء إلمستدين(SCOP ) يطإنية من ثم إعتمإده من ظرف دإئرة  ،(UUK)وإلجإمعإت إلبر
يطإنية بنإءإ عىل طلب من  ،((DFESإلتعليم وإلمهإرإت  وقد تم إلعمل به من قبل وكإلة ضمإن إلجودة إلبر
يطإنية وأهدإف إلتدقيق  ،(33، ص2006 ،ومؤتمر إلمديرين إلمستديم ونيإبه عنهم ) إلنشإش ،إلجإمعإت إلبر

إلمؤسشي هي تقديم إلظرق وإلوسإئل لحمإية إلمسإءلة إلعإمة حول إستخدإم إلتمويل إلعإم من قبل مؤسسإت 
 :سنوإت،ويعمل إلتدقيق إلمؤسشي عىل فحص ثالثة أجزإء رئيسة وهي  6إلتعليم إلعإلي وتأخذ دورة إلتدقيق 

ي  -
ن
ضوء مبإدئ إلممإرسة لوكإلة ضمإن إلجودة إألكإديمية  فعإلية آليإت جودة إلمؤسسة إلدإخىلي وهيإكله ف

ي إلتعليم إلعإلي 
ن
 .وإلموإصفإت ف

هإ عن جودة برإمجهإ وموإصفإت إلشهإدإت  - ي تقوم إلمؤسسة بنشر
  .دقة وموثوقية إلمعلومإت إلت 

إمج - ي إلعمل عىل مستوى إلبر
ن
وذلك لعرض مصدإقية  ،أمثلة عديدة عن عملية ضمإن إلجودة إلدإخلية  ف
ي إستمدت من تلك إلعمليإت

ي  .وصالحية إلمعلومإت إلت 
 (.120،ص 2005 ،) إلبهوإسر

إ:مرإجعة إلموضوع• ب  ي إنجلب 
ن
 حيث تقوم به إلوكإلة نيإبة عن مجلس تمويل إلتعليم إلعإلي ف

  (HEFCE) وقد تم توقيع  ه، كجزء من مسؤوليته إلقإنونية لتقييم جودة إلتعليم إلعإلي إلذي يقوم بتمويل
ي 
ن
إ وشمإل إيرلندإ ف ي إنكلب 

ن
وهنإك ستة  2001 -2000 إتفإقية خدمإتية مع إلوكإلة لعقد مرإجعة إلموإضيع ف
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إمج  ،ؤنجإزإت إلطلبة ،إلتقييم وإلتدريس وإلتعليم ،مظإهر لمرإجعة إلموضوع هي تصميم وتنظيم ومحتوى إلبر
 (.36،ص2006 ،)إلنشإشمصإدر إلتعلم وإدإرة إلجودة وتحسينهإ  ،توجيه إلطلبة ودعمهم

يطإنية  :(02جدول رقم ) ي ينصب عليهإ تقييم وكإلة ضمإن إلجودة إلبر
 إلمحإور إلرئيسية وإلفرعية إلت 

 إلمحإور إلفرعية إلمحإور إلرئيسية

 
ً
 مخرجإت إلتعليم إلمقصودة.  -أ إلمعإيبر إألكإديمية :أول

نإمج  -ب  .إلدرإسي إلبر
 تقييم إلطلبة  -ج
تحصيل إلطلبة بإلنسبة لمخرجإت إلتعليم  -د

 إلمقصودة 

 
 
 .إلتعليم وإلتعلم -أ جودة فرص إلتعلم :ثإنيإ

 تقدم ودعم إلطلبة.  -ب
  .مصإدر إلتعلم -ج

 
 
 ضمإن إلجودة وتحسينهإ  ضمإن إلجودة وتحسينهإ :ثإلثإ

 28، ص 2010 ،أبو إلرب عمإد وآخرون :إلمصدر

 
ي لضمان الجودة 2-1-3   :النموذج األورون 

ي أوروبإ بإلتشإور 
ن
لقد تم وضع وتحديث إلموإصفإت وإلحظوظ إلعريضة لضمإن إلجودة للتعليم إلعإلي ف

 European University Assossiation. (EUAوإلتعإون مع  جمعية إلجإمعإت إألوروبية )

ي أوروبإ 
ن
ي ف

ي إلذي يعتمد عمله ب ،وإتحإد إلطلبة إلوطتن  ،ومجلس أوروبإ وإليونيسكو  ،إلتعإون مع إؤلتحإد إألورونر
وكذلك بإلتعإون مع شبكإت مختلفة ذإت عالقة (، EURASHE) وجمعية أوروبإ لمؤسسإت إلتعليم إلعإلي 

