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مقدمة:
لقد ظهر مفهوم ضمان الجودة فيي التعلييم الجيامعي ينتيجية لالنتقيادات المتصياعدة لتيدني نوعيية
التعليم العالي ،وارتفاع يلفته ،وانتشار التعليم العالي الخاص ،والدفع بمؤسسات التعليم العالي نحيو
االسييتقالا اليي،اتي ،فنييال عيين المنافسيية الحييادة فييي سييو العمييل  ،والتنييافس العييالمي بييين مؤسسييات
التعليم العالي ينتيجة للتوجه العالمي للعولمة ،وانتشيرت لي،لا الهيتيات العالميية لنيمان الجيودة فيي
التعليم العالي ،التي عملت على تحديد السياسات والمعايير لنمان جودة البرامج في التعليم العيالي،
وأصييبل لمام يا ى علييى مؤسسيياته األتيي ،بهييا وتحقيقهييا فييي برامجهييا يمتطل ي أساسييي لالعتييرا بهييا
واعتمادها.
وتعاني مؤسسات التعليم العالي العربية تحديات تتصيل بتيدني نوعيية مخرجاتهيا وعيدم موائمتهيا
الحتياجات سو العمل وتطيط التنميية فيي معظيم البليدان العربيية عليى حيد سيواء  ،وإن يثييراى مين
تخصصات وبرامج ه،ه المؤسسات لم تعد تشكل ذات أولويية لحاجية المجتميع وأصيبل سيو العميل
المحليييي مشيييبعا ى منهيييا  ،وتعييياني مخرجاتهيييا مييين البطالييية وتاصييية تخصصيييات العليييوم اإلنسيييانية
واالجتماعييية  ،وأصييبحت بعيين األنظميية العربييية مثقليية بتوظيي مخرجييات هيي،ه التخصصييات فييي
المؤسسات والهيتات واليواارات بهيد حيل مشيكلة البطالية السيافرة لمثيل هي،ه المخرجيات  ،إالّ أن
القطيياع الخيياص يشييترط لتوظيي هيي،ه المخرجييات تييوفر المهييارات اإلضييافية األتييرا مثييل الل ييات
األجنبية والقدرة عليى اسيتخدام الحاسي ا ليي  ،إضيافة إليى بعين المهيارات والقيدرات الشخصيية
األترا .
ونتيجة ل،لا فقد سعت الكثير من الحكومات العربية إلى إصالح مؤسسات التعليم العالي وتجوييد
مخرجاتهييا بشنشيياء وتشييكيل الهيتييات أو المجييالس المتخصصيية لالعتميياد األييياديمي وضييمان الجييودة
التي تنمن من تاللها توطييد ققتهيا ببرامجهيا التعليميية وموائمية مخرجاتهيا ميع متطلبيات المجتميع
وسو العمل.
وتأتي ه،ه الدراسة لتلقى النوء على تمسة محاور رئيسة أولها اإلطار النظري لدراسة مفياهيم
ومداتل ضمان الجودة للتعلييم العي الي التيي بيدأ األتي ،بهيا فيي مؤسسيات التعلييم العيالي العربيي وليم
تطبقها ينظيام فاعيل عليى برامجهيا التعليميية  ،وقانيهميا لدراسية واقيع التعلييم العيالي وميدا موائمية
مخرجاته لحاجيات المجتميع وسيو العميل فيي البليدان العربيية مين تيالا الدراسيات المنجيمة لواقيع
التعليييم العييالي لكييل قطيير عربييي علييى حييدة  ،وينيياق المحييور الثال ي واقييع هيتييات ضييمان الجييودة
واالعتماد األياديمي القائمة لثالقة عشر دولة عربية وآليات التنسيق بين ه،ه الهيتيات  ،أميا المحيور
الرابع فقد ريم على التجارب الناجحة لهيتات ضمان الجودة واالعتماد لسبع دوا أجنبيية وعربيية ،
أما المحور الخامس فقد ناق النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة .
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أوالى  :اإلطار النظري
مفهوم الجودة
من تعاري الجودة:
 القدرة على تحقيق أهدا مرغوبة ،باستخدام وسائل صحيحة.
 درجة توافق الخدمة المقدمة مع المقاييس و المعايير المتعار عليها .
 تلبية حاجات المبون ( المستفيد)  ,وتحقيق رضاه  ,و الوفاء بتوقعاته باستمرار.
 ممارسة رقابية مجدية على العوامل الرئيسة التي تؤقر في نوعية التعليم العالي وتكاليفه.
 كما تعرف الجودة بأنها تأهيل المؤسسة للحصوا على شهادة الجودة أي تحقيق متطلبات
المواصفات العالمية  ، ISOبعد إسقاطها على المؤسسة التعليمية ،وإعادة صياغتها ،لتصبل
1
قابلة للتطبيق في التعليم العالي
 كما تعرف الجودة بأنها جملة من المعايير والخصائص التي ينب ي أن تتوافر لجميع عناصر
العملية التعليمية بالجامعة سواء منها ما يتعلق بالمدتالت أو المخرجات التي تلبي احتياجات
المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتتحقق من تالا االستخدام الفعاا لجميع
2
العناصر البشرية والمادية بالجامعة
 وتعر الجودة أينا ى بأنها :تكامل المالمل والخصائص لمنتج أو تدمة ما بصورة تمكن من
تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفه ضمنا  ،أو هي مجموعة من الخصائص
والمميمات لكيان ما تعبر عن قدرتها على تحقيق المتطلبات المحددة أو المتوقعة من قبل
3
المستفيد"
 يما يعرفها معهد علوم االتصاالت بواارة التجارة األمريكية تعريفا ى إجرائيا ى بأنها :جميع
األنشطة التي ينب ي القيام بها لنمان االلتمام بالمعايير واإلجراءات التي تؤدي إلى مخرجات
وتدمات تحقق متطلبات األداء.
 ويعتبر مفهوم الجودة وفقا ى لما تم اإلتفا عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم ال،ي أقيم في باريس
في أيتوبر 0221م " أن الجودة في التعليم العالي مفهوم متعدد األبعاد ينب ي أن يشمل جميع
وظائ التعليم وأنشطته مثل:
 .0المناهج الدراسية
 .9البرامج التعليمية
 .3البحوث العلمية
 .4الطالب
 .5المباني والمرافق واألدوات
 .6توفير الخدمات للمجتمع المحلي
 .7التعليم ال،اتي الداتلي
 .1تحديد معايير مقارنة للجودة معتر بها دولية
وتعتبر الجودة أحد أهم الوسائل واألسالي لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء بمستوا أدائه في
العصر الحالي ال،ي يطلق عليه بعن المفكرين بأنه عصر الجودة  ،فلم تعد الجودة ترفا ى
ترنو إليه المؤسسات التعليمية أو بديالى تأت ،به أو تتريه األنظمة التعليمية  ،بل أصبل
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ضرورة ملحة تمليها حرية الحياة المعاصرة  ،وهي دليل على روح البقاء لدا المؤسسة
التعليمية.4
إدارة الجودة و نظامها ودليلها

5

 إدارة الجودة هي النشاطات المنسقة لتوجيه وضبط المؤسسة بالنسبة للجودة ،وهي جمء من
أنظمة اإلدارة األترا ياإلدارة األياديمية  ،أو اإلدارة المالية.
 نظام إدارة الجودة هو نظام إداري لوضع سياسة الجودة و أهدافها ،ولبلوغ ه،ه األهدا .
 دليل الجودة هو الوقائق (معلومات ــ مخططات ــ مواصفات ــ إرشادات ــ إجراءات ــ
تعليمات ــ رسوم ــ سجالت ) ،التي توفر معلومات منسقة عن نظام إدارة الجودة في
المؤسسة.
مصطلحات الجودة






الجودة،

تخطيط الجودة :هو ذلا الجمء من إدارة الجودة ال،ي يريم على وضع أهدا
ويوص العمليات التش يلية النرورية والموارد ذات الصلة لتلبية تلا األهدا .
ضبط الجودة :هو ذلا الجمء من إدارة الجودة ال،ي يريم على تلبية معايير الجودة.
ضمان الجودة  :هو ذلا الجمء من إدارة الجودة ال،ي يريم على توفير الثقة بأن معايير
الجودة بالنسبة للمنتج المقصود ستكون محققة.
تحسين الجودة  :هو ذلا الجمء من إدارة الجودة ال،ي يريم على ايادة المقدرة على تحقيق
معايير الجودة.

عناصر الجودة







6

7

جودة عناصر العملية التعليمية المكونة من الطالب وأعناء الهيتات الجامعية.
جودة المادة التعليمية بما فيها من برامج ويت وطرائق وتقنيات.
جودة مكان التعليم بما ينمه من صفو ومختبرات ومكتبات وورش وغيرها.
جودة اإلدارة مع ما تعتمد عليه من قوانين وأنظمة ولوائل وتشريعات ،وما تتبناه من سياسات
وفلسفات ،وما تعتمده من هيايل ووسائل وموارد.
جودة المنتج (الخريجون و األنشطة البحثية  ،و الخدمات المجتمعية).

آليات ضمان الجودة










8

نظم المعلومات المعماة (بيانات – تقارير – مسوحات -استبيانات . )....
نظم التقويم ( لجان – هيتات – وياالت – وحدات . ).....
نظم ضمان الجودة ( لجان – هيتات – وياالت – مجالس. )....
نظم االعتماد (هيتات – وياالت – مجالس.)..
نظم المقارنة و اإلسناد إااء جامعات و يليات مرجعية.
نظم التمويل المرتبطة بمؤشرات األداء  ،المحفم للجودة .
نظم الحوافم المخططة جيداى .
نظم االعترا بالشهادات و البرامج و المؤسسات.
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 نظم التصني التراتبي.
 نظم امتحانات الكفاءة.
 آليات أترا (الرقابة اإلدارية ـــ مجالس األمناء ـــ جمعيات ـــ مرايم ـــ معاهد. )..
المبادئ األساسية ألنظمة الجودة :