ي لإلعتمإد  :ومنهإ ي أوروبإ  ،(ECA)إلمجلس إألورونر
ن
بغض إلنظر عن إلهيكلية  ،وشبكة وكإإلت ضمإن إلجودة ف

ي لكل دولة )إلنشإش
 (.50،ص2006 ،أو إلوظيفة أو إلحجم أو إلنظإم إلوطتن

 مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  -
ن  :إلمعإيبر إألوروبية لضمإن إلجودة إلدإخلية بير

إلسيإسإت وإؤلجرإءإت لضمإن إلجودة حيث يجب عىل إلمؤسسإت أن يكون لهإ سيإسإت مرتبطة بإجرإءإت  -
 تحقيق ضمإن جودة برإمجهإ وشهإدإتهإ.  من أجل

إمج وإلشهإدإت إلعلمية بحيث تعتمد إلمؤسسة ؤجرإءإت وآليإت  - إلموإفقة وإلمرإقبة وإلمرإجعة إلدورية للبر
 .لعمل ذلك

 .تقييم إلطلبة بإستخدإم معإيبر منشورة -
 .ضمإن جودة إلهيئة إلتعليمية -
تأكيد إلمؤسسة عىل وجود إلمصإدر إلالزمة وإلمالئمة لدعم تعليم إلطلبة كل  :مصإدر إلتعلم ودعم إلطإلب -

 .برنإمج يتم تقديمه
يجب عىل إلمؤسسة أن تجمع وتحلل وتستخدم إلمعلومإت ذإت إلعالقة بفعإلية وإدإرة  :أنظمة إلمعلومإت -

إمج  .برإمجهإ إلمرإد درإستهإ وإلنشإطإت إلمتعلقة بتلك إلبر
هإ.  :عىل إلعإمةنشر إلمعلومإت  - إمج وإلشهإدإت إلمقدمة ونشر  تحديث إلمعلومإت إلنوعية وإلكيفية عن إلبر
 مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  -

ن  :إلمعإيبر إألوروبية لضمإن إلجودة إلخإرجية بير
 (ENQA) :هنإك جملة من إلمعإيبر نوجزهإ فيمإيىلي  -
ي بحيث يتم إإلعتمإد عليهإ كنقطة إلبدإية إستخدإم ؤجرإءإت إلجودة إلدإخلية بنإءإ عىل إلتقييم  -

إلذإن 
 .إلرئيسية لعمل ضمإن إلجودة إلخإرجية

 .تطوير عمليإت ضمإن إلجودة إلخإرجية -
ي بنإءإ عىل  :إعتمإد معإيبر من أجل إتخإذ إلقرإرإت  - أن يتم إتخإذ إلقرإر كنتيجة ألي نشإط ضمإن جودة خإرحر

  .معإيبر منشورة ثم وضعهإ وتطبيقهإ
أن تعمم عمليإت إلجودة إلخإرجية لتأكيد مالئمتهإ لتحقيق إألهدإف  :الئمة إلعمليإت لألغرإض )إألهدإف(م-

  .وإلغإيإت إلموضوعة من أجلهإ
  .يجب أن تكون وإضحة وسهلة إلمنإل :تقديم إلتقإرير -
 .يجب متإبعة إلتوصيإت ممإ يتطلب وضع خطة عمل :ؤجرإءإت إلمتإبعة -
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ي تأخذهإ عملية ؤجرإءإت  ،أن تكون إلمرإجعة عىل أسس دورية :ةإلمرإجعة إلدوري -
ويجب نشر إلمدة إلت 

  .إلمرإجعة وطول مدة إلدورة إلمستخدمة مقدمإ
يجب عىل وكإإلت ضمإن إلجودة عمل تقإرير ملخصة تصف وتحلل إلنتإئج  :تحليالت شإملة للنظإم -

  .للمرإجعإت وإلتقييمإت وإلتقويمإت
إت  ي بنإء نظم إلجودةتعتبر مؤشر

ن
إت من قوإعد  ،إألدإء من إألدوإت إألكب  فعإلية ف نظرإ لمإ توفره هذه إلمؤشر

ح من ؤقرإر إلسيإسإت  بيإنإت ومعلومإت دقيقة وشإملة ومختضة عن إلنظإم تمكن نظإم إلجودة إلمقب 
ن إلذي هو هدف محوري لكل نظم إلجودة إمج إلكفيلة بإلتطوير وإلتحسير  .وإلبر

ي مجال الجودةنماذ  2-2
 
 :ج من تجارب عربية ناجحة ف

 :تجربة إلمملكة إلهإشمية إألردنية
ي 
ن
وع 1990 إلعإم ف إف "إؤلعتمإد مجلس" أنشر   أول مشر إلعتمإد  ووضع  إلمعإيبر  إلجودة ضبط عىل لإلشر

ي  ،تنفيذهإ  ومرإقبة وتطويرهإ وتعديلهإ إلخإصة إلمؤسسإت
ن
 هيئة" بموجبه حلت قإنون صدر 2007/3/25وف

بموجب قإنون إلتعليم إلعإلي وإلبحث إلعلمي رقم   "إؤلعتمإد محل "مجلس "إلعإلي  إلتعليم مؤسسإت ؤعتمإد
 سإرية إلعالقة بقيت وإلتعليمإت ذإت وإألنظمة أمإ إلمعإيبر ،وإدإريإ  مإليإ وأعطيت إستقالإل 2005لسنة  04

ن  ؤل إلمفعول هإ، أو تعديلهإ حير  إلعإلي  إلتعليم مؤسسإت جميع عملهإ  لتشمل دإئرة توسيع جرى فيمإ تغيبر

وع لتحقيق إألهدإف إلتإلية إلخإصة   :وإلحكومية.لقد وضع هذإ إلمشر
 .عضو من أعضإء هيئة إلتدريس 11تحقيق أهدإف إلهيئة من خالل مجلس يتألف من  -
 .وضع معإيبر إؤلعتمإد وضمإن إلجودة بأشكإلهإ إلمختلفة-
ي إلمملكة وإعتمإد برإمجهإ إألكإديمية وتؤعتمإد مؤسسإت إلتعليم إلعإ -

ن
قييم هذه إلمؤسسإت وجودة لي ف

 برإمجهإ. 
ي إلمملكة إألردنية -

ن
ي تحقيق أهدإف إلهيئة لتطوير إلتعليم إلعإلي ف

ن
إك مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ف

 .ؤشر
ي إلتعليم إلعإلي عىل عدة محإور أسإسية هي  

ن
إتيجية ؤدإرة إلجودة ف  :إشتملت ؤسب 

ورية لتطوير نظم وضع  - ي مجإل إلبتن إلتحتية إلضن
ن
ة ف إمج إلتدريبية لإلدإرإت إلعليإ، وإؤلستعإنة بدوي إلخبر إلبر

 .ؤدإرة إلجودة إلشإملة
ه مع تحقيق إلعدإلة وتكإفؤ إلفرص - ي إلجإمعة ومعإيبر

ن
 .تطوير سيإسإت إلقبول ف

إمج إلدرإسية وتحديثهإ بمإ يتفق مع متطلبإت إلتنمية إلوطنية مع مرإعإة إلتطورإت - تطوير إلخطط وإلبر
 إلعلمية وإلتكنولوجية عىل إلمستوى إلعإلمي 

ن ذوى كفإءة عإلية تتنإسب  - ن وفنيير ن وحرفيير تطوير كليإت ومعإهد إلتعليم إلعإلي إلمتوسط لتخري    ج مهنيير
 ؤلقليمية. وخطط إلتنمية إلوطنية وإ

ي مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  - 
ن
ية إلعإملة ف ة للموإرد إلبشر  .إؤلرتقإء بمستوى إلتأهيل وإلكفإءة وإلخبر

 .إؤلرتقإء بمستوى إلبحث إلعلمي وإلدرإسإت إلعليإ ودعمهإ ورفع مستوإهإ-
تمإد مبدأ إلالمركزية تطوير إؤلدإرة إلجإمعية لضمإن قدرتهإ عىل ؤدإرة إلتغيبر ورفع مستوى إآلدإء من خالل إع -

ي إإٕلدإرة
ن
 .ف
ي كل مكونإت إلنظإم -

ن
ضمإن مستوى أدإء مؤسسإت إلتعليم إلعإلي من خالل معإيبر ضبط إلجودة وإلنوعية ف

 .  إلجإمىعي
هإ وضمإن جودتهإ - ن تنوي    ع مصإدر تمويل إلتعليم إلعإلي بمإ يكفل دعم مؤسسإته بإلتمويل إلالزم لتميبر