أصييدرت المنظميية الدولييية للمواصييفات والمعييايير منيي ،العييام  0217مجموعييات ميين المعييايير
والمواصيييفات (بيييدءا بمجموعييية  ISO-9000لعيييام  0217وميييرورا بمجموعييية  ISO-9000لعيييام 0224
ووصييوالى إلييى مجموعيية  ISO-9000للعييام  .)9111وهيي،ه المجموعييات تريييم علييى تحقيييق ضييمان
الجودة وتكرسه ،ويؤدي تطبيق ه،ه المجموعات إلى ممايا متعددة لمؤسسات التعليم العيالي ،فهيي
تحسّن جودة األداء الجامعي ،وتوحّد إجراءات العمل ،وتو ّاع المهام بفاعلية ،وتحقق رضا الطلبة
وسو العمل والمجتمع عن تدمات التعليم الجامعي ،وتحيدد واجبيات ومسيؤوليات ييادر الجامعية
بدقيية ،وتييؤدي إلييى تعريي العيياملين بءلييية وإجييراءات العمييل بصييورة دقيقيية ،وتييؤدي إلييى التحقييق
والتأيد من تطبيق اإلجراءات بدقة ، 9.وتقوم أنظمة الجودة المبنية على أسيا مواصيفات ضيمان
الجودة  ، ISO 2110/9/3على سبعة مبادئ أساسية هي-:10
 .0التنظيم :تتطل مواصيفات ضيمان الجيودة مين المؤسسية أن تحيدد مسيؤوليات ييل شيخص،
وصيالحياته ،والتيدتالت التنظيميية بينييه وبيين ا تيرين ،بحيي تنييمن أن ييتم دوميا انجيياا
جميع األعماا بشكل صحيل.
 .9توثيق نظام الجودة :ويشمل إعداد دليل الجودة ،واإلجيراءات ،وتعليميات العميل أي توقييق
ييفية القيام بجميع أنشطة العمل التي تؤقر على الجودة في المؤسسة.
 .3ضبط وثائق نظام الجودة :ويشمل ذلا ضبط تطوير هي،ه الوقيائق ،ومراجعتهيا ،والمصيادقة
عليهييا ،وإصييدارها ،وتعييديالتها تجنبييا للقيييام باألنشييطة ،أو األعميياا بطيير مخالفيية لمييا هييو
معتمد.
 .4االحتفاظ بسجالت الجودة :ويهد إلى تمكين المؤسسية مين تتبيع ميا حيدث فيي حياا ظهيور
أي مشييكلة  ،وإظهييار انييه قييد تييم إتبيياع اإلجييراءات ،وتعليمييات العمييل ،يمييا يج ي للجهييات
الخارجية (المبيائن  ،أو الهيتيات المانحية لشيهادات المطابقية) ،وللجهيات الداتليية (الميدققين
الداتليين).
 .5التحقققق ققن تنفيققط اانشققط التققي يشققمل ا نظققام الجققودة :ويشييمل التحقييق ميين التصييميم،
والمصيادقة علييه وفحيص المنييتج أقنياء عملييات التصينيع ،للتأيييد مين مطابقتيه للمواصييفات،
وي،لا تدقيق نظام الجودة للتأيد من انه يعمل يما يج  ،ومراجعة اإلدارة له،ا النظام للتأييد
من فاعليته.
 .6تحديد حاالت عدم المطابق  ،واتخاذ ااعمال التصقحيحي المنابقب  :أي انيه عنيد ظهيور أي
حالة عدم مطابقة ولها عالقية بنظيام الجيودة  ،ييتم تحدييد أسيا ظهورهيا  ،واتخياذ األعمياا
التصحيحية المناسبة لمنع حدوث ذلا مرة أترا ،والتأيد من فاعلية ه،ه األعماا.
 .7تحسققين التوا ققل والتفققاتم والتعققاون :وهيي،ا ينطبييق علييى العالقيية بييين األقسييام  ،وعلييى
العالقات ضمن القسم الواحد ،ويهد إلى منع حدوث األتطاء عن طريق التأيد مين أن ييل
شخص يعر ما هو مطلوب منه.
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مبررات وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:

إن إدارة الجودة تساعد وبشكل منظم على إحداث عملية الت يير والتحدي فيي النظيام التعليميي
 11وذلا الن نظرية الجيودة الشياملة هيي نظريية منظمية وطريقية متكاملية التطبييق ييتم اسيتخدامها
وتوظيفها يءلية أو نظام في أقنياء تحلييل المعلوميات واتخياذ القيرارات الالامية يميا ترييم مبيادئ
وعناصر مفهوم إدارة الجودة الشاملة ينظرية تطبيقية على أهمية تفعيل دور يل شخص في إطار
النظام التعليمي من اجل التطوير والتحسين المستمر .
ويمكن إجماا فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي في النقاط التالية:
 .0إيجاد نظام شامل لنبط الجودة في الجامعات وال،ي يمكنها من تصحيل ومراجعة وتطيوير
المناهج الدراسية .
 .9تساعد في ترييم جهود الجامعة على إتباع االحتياجات الحقيقية للمجتمع وسو العمل.
 .3إيجاد مجموعة موحدة مين الهياييل التنظيميية التيي ترييم عليى جيودة التعلييم فيي الجامعيات
والتي تؤدي إلى مميد من النبط والنظام فيها.12
 .4االرتقاء بمستوا األداء األياديمي بصورة مستمرة.
 .5تجاوا ا قار الناجمة عن غياب التنافسية في األسوا العالمية للخريجين.
 .6السيطرة على المشكالت التي تواجه العمليات اإلدارية والحد من تأقيرها.
 .7االسييتجابة السييريعة لحاجييات المجتمييع إلييى تييريجين بمواصييفات عالييية الجييودة والتصييدي
13
لمشكالته بخطط طموحة.
باإلضافة إلى ذلا هناك فوائد أترا تتمثل في :
 .0تحسين نوعية الخدمات المتمثلة في مخرجات التعليم العالي .
 .9رفع مستوا األداء عند العاملين في المؤسسة التعليمية.
 .3تخفين تكالي الخدمات والتش يل.
 .4العمل على تحسين وتطوير طر وأسالي العمل.
 .5ايادة الوالء واالنتماء عند العاملين للمؤسسة التعليمية.
 .6استمرار وايادة قدرة المؤسسة على البقاء والمنافسة .14
صعوبات تطبيق إدارة الجودة في التعليم العالي العربي

 .0غياب التنافسية في األسوا العالمية لخريجي الجامعات العربية.
 .9تدهور اإلنتاجية في المجاالت العديدة لخريجي الجامعات العربية .
 .3تمايد البطالة بين الخريجين في الجامعات الخاصة والحكومية.
 .4ايادة المعروض من الخريجين الجامعيين عن الطل عليهم .
 .5تقادم الهيايل اإلدارية والتشب بقيم إدارية وققافة تنظيمية يصع الفكاك عنها.
 .6ت لي النظام على أعماا الفكر أي التطبيق المتطر
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للنظم والقواعد واإلجراءات.

ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع
العبيدي

 .7ترسييييال االعتمييياد عليييى المريميييية أي االعتمييياد عليييى الفيييرد وإضيييعا
والمجالس.

أ.د /سيالن جبران

دور المجموعيييات

 .1هيمنة القطاع اإلداري على القطاع األياديمي.
 .2ضع

يفاءة اإلداريين وبعن القيادات األياديمية.

 .01التعليم المعتمد على التلقين واالستظهار بدال من التحليل واالستنتاج واالبتكار.
 .00إجراء البح العلمي ألغراض الترقية والكس المادي .
 .09تدمة المجتمع تكون لبناء عالقات عامة وتحسين الصورة اإلعالمية للمؤسسة التعليمية.15
وهناك إشكاليات وتحديات تعو االرتفاع بمستوا يفاءة وفعالية التعليم العالي العربي لعل من
أهمها ما يلي :
-

جمود استراتجيات التعليم العالي العربي.
ضع الصلة بين البح العلمي والممارسات التطبيقية في المجتمع .
نقص التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات اإلنتاج .
البون الشاسع بين إنتاج المعرفة واستخدامها في التطوير واإلصالح.
ضع العالقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سو العمل .
ايادة الكم بين عدد الطالب مقابل الكي لمستوا التأهيل.
ضع اإلنفا على البح العلمي .

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

16

ه،ه المهام والمميمات والمبررات واألهدا إلدارة الجودة الشاملة بحاجة إلي إحداث
متطلبات أساسية لدا المؤسسات التعليمية حتى تستطيع تقبل مفاهيم الجودة الشاملة بصورة
سليمة قابلة للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع  ،ولكي تترجم مفاهيم
الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية للوصوا إلي رضا المستفيد الداتلي والخارجي للمؤسسة
التعليمية  ،فشن هناك الكثير من المتطلبات أهمها :
 .0دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.
 .9ترسيال ققافية الجيودة الشياملة بيين جمييع األفيراد يأحيد الخطيوات الرئيسية لتبنيي إدارة الجيودة
الشيياملة  ،حيي أن ت يييير المبييادئ والقيييم والمعتقييدات التنظيمييية السييائدة بييين أفييراد المؤسسيية
الواحدة يجعلهم ينتمون إلي ققافة تنظيمية جديدة تلع دورا باراا في تدمة التوجهات الجديدة
17
في التطوير والتجويد لدا المؤسسات التعليمية .
 .3تنمية الموارد البشرية ييالمعلمين أو المشيرفين األيياديميين وتطيوير وتحيدي المنياهج وتبنيي
أسالي التقويم المتطورة وتحدي الهيايل التنظيمية إلحداث التجديد التعليمي المطلوب.
 .4مشارية جميع العاملين في الجهود المب،ولة لتحسين مستوي األداء.
 .5التعر علي احتياجات المستفيدين الداتليين وهم الطالب والعاملين والخارجيين هيم عناصير
المجتمع المحلي  ،وإتناع ه،ه االحتياجات لمعايير لقيا األداء والجودة. 18
 .6تعويد المؤسسة التعليمية بصورة فاعلة علي ممارسة التقويم ال،اتي لألداء.
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ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع
العبيدي

أ.د /سيالن جبران

 .7تطوير نظام للمعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة ما.
 .1تفوين الصيالحيات يعيد مين الجواني المهمية فيي إدارة الجيودة الشياملة وهيو مين منيامين
العمل الجماعي والتعاوني بعيدا عن المريمية في اتخاذ القرارات.
 .2المشارية الحقيقية لجميع المعنييين بالمؤسسية فيي صيياغة الخطيط واألهيدا الالامية لجيودة
عمل المؤسسة من تالا تحديد أدوار الجميع وتوحيد الجهيود ورفيع اليروح المعنويية فيي بيتية
العمل في يافة المراحل والمستويات المختلفة.19
 .01استخدام أسالي يمية في اتخاذ القرارات وذلا لميادة الموضوعية وبعيدا عن ال،اتية
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ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع
العبيدي

أ.د /سيالن جبران

قانيا :التعليم العالي في البلدان العربية وحاجات سو العمل والمجتمع
شييهد التعليييم العييالي فييي الييوطن العربييي تمايييد يمييي متسييارع فييي عييدد مؤسسيياته الحكومييية
والخاصة والتوسيع فيي عيدد الكلييات واييادة فيي عيدد الطيالب الملتحقيين بيه  ،حيي تشيير أحيدث
البيانات 20أن عدد الجامعات في الدوا العربية بلغ  315جامعة في العام 9111م مقارنة بـ  933جامعة
في عام  9113بنسبة ايادة بل ت  %65.9وبواقع  059جامعية  ،حيي أرتفيع عيدد الجامعيات الخاصية
تالا نفس الفترة مين ( )77جامعية ليصيل إليى ( )029جامعية وبفيار اييادة (  ) 005جامعية عين عيام
 ،9113ليتساوا عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدوا العربية بفار جامعة واحيدة لصيالل
الجامعات الحكومية.
وتحتل تونس المريم األوا بين مجموعية اليدوا العربيية حيي تنياعفت فيهيا عيدد الجامعيات
بمعدا  %011ليرتفع العدد من  99جامعة ليصل إلى  44جامعة منهيا  30جامعية تاصية  ،يميا تماييد
عدد الجامعات في الجمائر من  96جامعة إلى  34جامعة حكومية .وفي مصر تمايد عدد الجامعيات
بواقع ( 00جامعة منها  7جامعات تاصة) ليصل العدد إلى  31جامعة  ،وفي األردن تمايد بواقع (1
جامعات منها  6تاصة) ليبلغ  96جامعة  ،سيوريا تماييد بواقيع ( 4جامعيات تاصية) ليصيل إليى 2
جامعات  ،واليمن تمايد بواقع ( 09جامعات تاصة) ليصل إلى  97جامعة  ،والسيودان تماييد بواقيع
( 7جامعات  ،منها  6تاصة) ليبلغ  35جامعة  ،وفي لبنان توجد جامعة رسيمية واحيدة و 37جامعية
تاصة .وفي ليبيا تم إضيافة جامعية تاصية (هانيبياا) ليصيل عيدد الجامعيات إليى  05جامعية  ،أميا
الم يرب فقيد ارتفيع عيدد الجامعيات فييه ميين  04إليى  02جامعية منهيا جامعتيان تنتمييان إليى القطيياع
الخاص.
أما على مستوا دوا مجلس التعاون الخليجي  ،فقد تمايد عيدد الجامعيات فيي الكوييت بواقيع
جامعييات تاصيية ليصييل عييدد الجامعييات فيهييا إلييى  6جامعييات  ،وفييي قطيير تييم تأسيييس «المدينيية
التعليمية» التي توجد فيها  4فروع للجامعات األميريية الرائدة في مجاا الط واإلدارة والتصميم
 ،وفي البحرين ااد عدد الجامعيات الخاصية بنحيو  03جامعية ليصيل عيدد الجامعيات ليديها إليى 05
جامعيية  ،وفييي اإلمييارات تمايييد عييدد الجامعييات تييالا الفتييرة  9111-9113بواقييع  00جامعيية تاصيية
ليصل عدد الجامعات فيها إلى  01جامعة (منها  06جامعة تاصة)  ،وفي سلطنة عميان تيم إنشياء 3
جامعات تاصة تالا نفس الفترة ليصل عدد الجامعات في السلطنة إلى  5جامعات  ،وفي المملكية
العربييية السييعودية ااد نصيييبها ميين الجامعييات الحكومييية بنحييو  03جامعيية لتصييل إلييى  90جامعيية
حكومية ،في حين تم استحداث  7جامعات تاصة ليصل رصيدها اإلجمالي إلى  91جامعة.
3

ويالحظ من تالا البيانات ظهور العديد من الجامعات والكليات الخاصة في يل الدوا العربية
باستثناء العرا والجمائر وجيبوتي وموريتانيا ،رغم أن هناك توجها جيادا فيي تليا اليدوا إلنشياء
جامعيييات تاصييية  ،يميييا يالحيييظ ظهيييور جامعيييات حكوميييية جدييييدة فيييي ييييل مييين مصييير واألردن
والسعودية وليبيا وتونس والم رب  ،في حين ظل عدد الجامعات يما هو عليه في يل مين العيرا
وفلسطين وجيبوتي وموريتانيا والصوماا بعدد [( 21])7 (، )1(، )0( ، )00( ، )05جامعة لكل دولية عليى
التوالي .
وحس البيانات المشار إليها بلغ إجمالي عدد الطالب الدارسين فيي الجامعيات العربيية بحسي
البيانات المتوفرة لــ 2دوا عربية (الجمائر  ،جبوتي  ،مصر  ،األردن  ،ليبيا  ،لبنيان  ،السيودان ،
تونس  ،اليمن)  4.3ملييون طالي فيي عيام  9111مينهم  3.7ملييون طالي فيي مرحلية البكيالوريو
شكلوا ما نسبته  ،%17بينما بل ت نسبة طالب الدراسات العليا  %3لكل من برامج دبلوم الدراسيات
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ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع
العبيدي

أ.د /سيالن جبران

العليا وبرنامج الماجستير وميا نسيبته  %9لبيرامج اليديتوراه  ،فيميا اسيتحوذت المعاهيد الفنيية عليى
نسبة  %5من أعداد الدارسين في ه،ه الدوا  ،وتشير البيانات إلى أن النصي األيبر من الطيالب
الملتحقييين هييو فييي الكليييات والتخصصييات األدبييية واإلنسييانية  ،حي ي لييم تتجيياوا نسييبة الطييالب
الملتحقين في الكليات العلمية والتقنية سوا  %30من اإلجمالي للدوا مجتمعة.
وتشير البيانات التي توفرت عن  09دولة عربية هي (الجمائر  ،البحيرين  ،العيرا  ،األردن ،
لبنان  ،موريتانيا  ،الم رب  ،عمان  ،فلسطين  ،قطير  ،السيعودية  ،األميارات) إليى ترييم معظيم
الخييريجين العييرب ميين مرحليية التعليييم العييالي فييي تخصصييات (علييوم االجتميياع والقييانون وإدارة
اإلعماا)( ،ا داب والعلوم اإلنسانية) و(التربية والتعليم) بما نسيبته  %39.6و  %01.1و  %1.5عليى
التييوالي وبشجمييالي  ،%61تليهييا العلييوم العلمييية بنسييبة  ،%03.2فالهندسيية بفروعهييا بنسييبة  ،%09.3قييم
العلوم الطبية بنسبة  ،%7.3وأتيرا ى علوم المراعة بنسبة .%0.4
وفيمييا يتعلييق باإلنفييا علييى التعليييم العييالي تشييير أحييدث الدراسييات للبنييا الييدولي إلييى أنييه علييى
الرغم من تيأتر المنطقية العربيية عين األقياليم االقتصيادية األتيرا فيي االسيتثمار فيي رأ المياا
البشري  ،إالّ أنها تميمت بارتفاع إنفاقهيا عليى التعلييم ينسيبة مين النياتج المحليي اإلجميالي  ،فعليى
مدا السينوات األربعيين الماضيية تصصيت هي،ه البليدان فيي المتوسيط ميا نسيبته  %5مين إجميالي
النيياتج المحلييي ومييا نسييبته  %91ميين النفقييات الحكومييية للتعليييم  ،وهيو أيثيير ممييا تصصييته البلييدان
النامية األترا التي لديها مستويات مماقلة لمتوسط دتل الفرد.
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العبيدي

أ.د /سيالن جبران

مدا موائمة مخرجات التعليم العالي العربي لمتطلبات سو العمل وحاجات المجتمع
على الرغم من الجهود التي ب،لت مين أجيل تطيوير وتحسيين واييادة يفاييات التعلييم العيالي فيي
الدوا العربية لتحقيق األهدا المرجوة وعلى الرغم من المييادة الكبييرة فيي عيدد الجامعيات  ،إال
أن فعالييية نظييام التعليييم العييالي العربييي ال تييماا محييدودة نتيجيية الرتفيياع الرسييوم الدراسييية إلييى
مسييتويات باهظيية فييي الجامعييات الخاصيية  ،هجييرة العقييوا العربييية إلييى الخييارج  ،ضييع مسييتوا
محتويييات المكتبييات الجامعييية وتييدني مسييتوا الخييريجين وعييدم مييواءمتهم لمتطلبييات سييو العمييل
وحاجات المجتمع.
ويشير دليل إدارة الجودة الشاملة للتعلييم العيالي فيي اليوطن العربيي 22فقي سقتوا المخرتقات
الطي تتطلبق ددارة الجقودة الشقا ل لمؤبسقات التعلقيم العقالي أن تكيون مخرجاتهيا  ،أي محصيلة
اشت الها  ،متوائمة مع غاية التعليم وأهدافه  ،وأن ضمان جودة المخرج منه يقتني التريييم عليى
المتعلم في مالمحه المعرفية والسيكولوجية واالجتماعية والثقافية  ،وأن االهتمام بتلا المالمل قبل
انخراط الطال في الوسط الجامعي  ،وأن تحقيق الجودة بالتعليم العالي ليس بمعما عن ضرورة
تحقيقها في مستوا المرحلة الثانوية  ،نظراى للترابط الوقيق بين مخرجات التعليم العام ومخرجيات
التعليم العالي .
إال أن النظيير فييي مسييتوا المخرجييات يحيلنييا بالنييرورة إلييى األهييدا وال ايييات المتوقعيية ميين
منظومة التعليم العالي في صلتها بالمتعلم ( أي أن الطال هو أهم ابائن المؤسسة عليى اإلطيال )
وبالمعرفة وبالمجتمع.
نتجقققا البقققد ةن

والمخرتقققات ذات الصقققل بقققالمتعلم تتعلقققق ةبابقققا بنوعيققق الخقققري باعتبقققار
يستجيب لخصائص عين ثل :
 أن يكون ميموداى بالمعيار والمهيارات والكفاييات التيي تسياعده فيي االنيدماج فيي عيالم العميلوتحقيييق اليي،ات  ،يمهييارات البح ي عيين عمييل  ،وروح المبييادرة والقييدرة علييى اتخيياذ القييرار
المناس .
 أن يكتسيي تبيييرة تجعلييه قيييادراى علييى ايتسييياب المعييار والبحييي عنهييا وإتقانهيييا والوسيييائلواألدوات الموصلة إليها حتى يتحقق لديه التعليم مدا الحياة .
 أن يكون قادراى على التكي مع ما يستجد من أحداث وت يرات في عالم العمل . أن تقوا لدييه الدافعيية لليتعلم وتطيور معارفيه ويفايتيه باسيتمرار بحيي ال يعتبير تخرجيه مينالجامعة تاتمة المطا بل بداية مرحلة للتكفل بال،ات في جميع المجاالت.
 أن يتحلى باالنفتاح على األتر وعليى العميل الجمياعي مميا يجعليه يفييد ويسيتفيد ويحقيق نميوهال،اتي ال،ي ال ينتهي مدا الحياة .
 أن ينمي لديه الفكر الناقد المساعد على اإلبداع .والمخرتات في

لت ا بالمعرف والتي يتوقع ن المؤبس الجا عي القيام بالتالي :

 أن تلع اليدور المنيوط بهيا فيي إنتياج المعرفية عين طرييق البحي العلميي فيي المجياالت ذاتاألولوية بالنسبة إلى النمو االقتصادي واالجتماعي محليا ى وعالميا ى وتاصة فيي المجياالت التيي
تعتبر إستراتيجية .
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ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع
العبيدي

أ.د /سيالن جبران

 أن يتناوا البح العلمي مجاالت تتيل االستبا وتقوي القدرة على المنافسة  ،وتشيكل إسيهاما ىفي إنماء الثقافة اإلنسانية .
 وينب يي أال يتوقي ذلييا علييى العليوم " الصييحيحة " المتفييق عليى دورهيا فييي تطييوير مجيياالتالحياة بكل مظاهرها  ،بل أن تناا العلوم اإلنسانية واالجتماعية حظها مين االهتميام إلضيافتها
المتميييمة لجعييل اإلنسييان واعي يا ى بييالموقع اليي،ي يحتلييه فييي هيي،ا الكييون وحتييى تتحقييق االسييتفادة
الرشيدة من المعار المنتجة وتسخيرها لخدمة اإلنسان ال ألن تكون وبا ىء عليه .
والمخرتات في لت ا بالمجتمع تتمثل أساسا ى في االستجابة المثليى لحاجيات المجتميع الحقيقيية
وفي توظي قدرات يل فيرد فيي تحقييق النمياء االقتصيادي واالجتمياعي  ،حتيى ال يكيون تريجيو
المؤسسات الجامعية عبتا ى على الفتيات المنتجية فيي المجتميع  ،وهي،ا ميا شيكل أحيد عناصير الرؤيية
المستقبلية للتعليم في الوطن العربيي والمتمثيل فييه " إعيداد أفيراد قيابلين لليتعلم الي،اتي والمسيتمر ،
وقادرين عليه عوضا ى عن مجرد متعلمين  ،ل،لا يتعين أن يكتس التعليم العالي مقومين أساسييين:
التنوع والمرونة  ،تاصة في االستجابة لمقتنيات الت يرات السريعة محليا ى وعالميا ى .
ولهيي،ه االسييتجابة وجهييان  :يمييي ونييوعي  ،يمييا أنهييا تييدتل فييي إطييار الوظيفيية التقليدييية للتعليييم
العييالي  ،إال أن مسييألة ضييمان الجييودة تتطلي ميين الخييريجين االتصييا بخصيياا أساسييية يالكفيياءة
وروح المستولية والتشبع بأتالقيات المهنة التي ينخرطون فيهيا  ،إليى جاني القيدرة عليى التكيي
مع المستجدات التي تتمثل في بعن مظاهرها في القيدرة عليى ت ييير النشياط المهنيي يلميا تطلي
الظيير ذلييا  ،دون شييعور بيياتتالا التييواان اليي،اتي أو بعييدم االسييتقرار  ،وتبنييى مبييدأ التكييوين
المستمر باعتباره ضرورة ومصدر إنماء ذاتي وليس ترفا ى يمكن تجاواه.
وال يفوتنا أن نشير هنا  ،إلى أن مخرجات التعليم العالي الدالة على جودتيه ومسياهمته بصيورة
غير مباشرة في تحسين تليا الجيودة  ،تموييد المدرسية الثانويية بالمدرسيين األيفياء القيادرين عليى
تخريج طلبه تتوفر لديهم المعار والكفايات والمهارات التي تيسير انيدماجهم فيي منظومية التعلييم
العالي .
"وترجييع الدراسييات واألبحيياث ضييع
سو العمل والمجتمع إلى:

المواءميية مييا بييين مخرجييات التعليييم العييالي واحتياجييات

 .0انخفيياض الكفيياءة الداتلييية النوعييية لمؤسسييات التعليييم العييالي التييي ميين مؤشييراتها (تييدني
التحصيل المعرفي والتأهيل التخصصي وضع القدرات التحليلية واالبتكاريية والتطبيقيية
 ،والقصور في تعميم القيم واالتجاهات اإلنتاجية).
 .9انخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية ،ويتمثل ذلا فيي تخيريج أعيداداى مين الخيريجين
23
في تخصصات ال يحتاجها سو العمل مع وجود عجم وطل في تخصصات أترا".
وقد أظهرت معظم الدراسات التي أجريت على التعليم العالي في الكثير من البلدان العربية أنيه
ال يماا يواجه العديد من التحديات والمعوقات وتاصة فيما يتعلق بتحقيق الموائمية بيين مخرجاتيه
ومتطلبييات سييو العمييل والمجتمييع وهيي،ه الدراسييات تسييتعرض بصييورة مييوجمة لواقييع مخرجييات
التعليم العالي في الوطن العربي بصورة عامة وي،لا الدراسات التيي أجرييت عليى بعين البليدان
العربية وذلا على النحو ا تي:
( .)0دراب عبد المجيقد (9116م) 24التيي أظهيرت أبيرا التحيديات التيي تواجيه التعلييم الجيامعي فيي
الوطن العربي عامة ،والتي تتمثل في:
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 تحدي العولمة والمنافسة العالمية .حي أدت العولمة إلى ت يير مسار حرية التعلييم الجيامعينتيجيية للشييروط الجديييدة التييي فرضييتها علييى يييل الييدوا ومنهييا أهمييية إبييراا منييتج يسييتطيع
المنافسة في السو العالمي.
 تحدي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع. تحدي الثورة المعلوماتية وبما قدمته من منجيمات علميية وتكنولوجيية ييان لهيا أقير يبيير فييتمايد الفجوة بين دوا الشماا والجنوب.
 سيطرة الثقافة ال ربية ،ويتطل ه،ا التحدي ضيرورة الحفياظ عليى الهويية الثقافيية ،وتطيويرمحتوا مقررات الثقافة الوطنية لمواجهة ال مو الثقافي والفكري.
( .)9يما ال تماا الحاجة إليى تطيوير وتحسيين التعلييم العيالي بصيورة مسيتمرة ب يية الوصيوا إليى
النوعية الالامة لإلسهام في تحقيق األهدا التنموية في البالد العربية ولعل ما جاء فيي تقريير
اليونسكو عن التعليم العالي في الدوا العربية لخير دليل على ذلا ،فقد جاء في هي،ا التقريير ميا
25
يلي:
ة  -أن التعليم العالي في الدوا العربية يواجه ض وطات شديدة ،بالنظر إلى ارتفياع عيدد السيكان
والطل االجتماعي المتمايد عليى هي،ا المسيتوا مين التعلييم  ،وييؤدي ذليا إليى لجيوء اليدوا
والمؤسسات إلى ايادة عدد الطلبة الملتحقين ،دون رصد الموارد المالية المناسيبة فيي غالبيية
األحيان.
ب  -على الرغم من تقارب النسبة العامة اللتحا اإلناث من المعيدالت الدوليية ،إال أننيا نطميل أن
تمداد ه،ه النسبة في جميع األقطار العربية.
ج  -إن غياب الروابط الوقيقة بين مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام من جهة وبيين الجامعيات
وسائر مؤسسات التعليم العالي من جهة أترا ،باإلضافة إلى النع في توجيه الطلبة نحيو
فييروع التعليييم العييالي المتنوعيية بنيياء علييى قييدراتهم واهتمامياتهم  ،تسيياهم جميعهييا فييي تنييخم
أعداد الطلبة في بعن االتتصاصيات وتقلصيها بشيكل واضيل فيي االتتصاصيات التطبيقيية
والتقنييية ،وفييي تييدني الفعالييية الداتلييية ومسييتوا الخييريجين ،وتييؤدي إلييى ض ي وطات علييى
المؤسسات لتوفير برامج عالجية ب ية تحسين مستوا الطلبة الملتحقين.
د  -فييي معظييم الحيياالت ،لييم تنييع مؤسسييات التعليييم العييالي بييرامج ومشيياريع مناسييبة لخدميية
المجتمعات المحلية والمشارية في تنميتها.
 إن إنشيياء الجامعييات الخاصيية والمفتوحيية والمؤسسييات غييير الجامعييية أميير جديييد فييي أغلبيييةالدوا العربية .ل،لا ،فان ه،ه المؤسسات ليم تخفي بعيد الني وط عليى الجامعيات الحكوميية
بالقدر ال،ي يؤدي إلى تطوير التعليم العالي وتنويعه وتوسيع دائرة انتشاره.
و  -هنيياك حاجيية إلييى تعميييم أنميياط جديييدة ميين التعليييم والييتعلم بحي ي تخييدم بشييكل أفنييل تنمييية
مهارات التفكير العلمي.
ز  -نتيجة للتطورات الدوليية فيي العليم والتكنولوجييا ،بيرات متطلبيات جدييدة لينياع أعنياء
هيتييات التيدريس والبيياحثون تعيياونهم مييع الصييناعة ولتييوفير الييتعلم المسييتمر لخريجييي التعليييم
العالي.
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ح  -غالبا ى ما يرافق النقص في الخريجين المؤهلين في بعن التخصصات بطالية وسيوء اسيتخدام
ألعداد يبيرة منهم في تخصصات أترا.
( .)3وذكرت عيسان 9116م في دراستها 26عدداى من التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم العالي،
ومنها:
 التقليدية وغلبة التخصصيات النظريية اإلنسيانية عليى بيرامج الدراسيات التطبيقيية ،وضيعالتقويم المستمر له،ه البرامج مما يؤدي إلى ضع الكفاءة الداتلية وارتفاع نسبة الهدر.
 التشابه والنمطية في النظم وهيكل البرامج والمناهج الدراسية بين الكليات المتشابهة ،مميا قيديؤدي مسيتقبال إليى تكيرار األتطياء السيابقة وتنيخم أعيداد الخيريجين فيي تخصصيات غيير
مطلوبة أو عدم استيعاب السو لها.
 نقص في أعناء هيتة التدريس ،وعليى األتيص فيي بعين التخصصيات وذليا لنيدرة حمليةالشهادات العليا في بعين التخصصيات ،ونقيص الحيوافم مثيل االسيتقرار اليوظيفي  ،وتيدني
الروات والحوافم.
( .)4دراب ق المنيققع(0491ت ق )  27والتييي أوضييحت نتائجهييا أن الجامعييات السييعودية مااالييت تخييرج
أعداداى يبيرة في تخصصات ال يحتاجهيا المجتميع حيي أن معظيم تريجيي التعلييم العيالي  ،هيم
ميين ذوي التخصصييات األدبييية والتييي تشييمل التربييية والتعليييم والعلييوم اإلنسييانية  ،واالقتصيياد
واإلدارة  ،و نسييبة الخييريجين فييي هيي،ه التخصصييات  ، %15بينمييا لييم يتخييرج ميين الجامعييات
السعودية في نفس فترة الدراسة سوا  %05في التخصصات العلميية التيي تشيمل العليوم الطبيية
والعلوم الطبيعية والمراعية  ،حي يوجيد فائنيا يبييرا فيي أعيداد الخيرجين الي،ين يعيانون مين
البطاليية المقنعيية والسييافرة فييي بعيين التخصصييات التييي تقييدمها مؤسسييات التعليييم العييالي ،فييي
الوقت ال،ي يوجد فيه نقص واضل في مجاالت أترا تحتاج إليها مؤسسيات المجتميع بفرعيهيا
العام والخاص  ،يما توصلت نتائج ه،ه الدراسة إلى ما يلي :
 إن العوامل التي تساهم في عدم توافق مخرجات التعليم ميع متطلبيات سيو العميل تتمثيل فييعدم توايع الطالب بين التخصصات حس متطلبات السو  ،وعدم إشراك قطاع العمل فيي
تحديد سياسة القبوا وعدم تطوير المناهج حس حاجة سو العمل .
 عدم إلمام تريجي الجامعات باستخدامات الحاس ا لي وضعإلى الخبرة.