 .بر إلقإدرين مإديإوإستقالليتهإ ودعم إلطلبة غ
إتيجية-  إلتعليم إلعإلي بمإ يتفق مع جميع محإور إؤلسب 

ن يعإت وقوإنير  (2010،،)رإفدة إلحريري.تطوير تشر
ي إلعإصمة 

ن
ن عن جإئزة تمنح لإلبدإع وإلتفوق ف وع 2000إإلردنية عإم أعلن إلملك حسير ،حيث تم تنفيذ مشر

إمج إلتعليم إلعإلي  ي برإمج إلتعليم إلعإلي وي  هدف إلمشر ،إألدإء إلنوعي لبر
ن
وع ؤل ؤحدإث نقلة نوعية حضإرية ف

ي 
ي تخصصإت علم،إألردنن

ن
 وإلقإنون أعمإل ؤدإرة إلحإسوب، حيث تمنح إلجإئزة ألفضل برنإمج تعليمي ف

 إلقسم إألكإديمي  كإن ؤذإ فيهإ إلتأكد يتم فرعية، مثلهإ أسإسية، معإيبر  إلجإئزة ثالثة هذه وتتضمن إلتجإري،

 من متخصص إستشإري فريق قبل من وذلك من عدمه، عليهإ بإلحصول جدير إلجإئزة عىل للحصول إلمتقدم

يطإنية وهي  إلوكإلة  بوضع إلقيإم تتول مستقلة إلجودة وكإلة لضمإن Quality Assessment Agency QAA إلبر

،ومن إلتعليم جودة ضمإن معإيبر  ي  إلمستخدمة إلمعإيبر  إلعإلي
ن  للمفإضلة إللجنة وضعتهإ وإلت  ن إلمتنإفسير  بير

ن  جإئزة عىل للحصول  وإلتفوق.  لإلبدإع إلحسير
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ي إألردن إلعإلي  إلتعليم مؤسسإت جودة وضمإن ؤعتمإد هيئة أنشأت
ن
 وإلبحث إلعإلي  إلتعليم قإنون بموجب ف

 إلتعليم وزإرة إلعإلي يتبع إلتعليم لمؤسسإت ؤعتمإد كمجلس تأسست حيث م، 2005لسنة (4 ) رقم إلعلمي 

، وإلبحث إلعإلي  ن نوعية إلطموح أن ؤإل إلعلمي  ؤل إلمجلس تحويل نحو دفع جودته وضمإن إلتعليم لتحسير

 حيث إؤلدإرية، وإلمرونة لضمإن إإلستقاللية إلمؤسسية إلصفة وإكسإبهإ إلوزإرة، عن مستقلة هيئة إعتمإد

ى لمجلس إألهدإف كإنت ي  تتمثل إإلعتمإد إلكبر
ن
 :ف

 إمج أهدإف إنسجإم من إلتحقق  .إلمكتسبة إلطلبة مع مهإرإت إلمختلفة إألكإديمية إلبر

 ي  إلممنوحة إلشهإدإت ومصدإقية شفإفية تعزيز
ن
 .بال حوإجز عإلم ف

 إلتنمية إإلقتصإدية وخطط إلسوق متطلبإت مع إلتعليمية إلعملية إنسجإم. 

 إلعإلي  إلتعليم بنوعية إإلرتقإء إستمرإرية. 

 عإلمي  مستوى عىل تحديإت إلمعرفة موإجهة عىل إلعإلي  إلتعليم مؤسسإت مقررإت تعزيز. 

صالح هيإكل نقل  إلعربية إؤلمإرإت -3- 2 مإرإت  إلعربية إلمتحدة عىل إا ي دولة إإلا
ن
إلمتحدة:يعمل نظإم إلتعليم ف

ولكن عملية إإلصالح  ،إلمعرفة وآليإتهإ وذلك لتنمية شخصية إلطإلب وقدرإته وتأهيله للحيإة إلعملية
وإلتطوير لم تخلو من بعض إلثغرإت وإل سيمإ أن دولة إإلمإرإت إلعربية إلمتحدة  إعتمد نظإم إلتعليم فيهإ عىل 

ي مجإل إإلقتصإد وسوق إلشغل بمتطلبإت نجإح نظإم إلتعليم ومدى تجويد مخرجإته     
ن
 ربط إلنجإح ف

ي 
ن
، من خالل إلتوسع ف

 
 وكيفإ

 
 لتطويره وتحديثه كمإ

 
ي دولة إؤلمإرإت إلعربية إلمتحدة جهودإ

ن
يشهد إلتعليم إلعإلي ف

ي ألدإء إلمؤسسإت 
ن إلكيقن ؤنشإء مؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلحكومية وإلخإصة عإلية إلجودة، مع إلتحسير