ل تهم اإلنجليمية وافتقارهم

 أن أهم التخصصات التيي يحتاجهيا سيو العميل بشيكل أيبير فيي السينوات القادمية هيي عليوماالقتصاد والمحاسبة  ،وإدارة األعماا  ،وعلوم الحاس والعلوم والتقنية .
 محدودييية مسيياهمة المييرأة السييعودية فييي التنمييية الشيياملة فييي المملكيية ألن بييرامج تعليييم الفتيياةالسعودية ال تهيئ الطالبة الحتياجات التنمية إال في نطا التعليم والخيدمات الصيحية وبعين
المجاالت األترا  ،في حين أنه يمكن أن تساهم فيي عيدد مين المجياالت بميا يتفيق وتعياليم
الشريعة اإلسالمية السمحة.
 ضييع التنسيييق بييين مؤسسييات التعليييم العييالي ميين حي ي البييرامج والتخصصييات وسياسيياتالقبييوا والتخطيييط وتوحيييد الجهييود للمسيياهمة فييي تنمييية المجتمييع  ،وضييع التنسيييق بييين
الجامعييات وبيييين جهيييات التخطيييط للعمالييية مثيييل مجليييس القييوا العاملييية وال ييير التجاريييية
الصناعية ،وديوان الخدمة المدنية  .وضع التنسيق بين الجامعات والجهات المستفيدة مين
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الخريجين مثل الشريات والمؤسسات الخاصية والشيريات المسياهمة والمؤسسيات الخاضيعة
إلشرا الدولة.
( .)5وقققد تو ققلا دراب ق العتيبققي 28إلييى وجييود قالقيية أوجييه للخلييل فييي السياسيية التعليمييية وعييدم
مواءمة مخرجات التعليم العالي لسو العمل بالمملكة العربية السعودية والتي أدت إلى النقص
الهائل في عدد المشت لين ف ي الوظائ التي تحتاج لتأهيل علمي وتن،ر بالحاجة الكبييرة للعمالية
األجنبييية وتؤصييل لحاليية عييدم المواءميية للمخرجييات  ،فييي الوقييت اليي،ي تميييد فيييه البطاليية فييي
السعودية عن  %91من السعوديين ال،ين بل وا سن العمل  ،وتتمثل أوجه الخلل فيما يلي:
 .0ارتفيياع نسييبة الجييامعيين أليثيير ميين قييالث أربيياع الطلبيية المسييتجدين حييي بل ييت نسييبتهم
( ،)%75.1أما المستجدون في مرحلة دبليوم متوسيط فقيد بل يت نسيبتهم ( ، )%90.2وينب يي أن
تكون النسبة األيبر لصيالل فتية اليدبلومات المتوسيطة التيي تشيكل القاعيدة العرينية للقيوا
العاملة بأي اقتصاد.
 .9الميادة الكبيرة في عدد الطلبة المتخرجين من التخصصات النظرية والعليوم التجاريية حيي
بل ت نسبتهم (  ،)%10.27أما نس المتخرجين من الكليات العلمية فلم يمد عن ( )%01.19من
إجمالي المتخرجين.
 .3أما الوجه الثال لعدم المواءمة بيين مخرجيات التعلييم العيالي مين ناحيية واحتياجيات السيو
من ناحية أترا فهيو القييود االجتماعيية والقانونيية الهائلية والخاصية بعميل الميرأة بالمملكية
التي تجعل من ناتج العمليية التعليميية غيير ذي جيدوا عليى القطاعيات اإلنتاجيية بالمملكية ،
حي تريم أيبر عدد من الطالبات الخريجات في مجاا إعداد المعلمات وبنسبة (.)%32.3
( .)6وةشار الترتوري  29 9112إلى ضرورة ربط التعليم العيالي بمتطلبيات سيو العميل فيي األردن
واالسييتجابة لمتطلبييات تطييط التنمييية الوطنييية عيين العماليية المادييية والبشييرية وتييوفير الكفاييية
والفعالييية ليي،لا بحي ي تكييون مخرجييات التعليييم العييالي ضييمن تطييط مسييبقة تلبييي احتياجييات
المجتمع األردني من األيدي العاملة الماهرة والمدربة.
( .)7دراب حمود وناس ( 30)9116التي أشارت إلى معاناة مصر من مشكلة البطالية بيين تريجيي
جامعاتها؛ ل،لا تبنت برامج التصيحيل الهيكليي مميا جعيل الحكومية تسييطر عليى قطياع التعلييم
العالي وسمحت بميادة الرسوم الدراسية وفق مبدأ العرض والطل  ،وييان مين أحيد توصيياتها
ت يير النظرة المجانية .وبحثت ه،ه الدراسة عن تحديات المستقبل ومتطلباته من التعليم العالي،
وتحديات التوتر بين التعليم العالي والنظم المحيطة  ،وي،لا عن مقومات التعليم المسيتقبلي مين
حيييي أنمييياط التعلييييم ونظميييه وسياسييية القبيييوا  ،والوظيييائ واألهيييدا  ،والبيييرامج والمنييياهج
والمقررات ،وطرائق التدريس  ،واستخدام تكنولوجييا التعلييم والتقيويم ،وتحيدي إدارة التعلييم
العالي وتطويره.
( .)1و ققن لققالل تقريققر الققدلول الجققا عي 31للعييام  9111/9117فييي الم ييرب العربييي اليي،ي وص ي
الوضع العام لمؤسسات التعليم العالي في الم رب بما يلي:
 التحييا أعييداد يبيييرة ميين الطلبيية بالتخصصييات اإلنسيانية واالجتماعييية ,حيي ال تميييد نسييبةالملتحقييين بالكليييات العلمييية عيين  ، %01وهييو مؤشيير يوضييل عييدم ارتكيياا التعليييم الجييامعي
الوطني على سياسات واضحة وتطط إستراتيجية واضحة تحكم العملية التعليمية و توجهها
توجيها ى علميا ى مدروسا ى.
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 نقييص أعنيياء هيتيية التييدريس فييي بعيين التخصصييات ياالقتصيياد والقييانون والمعلوميياتواالتصاالت  ،مما نتج عنه تدني التحصيل المعرفيي ليدا الطيالب فيي يثيير مين المواضييع
والوحييدات بييل وحتييى فييي بعيين التخصصييات  ،ويرجييع السييب األساسييي إلييى قليية المييوارد
البشرية المتخصصة.
 التوسع الكمي في نشر التعليم العيالي عليى حسياب نوعيية التعلييم وجودتيه بشنشياء مؤسسياتوجامعات جديدة في غياب المباني الخاصة بها.
 غلبيية الجان ي النظييري فييي العملييية التعليمييية وعييدم اإلهتمييام بالمهييارات التطبيقييية والعمليييةلتدريس العلوم التطبيقية بأسلوب علمي حدي .
 ظهييور بييوادر فشييل الييربط بييين البييرامج الدراسييية واحتياجييات التنمييية ميين تييالا بطالييةالخريجين له،ه المؤسسات.
( .)2وفي درابق الحقوات
أهمها ما يلي :

9117

32

أشيار إليى أن التعلييم الليبيي يتصي

بخصيائص ومظياهر مين

 .0تط يييى علييييه مالميييل وطبيعييية التعلييييم التقلييييدي  ،بمعنيييـى أنيييـه يعتميييد عليييى بنييياء صيييورة
ذهنييييية تاريخييييية مثالييييية فييييي ذهيييين الطاليييي وغالبييييـا ى هييييـ،ه الصييييورة مثالييييية ولكنهييييا فييييي
التييياريال الماضيييي وال وجيييود لهيييا فيييي الواقيييع  ،وهيييـ،ا ينسيييح عليييى ييييل ميييواد العليييوم
اإلنسيييانية والثقافيييية  .فيييالتعليم بعييييد عييين الحيييياة والواقيييع وحقيقتيييه  ،وييييأن التعلييييم يعميييل
على بناء الوهم والسراب في أفق وعقلية الطال والمجتمـع واألسر جميعا ى .
 .9المنييييياهج والكتييييي المدرسيييييية  ،تمثيييييل عنييييياوين جدييييييـدة لمحتوييييييـات قديمييييية وتقليديييييية
والحيييييدي هنيييييا عييييين منييييياهج العليييييـوم اإلنيييييـسانية وا داب – وبالتيييييالي تنيييييتج تيييييريجين
عاجمين عن التعامل مـع العالم الصناعي التقني تفكيراى وعمالى.

–

 .3ضييييع ارتبيييياط مخرجاتييييه بمتطلبييييات سييييو العمييييل  ،وعييييدم تييييوفر تبييييرات محلييييية
أساسييييية وضييييرورية  ،أدا إلييييى تمايييييد عييييدد البيييياحثين عيييين العمييييل مييييـن الخييييـريجين ،
وبالتالي ارتفاع معدالت البطالة بشكل واضل .
 .4ضييييع ترييييييم النظييييام التعليمييييي علييييى مجيييياالت وميييييادين ذات أهمييييية فييييي االقتصيييياد
المعاصيييير فييييي جميييييع أنحيييياء العييييالم  ،مثييييل تقنييييية المعلومييييات  ،والتقنيييييات الصييييناعية
واإللكترونييية  ،مميييا جعيييل مسييياهمة العناصييير الوطنييية فيييي هييي،ه المييييادين محيييدودة للعميييل
داتل وتارج ليبيا .
 .5ضييييع قييييدرة التعليييييم  ،وتواضييييع مسيييياهمته فييييي بنيييياء مجتمييييع المعرفيييية  ،واقتييييـصاد
المعرفيية اليي،ي هييو فييي الحقيقيية مجتمييع القييرن الحييادي والعشييرين  ،أي بنيياء رأ الميياا
الفكري والعقلي "ال،ياء"المحرك للحنارة المعاصرة.
( .)01ودراب بويلم  339115التي اسيتعرض فيهيا المالميل الرئيسية لنظيام التعلييم وعالقتيه بسيو
العمييل الفلسييطيني  ،ووصي سييمات العماليية الفلسييطينية فييي سييو العمييل .وأوضييل أن البطاليية
بل ت في صفو الخريجين حوالي  ، 94.5بواقع  %54في النفة ال ربية و %46في قطاع غمه
 .يما الحظ تريم البطالة على الفتة العمرية  31-91سنة  ،وهو ما يؤشر بشيكل واضيل عليى أن
المعييدالت األعلييى للبطاليية إنمييا يعيياني منهييا الخريجييون الجييدد والتييي بل ييت أيثيير ميين  %63فييي
النفة وغمه  .يما وجد أن نسبة العياطلين عين العميل مين تريجيي العليوم اإلنسيانية واإلداريية
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والتجارية تميد عن  %56في النفة ال ربية  ،فيما تبلغ ه،ه النسبة  %71في قطياع غيمه  ،علميا
بييان نسييبة البطاليية ال تتجيياوا الييـ  %01فييي التخصصييات الهندسييية والطبييية والصييحية والثقافيية
واإلعالم والدراسات اإلسالمية .
( .)00دراب العبيدي  ، 349116والتي توصلت نتائجها إلى أن الجامعات اليمنية تعاني من تلل
يعيق قدرتها  ،على تحقيق التنمية العلمية بالصورة المرضية  ،التي تجعل تريجيها في
المستوا ال،ي يؤهلهم لحمل شهاداتها بثقة واقتدار  ،إضافة إلى انقطاع الصلة التي تربطها
بقطاعات النشاطات االقتصادية ومع سو العمل األمر ال،ي يعد غاية الخطورة لما يسب
ذلا من أامات ويوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية أقلها شأنا ى ترايم البطالة بين الخريجين
 ،حي ترتفع أعداد تريجيها من يليات التجارة واالقتصاد وا داب والشريعة والقانون
والتربية  ،وجميعها تخصصات غير مالئمة مع احتياجات سو العمل المحلية واإلقليمية
والدولية .
يما بينت الدراسة أن سو العمل اليمني يواجه عوائق عدة تحد من مساهمته في تعميم
التنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تتمثل في تدني اإلنتاجية وضع التأهيل والتدري
وارتفاع معدا البطالة .
وقد أوصت الدراسة أن على الجامعات االلتمام بالدراسة الدائمة لحاجات التنمية ومطال
سو ا لعمل ورفن ما من شأنه أن يؤدي إلى مناعفات البطالة بين الخريجين .إضافة إلى
االلتمام بالمعايير العلمية في يل نشاط يُتخ ،داتل الحرم الجامعي باحثة بصورة دائمة عن
يل الوسائل التي تساعد على تطويرها لخدمة التنمية والتطور في الميادين الصناعية.
ويالحظ من تالا اإلطالع على الدراسات التي تناولت مدا موائمية مخرجيات التعلييم العيالي
العربي بشكل عام وي،لا الدراسات التيي تناوليت مخرجيات التعلييم العيالي لكيل قطير عربيي عليى
حدة  ،أن هناك جهوداى يبيرة قد ب،لت بهد تحسين موائمة مخرجيات التعلييم العيالي ميع متطلبيات
سييو العمييل والمجتمييع  ،إالّ أن عالمييات النييع بهيي،ه الموائميية مااالييت قائميية وتظهيير جلييا ى فييي
ارتفاع نس البطالة بين الخريجين  ،وفي نقص القوا العاملة الكفؤة فيي عيدد مين التخصصيات ،
باإلضييافة إلييى أن مؤسسييات التعليييم العييالي العربييي قييد ريييمت علييى تمايييد أعييداد الطييالب تييالا
السنوات الماضية أي أنها ريمت على الكم وعلى اإلتاحة في التعليم العالي ال،ي جاء على حسياب
الجودة والنوعية  .وله،ا يان البد لمؤسسات التعليم العيالي العربيي أن تطبيق نظيام ضيمان الجيودة
واالعتماد األياديمي حتى تنمن تطوير برامجها التعليمية لتواي تقدم العصر ومتطلباتيه بشنشياء
هيتات وطنيية لنيمان الجيودة واالعتمياد األيياديمي تكيون مسيتولة عين وضيع المعيايير والمفياهيم
لنييمان الجييودة واالعتميياد األييياديمي للتعليييم العييالي ليلبييي حاجيية المجتمييع واحتياجييات السييو
(المحلي  ،اإلقليمي  ،العالمي) .
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قالثا ى :هيتات ضمان الجودة واالعتماد األياديمي للتعليم العالي في البلدان العربية
لق د دفعت ظاهرة العولمة وسياسة االنفتاح االقتصيادي العدييد مين اليدوا العربيية للتريييم عليى
تطبيييق مفيياهيم الجييودة والتميييم فييي مؤسسيياتها التعليمييية التييي ط ييت عليهييا مالمييل وطبيعيية التعليييم
التقليييدي وأصييبحت تعيياني ميين الخلييل اليي،ي يعيييق قييدرتها علييى تحقيييق التنمييية العلمييية بالصييورة
المرضية  ،إضافة إلى ضع مواءمة مخرجاتها مع احتياجات ومتطلبيات سيو العميل والمجتميع
 ،باإلضييافة إلييى ظهييور التعليييم العييالي الخيياص فييي العقييد األتييير ميين القييرن الماضييي والتهافييت
والتسابق بين مؤسساته على جنيي األربياح دون النظير إليى جيودة ونوعيية البيرامج التعليميية التيي
تقدمها.
وألن جودة التعليم العالي تتمثل في المنُتج المتولد بواسيطة مؤسسياته  ،حيي أن التعلييم يلعي
دوراى هاميا ى ورئيسييا ى فيي عمليية التنميية ورقيي الشيعوب وتطورهيا ،ويعيد مين أهيم االسيتثمارات
المستدامة وال،ي ال يمكن أن يتحقق إال بتنافر جهود جميع العياملين فيي مؤسسيات التعلييم العيالي
ومشارية فاعلة من جان الطلبة ومن جان الخريجين وسو العمل والمجتمع .
يييل ذلييا دفييع معظييم واارات التعليييم العييالي العربييية إلييى إصييدار قييوانين وتشييريعات تاصيية
بمعايير االعتماد العام والخاص للجامعات الخاصة  ،إال أن ه،ه المعايير ال ترتقي إلى الحد األدنى
لمعييايير الجييودة العالمييية  ،حيي أنهييا معييايير يمييية بحتيية تهييد إلييى الوصييوا إلييى قييرار بشعطيياء
التييرتيص إلنشيياء جامعيية أو إجييااة البييرامج األياديمييية فيهييا .35تارييية قنييية اعتميياد الجامعييات
وبرامجها األياديمية وتقويم مستوا الجودة فيها مرتبط بتوجهات الجامعة نفسها .
وهناك توجهات إيجابية في معظم ال بلدان العربية نحيو إنشياء هيتيات مسيتقلة لالعتمياد وضيمان
الجييودة فييي التعليييم  ،حيي تييم اسييتحداث حتييى ا ن حييوالي ( )03هيتيية أو مجلييس مسييتقل لالعتميياد
وضمان الجودة في بعن البلدان العربية مثل األردن  ،مصير  ،البحيرين  ،السيودان  ،فلسيطين ،
ُعمان  ،اإلمارات العربيية  ،السيعودية  ،ليبييا  ،تيونس والييمن وسيو ييتم تنياوا هيتيات االعتمياد
وضمان الجودة في يل بلد على حدة.
 .0مجلس ضمان الجودة واالعتماد ــ اتحاد الجامعات العربية

تم إنشياء مجليس ضيمان الجيودة واالعتمياد وإقيرار نظاميه األساسيي وهيكليه التنظيميي وتحدييد
مهام ووحدات المكت التنفي،ي له فيي العيام  36.9117ووضيع مجليس ضيمان الجيودة واالعتمياد فيي
اتحيياد الجامعييات العربييية أدليية تسترشييد بهييا الجامعييات لتقييويم جييودة أدائهييا  ,أو التقييدم إلييى مجلييس
ضمان الجودة واالعتماد للحصوا على شهادة ضمان الجودة ومن ه،ه األدلة:
ة  -دليل التقويم ال،اتي والخارجي للجامعات العربية أعناء االتحاد.
ب  -دليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية أعناء االتحاد.
ج  -دليييل المؤشييرات الكمييية والمقيياييس النوعييية لقيييا جييودة أداء الجامعييات العربييية أعنيياء
االتحاد.
د  -دليل معايير جودة أداء الجامعات العربية .
 دليل ضمان الجودة واالعتماد للبرامج األياديمية.و  -إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات للمؤشرات الكمية والنوعية .
دن الغرض ن دعداد تط اادل تي :
 .0التقويم الطاتي للجا عات  :وهيي عمليية تقيوم بهيا وحيدة ضيمان الجيودة فيي الجامعية فيي ضيوء
النوابط والمعايير المحددة في دليل التقويم ال،اتي والخيارجي المعيد مين قبيل األمانية العامية
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لالتحيياد ويمكيين أن يكييون التقييويم اليي،اتي للجامعيية  ،القسييم الدراسييي  ،الميينهج  ،أعنيياء هيتيية
التدريس وغيرها .ويتكون الدليل من المحاور التالية:
 رسالة الجامعة وأهدافها وبرامجها . الموارد المالية والمادية . اإلدارة . البرامج والتخصصات األياديمية وتقويم الطلبة . أعناء هيتة التدريس ومساعديهم . الطلبة . البح العلمي . تدمة المجتمع . المكتبات ومصادر المعلومات . العالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخريجين. .9ةبلوب التقويم الخارتي  :وهي عملية تقوم بها جهة تارجيية يكلفهيا المكتي التنفيي،ي لنيمان
الجييودة واالعتميياد فييي االتحيياد أو واارة التعليييم العييالي أو أييية جهيية أتييرا وتعمييل علييى تقييويم
الجامعة في ضوء ضوابط ومعيايير تحيدد مين قبيل الجهيات الخارجيية ويمكين ان يكيون التقيويم
الخارجي للجامعة أو الوحدة أو القسم الدراسي أو منهج دراسي معين.
 .3ةبلوب المقارنات المرتعي  :وهيي عمليية مسيتمرة ومنتظمية تجيرا لمقارنية نتيائج أداء عميل
المؤسسة مع نتائج العمل نفسه في مؤسسة أتيرا مين االتتصياص نفسيه ميع األتي ،باالعتبيار
األنشطة والعمليات الداتلية والوظائ التي تقوم بها المؤسسة.
 .4تقققويم االقققران  :ويعنييي عملييية مشييارية ومسيياهمة أسييات،ة الجامعييات والبيياحثين والممارسييين
المهنيييين فييي إصييدار األحكييام أو إعطيياء النصييائل أو إصييدار القييرارات بشييان اقتييراح بييرامج
أياديمية جديدة أو االستمرار في القائم منها أو تعديلها .
 .5ضمان الجودة الشا ل للجا ع  :ويقصد بها تقويم جودة الجامعة يمنظومية متكاملية شياملة ييل
مكوناتهييا وإبعادهييا ومجاالتهييا  .وهييي عملييية مراقبيية مسييتمرة لمييدتالت وعمليييات ومخرجييات
المؤسسة ومسيتوا الجيودة الي،ي حققتيه او تعميل عليى تحقيقيه مقارنية بالمسيتويات الوطنيية أو
العربيية أو الدوليية وغالبيا ميا يسيتخدم أسيلوب معالجية الينظم ينميوذج تقيويمي يتمييم بالتفصييل
والحسياب اليدقيق لجمييع العناصير والمت ييرات المكونية للنظيام مين ميدتالت  Inputوعملييات
 Processومخرجات . Output
 .6االعتماد  :Accreditationهو رتبة أياديمية أو وضع أياديمي علمي يمنل للمؤسسة أو البرنامج
األياديمي مقابل استيفاء المؤسسية معيايير الجيودة الوطنيية أو العربيية أو الدوليية وفيق ميا يتفيق
عليه من مؤسسات التقويم التربوية ويعد االعتمياد تطيوة أساسيية للمؤسسية للسيير نحيو التمييم
في إطار توافقها وانسجامها مع أفنل المعايير العالميية المعروفية وتيسيير سيبل االعتيرا بهيا
من قبل األوساط األياديمية والمهنية الدولية والقدرة على التنافس مع اميالتها.
 .9هيتة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ــ األردن:

37

أنشأت هيتة اعتماد وضيمان جيودة مؤسسيات التعلييم العيالي فيي األردن بموجي قيانون التعلييم
العييالي والبح ي العلمييي رقييم ( )4لسيينة  9115م  ،حي ي تأسسييت يمجلييس اعتميياد لمؤسسييات التعليييم
العالي يتبع واارة التعليم العالي والبح العلميي ،إال أن الطميوح لتحسيين نوعيية التعلييم وضيمان
جودتييه دفييع نحييو تحويييل المجلييس إلييى (هيتيية اعتميياد مسييتقلة) عيين الييواارة  ،وإيسييابها الصييفة
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المؤسسية لنمان االستقاللية والمرونة اإلدارية  ،حي يانت األهيدا
تتمثل في:

أ.د /سيالن جبران

الكبيرا لمجليس االعتمياد

 .0التحقق من انسجام أهدا البرامج األياديمية المختلفة مع مهارات الطلبة المكتسبة.
 .9تعميم شفافية ومصداقية الشهادات الممنوحة في عالم بال حواجم.
 .3انسجام العملية التعليمية مع متطلبات السو وتطط التنمية االقتصادية.
 .4استمرارية االرتقاء بنوعية التعليم العالي.
 .5تعميم مقررات مؤسسات التعليم العالي على مواجهة تحديات المعرفة على مستوا عالمي.
بينما تنقسم ةنواع االعتماد لمجلس اعتماد ؤبسات التعليم العالي في ااردن دلى:
ةوال :االعتماد العام للجامعات ،ويحدد الطاقة االستيعابية العامة للجامعة.
ثانيا :االعتماد الخاص للبرامج األياديمية ،ويحدد الطاقة االستيعابية للتخصص األياديمي.
ثالثا :تخنع الجامعة إلجراءات متابعة االعتماد العام مرة يل قالث سنوات يحد أقصيى ومتابعية
االعتماد الخاص للبرامج األياديمية مرة يل سنتين يحد أقصى ،بيدءاى مين تياريال آتير قيرار
لالعتماد العام أو الخاص.
ة ا حاور االعتماد العام للجا عات في جلس االعتماد فتصنف دلى:
 .0التنظيم اإلداري واألياديمي.
 .9الهيتة التدريسية.
 .3المباني والمرافق األياديمية.
 .4المختبرات.
 .5األجهمة والتجهيمات والوسائل التعليمية.
 .6المكتبة.
 .7القبوا والتسجيل.
 .1المرافق العامة والخاصة.
ويان هد
يلي:
.0

.9
.3

.4

مشروع قانون إنشاء هيتة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي لتحقيق ميا

تحقيق أهدا الهيتة من تالا مجلس يتأل من أحد عشر عنواى يتم اتتيارهم من حملة
رتبة األستاذية ومن أعناء هيتة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي الرسمية
والخاصة ،ومن قطاعات اإلنتاج والخدمات المختلفة
وضع معايير االعتماد وضمان الجودة بأشكالها المختلفة.
اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة ،واعتماد برامجها األياديمية ،وتقييم ه،ه
المؤسسات وجودة برامجها واألسس الصادرة عن المجلس والقوانين واألنظمة والتعليمات
ذات العالقة.
إشراك مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهدا الهيتة لتطوير التعليم العالي في المملكة
وتحسين نوعيته.