 إلقإئمة ورفع كفإءة مكونإتهإ. 
ي دولة 

ن
ي بدأ إلتعليم إلعإلي ف

ن
إؤلمإرإت إلعربية إلمتحدة بإفتتإح إلجإمعة إألم جإمعة إإلمإرإت إلعربية إلمتحدة  ف

ي عإم 1976عإم 
ن
ي بلغ عدد فروعهإ حت  هذإ إلعإم 1988، ثم جإء إفتتإح إلكليإت إلتقنية إلعليإ ف

  17م، وإلت 
 
فرعإ

ي عإم 
ن
ي  1998عىل مستوى إلدولة.وجإء إفتتإح جإمعة زإيد ف ي أبوظتر

ن
، وقد تنإمت إلتخصصإت بفرعيهإ ف ي ودنر

ي إحتيإجإت سوق إلعمل، كمإ حصلت هذه إلمؤسسإت عىل إإلعتمإد  ي هذه إلمؤسسإت بمإ يلتر
ن
إلمطروحة ف

 (.2010،إألكإديمي إلدولي لمختلف تخصصإتهإ.)رإفدة عمر إلحريري
إم مؤسسإت إلتع2000سنة  "إألكإديمي  إإلعتمإد هيئة" أنشئت ن ليم إلعإلي عملت هذه إلهيئة عىل ضمإن إلب 

ي يتم عىل أسإسهإ 
إمج إألكإديمية بإلمعإيبر إلدولية. تقوم إلهيئة بإعدإد وتنفيذ مقإييس إلجودة إلت  إلخإصة وإلبر

إمج إلعلمية من أجل ترخيصهإ وإعتمإدهإ.   تقييم مؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلخإصة وإلبر
بية وإلتعل يم عىل أن تتصف مؤسسإت إلتعليم إلعإلي تهدف هيئة إؤلعتمإد إألكإديمي ؤل دعم حرص وزإرة إلب 

ي دولة إؤلمإرإت إلعربية إلمتحدة بأعىل معإيبر إلجودة. وبنإء عىل هذإ إلهدف، 
ن
إمج إألكإديمية ف إلخإصة وإلبر

إمج إألكإديمية من  ي يتم عىل أسإسهإ تقييم مؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلخإصة وإلبر
حددت إلهيئة إلمعإيبر إلت 

. وتقوم إلهيئة أجل ترخيصهإ وإعتمإ
 
ف بهإ دوليإ د برإمجهإ إلتعليمية وذلك بإلتوإفق مع معإيبر إلجودة إلمعب 

إمجهإ إلمعتمدة.   بنشر إلئحة بإلمؤسسإت إلعلمية إلمرخص لهإ وببر

خيص ؤل معإيبر  إستنإدإ إلخإصة إلعإلي  إلتعليم مؤسسإت أوضإع تقييم عىل عملهإ إلهيئة ركزت    وإإلعتمإد إلب 

ة خإصة خالل تعليمية مؤسسة 16 ؤغالق لذلك نتيجة وكإن  تستوف لم ألنهإ 2003 حت   2001 من إلفب 

وط خيص عليهإ وإلمتطلبإت إلمنصوص إلشر  إلتعليم إلخإص مؤسسإت لكإفة إلدورية إلمرإجعة وتتم هذإ .للب 

إلمؤتمر ،)إليونيسكو .سنوإت خمس إألكإديمية كل برإمجهإ إعتمإد ؤعإدة وكذلك سنوي بشكل
،  (.15،ص2009إإلقليمي

إير  ي فبر
ن
ي أقرهإ مجلس إلوزرإء لدولة إؤلمإرإت إلعربية إلمتحدة ف

ة إلت  تم دمج  ،2016بعد إلهيكلة إلوزإرية إألخبر
 
 
ن وزيرّي دولة ووفقإ بية وإلتعليم، وتعيير

 بوزإرة إلتعليم إلعإلي وإلبحث إلعلمي مع وزإرة إلب 
 
مإ كإن ُيعرف مسبقإ
ي دولة لهذإ إلتغيبر تقوم وز 

ن
إف عىل إلتخطيط إلعإم للتعليم إلعإلي وإلبحث إلعلمي ف بية وإلتعليم بإؤلشر إرة إلب 

ن لتأسيس إلمؤسسإت إلفيدرإلية للتعليم إلعإلي  عتن إلوزإرة بمسؤولية ؤعدإد مسودة إلقوإنير
ُ
إؤلمإرإت. كمإ ت

، كذلك ترخيص وإعتمإد مؤسسإت إلتعليم إلعإلي إلخإصة.   وإلبحث إلعلمي
ي يتم عىل أسإسهإ تقييم مؤسسإت إلتعليم هيئة إإلعتمإد إألكإديمي تأسست 

ؤلعدإد وتنفيذ مقإييس إلجودة إلت 
إمج إلعلمية من أجل ترخيصهإ وإعتمإدهإ.   إلعإلي إلخإصة وإلبر

إمج إلدرإسية، ويتضمن نظإم إإلعتمإد إلُمطبق عىل إ : إلرقإبة، وتقييم إلبر ي إلدولة ثالثة محإور، هي
ن
لجإمعإت ف

وإلحصول عىل إإلعتمإد، وتفرض تكإملية إلنظإم أن تتم تلك إلمحإور بعمليإتهإ كإفة بشكل منتظم وجدي، بمإ 
معتمدة  وبرإمجهإ إل ،يكفل إلجودة إألكإديمية. وتقوم إلهيئة بنشر إلئحة بإلمؤسسإت إلعلمية إلمرخص لهإ 

 ، ي إلشبكة إلدولية لالعتمإد إألكإديمي
ن
وتعتبر إلهيئة إألول عىل مستوى دول مجلس إلتعإون، وهي عضو ف
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، أبنإء إلدول إلشقيقة وإلصديقة، وقد  ن ن وإلمقيمير وتستوعب هذه إلمؤسسإت ؤضإفة ؤل إلطلبة إلموإطنير
إمجهإ، ممإ يدل عىل م  ستوإهإ إلرفيع. حصلت إلعديد منهإ عىل إإلعتمإد إلدولي لبر

إف عىل تنفيذهإ، وإلعمل  من مهإم إلهيئة وضع خطة سنوية للبحوث إلعلمية وأنشطة إلتطوير بإلدولة، وإؤلشر
ي إلمجتمع. 

ن
عىل توفبر إلموإرد إلمإلية إلالزمة، ونشر نتإئج إلبحوث، وتعميم إلفإئدة منهإ عىل إلمستويإت كإفة ف

ي إلدولة ؤليجإد منإخ عإم  بإؤلضإفة ؤل ذلك، تقوم إلهيئة بإلتعإون
ن
مع إلجإمعإت وإلكليإت ومرإكز إلبحوث ف

ي 
ن
يشجع عىل إلبحث وإإلكتشإف وإؤلبدإع وإإلبتكإر، وربط جهود إلبحث إلعلمي بإحتيإجإت إلمؤسسإت ف

إكة مع إلجهإت إلحكومية ن بإلذإت عىل تنمية عالقإت إلتعإون وإلشر كبر
ومؤسسإت إلقطإع إلخإص ،إلدولة، وإلب 

. لإلسهإ ي
ن
ي تحقيق إقتصإد تنإفشي ومعرف

ن
 م ف

ي  خطة أولت  إتيجية دنر إ ليكون للتعليم مركزة عنإية 2015 إؤلسب 
 
 ؤطالق مؤخرإ وتم .إلعإلمية للمعإيبر  مكإفئ

ي  إلمدرسية إلرقإبة جهإز
ن
ي  ف كز حيث دنر ي  مهمته تب 

ن
ي  إلتعليم وتطوير لدعم إلتعليم جودة قيإس و تحديد ف

ن
 ف

ي  ي  إلمدرسية إلرقإبة جهإز يقدم أن إلمتوقع ومن .دنر
ن
ي  ف ي  إلتعليم مستوى عن شإملة معلومإت دنر

ن
ي  ف  وإلذي دنر

ي  يسهم أن شأنه من
ن
ن  ف  .إلسيإسإت مستوى وعىل إلمدإرس مستوى عىل وإلتطوير إلتخطيط تحسير

ي  بدأت :تجربة إلمملكة إلعربية إلسعودية 3-3
ن
ي  إلقرن إلثمإنينإت من  ف

إلحكومية  إلجإمعإت بعض إلمإصن
ي  إلجودة ضمإن أنظمة بإدخإل إلسعودية

ن
 إلدولية إلمؤسسإت بعض مع بإلتنسيق وإؤلتفإق برإمجهإ، بعض ف

ي  برإمج إلعتمإد
ن
إمج إلرئيسة إلمهنية بعض إلمجإإلت  ف ي  وذلك وإلحإسوبية، إلهندسية كإلبر