وبنيياء علييى ذلييا تييم تحديييد المعييايير لكييل ميين هيتييات التييدريس ومشييرفي المختبييرات والمبيياني
والمرافيق األياديميية وقاعيات التيدريس والميدرجات والمختبيرات المتخصصية والمشياغل ووحييدة
القبوا والتسجيل والمكتبية والمالعي الرياضيية ،والعييادات الصيحية والمرافيق العامية واألجهيمة
والوسييائل التعليمييية ،يمييا تييم اعتميياد تعليمييات وأسييس رفييع الطاقيية االسييتيعابية لمؤسسييات التعليييم
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واعتماد البيرامج األياديميية ومحياور االعتمياد العيام للدراسيات العلييا وحسياب الطاقية االسيتيعابية
للدراسات العليا.
 .3الهيتة القومية لنمان الجودة واالعتماد ــ جمهورية مصر العربية

38

تم إنشاء الهيتة القومية لنمان جيودة التعلييم واالعتمياد  5يونييو  9116بموجي القيانون رقيم
لسنة  9116وتهد الهيتة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من تالا:
.0
.9

.3
.4
.5

19

نشر الوعي بثقافة الجودة .
التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصوا إليى منظومية متكاملية مين المعيايير وقواعيد
مقارنات التطوير وآلييات قييا األداء استرشياداى بالمعيايير الدوليية وبميا ال يتعيارض ميع هويية
األمة
دعم القدرات ال،اتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم ال،اتي .
توييد الثقة على المستوا المحلى واإلقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بميا
ال يتعارض مع هوية األمة.
التقويم الشامل للمؤسسات التعليميية وبرامجهيا طبقيا ى للمعيايير القياسيية والمعتميدة لكيل مرحلية
تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وميين األنشييطة التييي قامييت بهييا الهيتيية االنتهيياء ميين إعييداد أدليية االعتميياد المؤسسييي  ،المعييايير
القوميية األياديميية القياسيية لقطاعيات التعلييم العيالي  ،دلييل اعتمياد البيرامج التعليميية  ،األدلية
واألدوات المساعدة لتطوير قدرات أعناء هيتة التيدريس والمسيتويات المعياريية لمعيايير المعليم
الجامعي  ،يما قامت الهيتة بوضيع الخطية اإلسيتراتيجية الخمسيية للفتيرة 9109-9111م والتيي تنيم
مجموعة من األنشطة في ما يخص التعليم العالي منها:
.0
.9
.3
.4
.5

إجراء عملية التقويم واعتماد نحو  %11على األقل من مؤسسات التعلـيم العالي بنهاية
إتمام التدري والترتيص لقاعدة من المراجعين ال تقل عن  6511مراجـع معتمد بنهاية 9109
توقيع اتفاقيات اعترا متبادا مع مؤسسات دولية مهنية متخصصـة فـي مجاا ضمان جودة
التعليم واالعتماد وذلا لخمس تخصصـات علـى األقـل بنهاية 9109م.
االشتراك في عدد من الشبكات اإلقليمية والدولية لمؤسسات ضمان جودة التعليم واالعتماد .
بدء نشاط التقويم واالعتماد لبعن مؤسسات التعليم العالي على المستوا العربي واإلفريقي
قبل حلوا عام 9109م .
9109

 .4الهيتة الوطنية للتقويم واالعتماد األياديمي ــ المملكة العربية السعودية

39

تم إنشاء الهيتة الوطنية للتقيويم واالعتمياد األيياديمي بنيا ىء عليى الموافقية السيامية الكريمية رقيم
/7ب 6194/بتاريال 0494/9/2تق على قيرار مجليس التعلييم العيالي رقيم 0494/91/3تق فيي جلسيته الثامنية
والعشييرين المنعقييدة بتيياريال 0494/0/05تقق  .تتمتييع هيي،ه الهيتيية بالشخصييية المعنوييية واالسييتقالا
اإلداري والمالي تحت إشرا مجلس التعليم العالي وهيي السيلطة المسيتولة عين شيؤون االعتمياد
األياديمي في مؤسسات التعليم العالي فو الثانوي عدا التعليم العسيكري إلمكانيية االرتقياء بجيودة
التعليييم العييالي الخيياص والحكييومي  ,وضييمان الوضييوح والشييفافية  ,وتييوفير معييايير مقننيية لييألداء
األياديمي  .وتهد الهيتة إلى :
 .0وضع قواعيد ومعيايير وشيروط التقيويم واالعتمياد األيياديمي ،وصيياغة النيوابط التيي تكفيل
تطبيقها في المؤسسات األياديمية المختلفة بعد الثانوية العامة .
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 .9وضيييع القواعيييد والمعيييايير اإلطاريييية المتعلقييية بمماولييية العميييل األيييياديمي  ،مثيييل التيييدريس
والتدري  ،وصياغة النوابط التي تكفل تطبيقها في المؤسسات األياديمية المختلفية  ،وإعيداد
اللوائل التي تنظم اإلشرا على ه،ه المهن في تلا المؤسسات .
 .3االعتماد العيام للمؤسسيات الجامعيية الجدييدة أو ميا يعادلهيا مثيل الكلييات والمعاهيد  ,واعتمياد
أقسامها وتخصصاتها وتططها األياديمية .
 .4المراجعيية والتقييويم الييدوري لييألداء األييياديمي للمؤسسييات الجامعييية القائميية أو مييا يعادلهييا ،
واعتماد أقسامها وتططها الدراسية أياديميا مثل الكليات والمعاهد وتقويمها بشكل دوري.
 .5التنسيق حياا اعتماد برامج وأقسيام مؤسسيات التعلييم العيالي فيي المملكية أياديمييا مين جهيات
االعتماد العالمية .
 .6تقيييويم واعتمييياد بيييرامج البكيييالوريو  ،واليييدبلوم العيييالي بعيييد البكيييالوريو والماجسيييتير ،
والديتوراه أو ما يعادلها  ،والمراجعة الدورية لمتطلباتها .
 .7تقويم واعتمياد البيرامج التخصصيية األياديميية  ،بعيد الثانويية العامية  ،مثيل بيرامج الكلييات
المتوسطة والدبلومات العلمية سواء الحكومية واألهلية .
 .1تقويم واعتمياد البيرامج ذات الصيب ة التدريبيية والتعليميية فيي المؤسسيات التعليميية الحكوميية
واألهلية .
 .2المشارية في اقتراح الخطط العامة إلعداد وتطوير األداء األياديمي فيي المجياالت المختلفية ,
وللهيتة تشكيل لجان أياديمية دائمة ولجان أترا مساندة دائمة أو مؤقتية ويكيون أعنياء هي،ه
اللجان من بين أعنائها أو من غيرهم .
 .01نشيير المعلومييات والبيانييات الخاصيية باالعتميياد ألغييراض التوعييية واإلعييالم والبح ي العلمييي
وإتاحتها للجهات واألفراد الراغبين لإلطالع عليها .
وقد نف،ت الهيتة الوطنية للتقيويم واالعتمياد األيياديمي باعتبارهيا السيلطة المسيتولة عين شيؤون
االعتماد األياديمي فيي مؤسسيات التعلييم فيو الثيانوي عيدا التعلييم العسيكري ،قالقية مشياريع مني،
تأسيسها .وتتمثل هي،ه المشياريع فيي مشيروع التطبييق التجريبيي لنظيام االعتمياد وضيمان الجيودة،
ومشروع برنامج المنل الدراسية للمتفيوقين مين طلبية مؤسسيات التعلييم العيالي األهليي ،ومشيروع
التقويم التطويري لنظام االعتماد وضمان الجودة ،ويعتبير اسيتكماال للجهيود المب،ولية لتفعييل نظيام
40
التقويم واالعتماد األياديمي وضمان الجودة ال،ي أعدته الهيتة.
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 .5هيتة ضمان جودة التعليم ــ البحرين

تييم إنشيياء هيتيية ضييمان الجييودة بموج ي المرسييوم الملكييي رقييم  39لسيينة  419111يهيتيية مسييتقلة
لنييمان جييودة التعليييم تكييون مهمتهييا مراقبيية أداء جميييع المؤسسييات التعليمييية والتدريبييية وتشييجيع
الجودة والتميم في جميع مراحل النظام التعليمي في مملكة البحيرين ،وتترييم مسيتولية الهيتية فيي
إجراء عمليات مراجعة منتظمة ألداء المدار ومؤسسات التعليم الفنيي والمهنيي ويي،لا مراجعية
جودة أداء مؤسسات التعليم العالي وإدارة االمتحانات  ،وتتكون الهيتة من األقسام التالية:
.0
.9
.3
.4

وحدة مراجعة أداء المدار .
وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم الفني والمهني.
وحدة مراجعة جودة أداء مؤسسات التعليم العالي.
وحدة االمتحانات الوطنية.

ومن أبرا النشاطات التي قامت بها الهيتة البدء بالمراجعية المؤسسيية لجامعيات البحيرين حيي
باشرت عملها ابتدا ىء من سبتمبر 9111م  ،بينما بدأت بالمراجعة البرامجية في يناير 9112م  ،وفيهيا
بدأت بمراجعة برامج إدارة األعمياا فيي الجامعيات اليـ  04القائمية فيي المملكية حالييا ى ومين المتوقيع
االنتهاء منها في سبتمبر 9101م .
 .6الهيتة العليا لالعتماد والتقويم ــ السودان

42

أنشأت الهيتة العليا للتقويم واالعتماد في النص الثاني من عام 9113م يهيتة مستقلة تعمل على
تحسين األداء وتجويده واالرتقاء به وضمان نوعية المخرجات في مؤسسات التعليم العالي .تتكون
الهيتة من تمس دوائر رئيسية وتتأل ه،ه الدوائر من عدد من الوحدات ذات االتتصاص الدقيق׃
 دائرة التقويم.
 دائرة التنسيق واالعتماد.
 دائرة التنسيق مع لجان التقويم ال،اتي في مؤسسات التعليم العالي.
 دائرة الشتون المالية واإلدارية.
 دائرة التدري .
تهد الهيتة العلييا للتقيويم واالعتمياد للتعلييم العيالي فيي السيودان إليى اسيتحداث هيكليية إداريية
علمييية نوعييية تبنييى وفييق سييياقات موضييوعية تمتلييا معييايير يفيياءة أداء معتمييدة لمؤسسييات التعليييم
العالي السودانية ب ية ضمان الجودة وتطوير يفاءة أدائها ومساعدتها في تحقيق أهدافها في التعلييم
والبح العلمي وتدمة المجتمع ضمن سياقات وأعرا المستوا المقبوا عالميا ى.
 .7مجلس االعتماد ــ سلطنة ُعمان