ي جإمعت 
ن
 إلملك ف

ول فهد ي  سعود، وإلملك وإلمعإدن، للبب 
ن
ين إلقرن من منتصف إلتسعينإت وف  إلجإمعإت بعض قإمت إلعشر

 للتطوير عمإدإت لتصبح هذه إلمرإكز تطورت ثم إلعزيز، عبد إلملك جإمعة منهإ إلجودة مرإكز لضبط بإنشإء

، ي  كمإ إألكإديمي
ن
ول إلملك فهد جإمعة ف ي  وإلمعإدن، للبب 

ن
إتيجية تبنت إلحإلي  إلقرن مطلع وف  إلمملكة ؤسب 

، من إلتعليم لتنظيم شإملة تطوير عملية تتبتن  جديدة وع تنفيذ خالل إلعإلي ي  إلمركز مشر
 للقيإس إلوطتن

، وإؤلعتمإد للتقويم وإلهيئة إلوطنية وإلتقويم، ة وتتول هإته إألكإديمي  وأنظمة ضمإن إلجودة مهمة إألخبر

،  وضع إلهيئة تتول بحيث منهإ، إلعسكرية كإفة بإستثنإء إلعإلي  إلتعليم بمؤسسإت إلخإصة إؤلعتمإد إلمعإيبر
، بإؤلعتمإد إلخإصة وإؤلجرإءإت وإلمقإييس، ي  وضمإن إلجودة إألكإديمي

ن
، إلتعليم ف  إألدإء وتقويم ومرإجعة إلعإلي

ي 
ن
ي )مجيد إلمؤسشي :بشقيه وإإلعتمإد إلجديدة، أو إلمؤسسإتةإلقإئمة ف إمجر  2008 ) عوإد،) شإكر، سوسن وإلبر

 وتتمتع إلمعنوية بإلشخصية تتمتع وهي هيئة 2004 عإم "إألكإديمي  وإإلعتمإد للتقويم إلوطنية إلهيئة" تأسست

ف وإلمإلي  إؤلدإري بإؤلستقالل  إلعإلي  إلتعليم جودة ضبط ؤل تهدف وهي  .إلعإلي  إلتعليم عليهإ مجلس ويشر

وط إلتقويم وإإلعتمإد  إلعمل سوق متطلبإت لمقإبلة كفإءة مخرجإته وضمإن ووضع قوإعد ومعإيبر وشر
، وصيإغة إلضوإب ي إلمؤسسإت إألكإديمية إلمختلفة بعد إلثإنوية إلعإمة. إألكإديمي

ن
ي تكفل تطبيقهإ ف

ط إلت 
، مثل إلتدريس وإلتدريب. وإؤلعتمإد إلعإم  ووضع إلقوإعد وإلمعإيبر إلمتعلقة بمزإولة إلعمل إألكإديمي

وخططهإ للمؤسسإت إلجإمعية إلجديدة أو مإ يعإدلهإ مثل إلكليإت وإلمعإهد، وإعتمإد أقسإمهإ وتخصصإتهإ 
إألكإديمية، وإلمرإجعة وإلتقويم إلدوري لألدإء إألكإديمي للمؤسسإت إلجإمعية إلقإئمة أو مإ يعإدلهإ، وإعتمإد 
 مثل إلكليإت وإلمعإهد وتقويمهإ بشكل دوري. وإلتنسيق حيإل إعتمإد 

 
أقسإمهإ وخططهإ إلدرإسية أكإديميإ

ي إلمملكة أكإ
ن
 من جهإت إإلعتمإد إلعإلمية. وتقويم وإعتمإد برإمج برإمج وأقسإم مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ف

 
ديميإ

، وإلدكتورإه أو مإ يعإدلهإ، وإلمرإجعة إلدورية  ،إلبكإلوريوس وإلدبلوم إلعإلي بعد إلبكإلوريوس وإلمإجستبر
ي إلمجإإلت إلمختلفة، ،لمتطلبإتهإ 

ن
إح إلخطط إلعإمة ؤلعدإد وتطوير إألدإء إألكإديمي ف ي إقب 

ن
 وإلمشإركة ف

ي 
ن
ة  ف ي وتبر

ن
ي نظإم إلجودة وإن إختلفت ف

ي تبتن
ن
إألخبر نقول أن إلعديد من إلدول بمإ فيهإ إلجزإئر إنخرظت  ف

ي ذلك ،ودرجة تجسيده
ن
ية وإلمإلية إلمسإعدة ف يعية وإلموإرد إلبشر ي توفبر إلمنظومة إلتشر

ن
 .وف

 
 :خاتمة

ي 
ن
بوية حول إلموضوع ٕإل أن ضمإن إلجودة ف ي حد ذإتهإ بل هي وسيلة تشبر إألدبيإت إلب 

ن
إلجإمعإت ليس غإية ف

ن وتعزيز أدإء إؤلدإرإت وإلمؤسسإت إألكإديمية وتصميمهإ بشكل يضمن إلجودة بإعتبإرهإ  تسمح بتقويم وتحسير
ي 
ن
ن عىل إلوظإئف إلمرتبطة بضمإن إلجودة ف كبر

 إلتعليم إلعإلي ذلك من خالل إلب 
ن وسيلة لتطوير وتحسير

 إلجإمعإت. 

ن  ؤل إلعإلي  عليمإلت مؤسسإت تسىع ّ ي  إلتمبر
ن
إلفئإت  ؤل إلمجتمع وخدمة وإلبحثية إألكإديمية خدمإتهإ تقديم ف

ي  تنجح حت   إلطالب من إلمستهدفة
ن
ي تقديم  إستقبإلهم ف

ن
ة إألكإديمية خدمإتهإ وتتوفق ف ن  لهم، إلمتمبر

ن  إلمحىلي  وإلمجتمع سوق إلعمل ؤل ذلك بعد وتخرجهم ين كخريجير ن  إؤلحتيإجإت تلبية عىل وقإدرين متمبر

 .إلمختلفة للمجتمع
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، عمإن: دإر صفإء للنشر وإلتوزي    ع، إلطبعة  ي مؤسسإت إلتعليم إلعإلي
ن
أبو إلرب عمإد وآخرون، ضمإن إلجودة ف

 .2010إألول، 
 تطبيقإت تربوية، عمإن. إألردن.  -، ؤدإرة إلجودة إلشإملة2010أحمد إلخطيب، ردإح إلخطيب، 

ي عبد 
، جإمعة قنة إلسويس، مض. 2008إلعزيز، إلبهوإسر ي إلتعليم إلعإلي

ن
 ،إؤلعتمإد وضمإن إلجودة ف

ي إلجإمعة،ط
ن
 عمإن إألردن دإر إلفكر للطبإعة وإلنشر وإلتوزي    ع.  1إلتل سعيد،قوإعد إلتدريس ف

،دإر إلثقإفة لل2010إلحريري رإفدة عمر،  ي إلتعليم إلعإلي
ن
نشر ،.سعد زنإد درويش،إلقيإدة وإدإرة إلجودة ف

 وإلتوزي    ع،إألردن، 
 ، ، هيئة إعتمإد مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ي

دليل مؤسسإت إلتعليم إلعإلي ؤلجرإء درإسة إلتقييم إلذإن 
 2010إألردن،

، كة إلوظنية للنشر وإلتوزي    ع1981رإبح تركي  .، إلتعليم إلقومي وإلشخصية إلجزإئرية، إلجزإئر إلشر

لجودة وإؤلعتمإد إألكإديمي لمؤسسإت إلتعليم إلعإم ،إ2008سوسن شإكر مجيد ودمحم عوإد إلزيإدإت،
،دإر إلصفإء للنشر وإلتوزي    ع.عمإن إألردن.   وإلجإمىعي

إمج إلجإمعية،دإر إلصفإء للنشر وإلتوزي    ع.عمإن 2014سوسن شإكر مجيد، ي إلمؤسسإت وإلبر
ن
،إلجودة ف

 إألردن. 
ن ،  ي 2014شتوي عىل نإض آل زإهر إلسالطير

ن
ن ف بحوث  -مؤسسإت إلتعليم إلعإلي  ، تحقيق إلجودة وإلتمبر

 135ص  -ودرإسإت علمية محكمة 
 ، ؤبن منظور، إلمجلد إألول. 2010لسإن إلعرب،

ي 2006إلنشإش، هيإم عبد إلفتإح، 
ن
ي إلجإمعإت إألردنية، أطروحة دكتورإه ف

ن
، تطوير نموذج لضمإن إلجودة ف

بية جإمعة عمإن إلعربية للدرإسإت، ص  (.36إلب 
،إليونيسكو،إلمؤتمر   .15،ص2009إإلقليمي
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