43

تييم إنشيياء مجلييس االعتميياد فييي العييام 9110م ليكييون الجهيية المسييتولة عيين تنظيييم عملييية االعتميياد
والتقويم وضبط الجودة بمؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان .
ومن أهم إنجااات مجلس االعتماد فيي عيامي  9111/9117تيدقيق جيودة مؤسسيات التعلييم العيالي
وتييم ذلييا عيين طريييق إعييداد دليييل لتييدقيق جييودة مؤسسييات التعليييم العييالي ويهييد هيي،ا الييدليل إلييى
مساعدة مؤسسات التعليم العالي يافة للتحنير لعمليات تدقيق الجودة  ،حي يتكون النظيام الجدييد
العتماد مؤسسيات التعلييم العيالي مين ميرحلتين  :األوليى هيي تيدقيق الجيودة والثانيية التقيييم مقابيل
المعايير المؤسسيية  ،ويشيمل اليدليل عليى قواعيد وإجيراءات تيدقيق الجيودة باإلضيافة إليى الطير
واإلجراءات المتبعة في مجاا ضمان الجودة وتحسين النوعية  ،حي تم االنتهاء من إعيداد اليدليل
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واعتماده من قبل مجلس االعتماد في يناير 9111م وتم توايعه على جمييع مؤسسيات التعلييم العيالي
في السيلطنة  ،يميا تيم وضيع جيدوا امنيي لعملييات التيدقيق يهيد إليى مسياعدة مؤسسيات التعلييم
العالي لالستعداد إلجراء الدراسية ال،اتيية والتخطييط لعملييات التيدقيق  ،يميا سيسياعد المجليس فيي
التخطيط لعمليات تدقيق الجودة للعامين القادمين بما يتناس مع استعداد مؤسسات التعليم العيالي ،
مييع العلييم بييأن تطيية المجلييس تتنييمن االنتهيياء ميين الجوليية األولييى لتييدقيق جييودة مؤسسييات التعليييم
العالي يافة تالا ست سنوات.
 .1مريم ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية ــ ليبيا

44

تم إنشاء مريم ضمان جودة واعتماد مؤسسيات التعلييم العيالي بموجي القيرار رقيم ( )064لسينة
 ، 9116وهييو الجهيية المعنييية قانونيا ى بموضييوع ضييمان الجييودة واالعتميياد بمؤسسييات التعليييم العييالي
بالجماهيرييية العظمييى .يقييدم المريييم إسييهامات فعاليية وإبداعييية بكييل مهنييية (احترافييية) ميين أجييل
التحسين والتطوير المستمر في يافة قطاعات التعليم العيالي  ،وأن يكيون المرييم مرجعيية قياديية
لنمان الجودة في ليبيا وأحد بيوت الخبرة والمرايم المعتر بها عالميا ى.
ويسعى المرييم إليى تصيميم وتطيوير وتطبييق نظيام شيامل للتقيويم وضيمان الجيودة واالعتمياد
بمؤسسات التعليم العالي الوطنية من أجيل تطيوير العمليية التعليميية للوصيوا إليى أعليى مسيتويات
الجودة والكفاءة والتميم ،بما يمكنها من االرتقاء بمستوا الخريجين واألنشيطة البحثيية والمعرفيية
للمسياهمة فيي تحقييق أهيدا ومتطلبييات التنميية والمنافسية فيي أسيوا العمييل المحليية واإلقليميية
والدولية.
ومن أهم األنشطة التي قام بها المريم في مجاا اعتمياد مؤسسيات التعلييم العيالي إجيراء عمليية
التدقيق للجامعة الليبية الدولية للعليوم الطبيية فيي الفتيرة  9111/5/2-4ل يرض مينل الجامعية االعتمياد
المبدئي المؤسسي  ،يما أجرا عملية التدقيق لجامعة طرابلس األهلية وتم منحها اإلعتماد المبدئي
المؤسسي  ،بينما رفن اعتماد ييل مين جامعية هانيبياا ويليية صيقر للحاسيبات بعيد إجيراء عمليية
تدقيق الجودة لكل منهما.
 .2مجلس االعتماد األياديمي وضمان الجودة في التعليم العالي ــ اليمن:

وهو ال يماا حدي النشأة حي أنشئ بموجي القيرار الجمهيوري رقيم  901بتياريال 9112/1/97م
ال،ي قنى بتشكيل مجلس االعتماد األياديمي وضمان الجودة في التعليم العالي وال،ي سيكون من
مهامه وضع ا لية المتكاملة لعمليات ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العيالي  ,ومينل
التراتيص لمؤسسات التعلييم العيالي الحكيومي واألهليي ونشير ققافية الجيودة وأنظمتهيا ومعاييرهيا
بين مستولي الجامعات وأعناء هيتة التدريس واإلداريين .
 .01الهيتة الوطنية لالعتماد والجودة النوعية لمؤسسات التعليم العالي ــ فلسطين

45

ت ّم تأسيس الهيتة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية يهيتة شبه مستقلة في إطيار واارة التعلييم
العالي والبحي العلميي فيي  .،9119/0/97والهيد العيام مين وجيود هي،ه الهيتية هيو تحسيين نوعيية
التعليم العالي الفلسطيني وترشيده ليتجاوب ميع األولوييات اإلسيتراتيجية الوطنيية ،وضيبط الجيودة
والنوعية من تالا منهجية وتعليمات واضحة العتماد البيرامج الجدييدة وللتقيييم المسيتمر للبيرامج
القائمة.
للهيتة نظام داتلي يحدد مسؤولياتها ومهامها ،اعتماداى على قانون التعلييم العيالي الي،ي أقير عيام
 .0221تتخ ،الهيتة قراراتها في إطار مجلس الهيتة المك ّون من  2أعناء من األيياديميين المهنييين
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المسييتقلين  ،وترتكييم منهجييية عمييل الهيتيية باألسييا علييى االسييتفادة ميين الخبييرات المهنييية ذات
النوعية العالية ،المتوفرة في فلسطين وتارجها  ،تعتمد المنهجيية عليى التيدتل التقييميي فيي قيالث
مراحل :
 .0تقييم الطلبات لفتل مؤسسات أو برامج جديدة .
 .9تقييم شمولي لجميع البرامج المعتمدة .
 .3تقييم مرحلي سنوي للبرامج التي حصلت على اعتماد مشروط.
وقد أنجمت الهيتة مجموعة من الوقائق األساسية العتماد وتقييم البرامج .وهي:
 منهجية االعتماد والجودة والنوعية . دليل إرشادي إلجراء التقييم وإعداد التقارير. تعليمات بخصوص اعتماد الـبرامج األياديميـة" . نموذج طل اعتماد للبرامج . التقييم الشامل للبرامج األياديمية ــ المرحلة األولى. وقيقة مشروع للتمويل "تقييم نوعية البرامج األياديمية في مؤسسات التعليم العاليالفلسطينية" ( )9113/0باإلنجليمية.
يما أعدت الهيتة تطة شاملة للبدء في تقييم جميع البيرامج القائمية فيي مؤسسيات التعلييم العيالي
الفلسييطينية ،والتييي تتكي ّون ميين تمييس مراحييل يتوقييع أن يييتم إنجااهييا تييالا فتييرة  5سيينوات ،وأن
تريم يل مرحلة على مجموعة من التخصصات بحي أن يكون عمر البرامج الخاضعة للتقيييم ال
يقل عن تمس سنوات ،وأن يكون البرنامج قد ترّج فوجا واحدا على األقل.
أما المرحلة األولى من التقييم الشمولي للبرامج تستهد التخصصات في العلوم الصحية والتي
تشييمل حييوالي  71برنامجييا  ،وقييد أرسييلت الوقييائق ذات العالقيية لجميييع المؤسسييات ،وطل ي ميين
المؤسسات تشكيل اللجان التوجيهية للتقييم ال،اتي.
 .00هيتة االعتماد األياديمي ــ األمارات

46

تم تأسيس هيتة االعتماد األياديمي عام  0222بهد اإلشرا على معايير الترتيص واالعتماد
األياديمي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة  ،والتأييد مين التيمام هي،ه المؤسسيات بمسيؤولياتها فيي
تطبيق المعايير التي تنمن جيودة المخرجيات التعليميية ويفياءة الخيريجين  .وقيد قاميت الهيتية بميا
يلي:
 .0وضييع يتييي معييايير التييرتيص اليي،ي يتنييمن اإلجييراءات والمعييايير التفصيييلية المطلوبيية
لترتيص مؤسسات التعليم العيالي الخاصية واعتمياد برامجهيا األياديميية  ,ونشير هي،ا الكتيي
وتوايعه .
 .9وضع معايير الترتيص لمؤسسيات الخيدمات األياديميية وذليا للمؤسسيات التيي تقيدم تسيهيل
االلتحا بمؤسسات التعليم العالي تارج الدولة وداتلها .
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 .3عقد اجتماعات مع يل من المستولين األياديميين الرئيسين بمؤسسات التعليم العيالي الخاصية
المسجلة لدا واارة التعليم العالي والبح العلمي  ,لمناقشة وتوضييل اإلجيراءات والمعيايير
الخاصة بترتيص المؤسسات واعتماد برامجها األياديمي .
 .4في إطار إجراءات ومعيايير التيرتيص  ,القييام بمييارات ميدانيية لمواقيع عيدد مين مؤسسيات
التعليم العالي الخاص  ,وقد أسفرت ه،ه الميارات عن تسجيل  93مؤسسة تعليمية يمؤسسيات
للتعليم العالي معتر بها من قبل الواارة داتل الدولة .
 .5الق يييام بميييارات ميدانييية لتقييييم البييرامج األياديمييية بواسييطة ممثلييي الهيتيية ولجييان ميين تبييراء
عالميين في حقوا التخصص المختلفة  ،وقيد أسيفرت هي،ه المييارات الميدانيية عين اعتيرا
الييواارة بعييدد  14برنامجييا أياديميييا ميين تلييا التييي تطرحهييا مؤسسييات التعليييم العييالي الخيياص
بالدولة .
 .6يما أسفرت الميارات الميدانية عن حصر عيدد  96مؤسسية تعليميية غيير مسيتوفية لمتطلبيات
ومعايير الترتيص وقد تم إبالغها بالقرار المناس لكيل منهيا  ,أميا بياالعترا أو اإلني،ار أو
وضعها تحت االتتبار لحين تقدمها مرة أترا في تيالا فتيرة امنيية محيددة للحصيوا عليى
شهادة الصالحية بالعمل في مجاا التعليم العالي .
 .09الهيتة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد ــ تونس

47

تم إنشاء الهيتة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد بموج القيانون رقيم ( )02لسينة
يهيتة مستقلة تتولى عملية التقييم وضمان الجودة واالعتماد بالتعليم العالي  ،وتتمثل مهامها في:

9111م

 .0تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها عن طريق تدقيق األداء األياديمي والمؤسسي استناداى
إلى معايير الجودة المعتمدة بهد تحديد اإلجراءات المناسبة لالرتقاء بمستوا أداء المؤسسة
والنهوض به بفاعلية ويفاءة  ،حي يشمل التقييم:
 األقسام والتخصصات .
 البرامج.
 األداء العلمي واألياديمي للمدرسين وإنتاجهم العلمي.
 النتائج المسجلة على مستوا التعلم والقدرات اإلبداعية للمتخرجين.
 الشراية مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية واألجنبية ومع المؤسسات
االقتصادية واالجتماعية.
 التصر

األياديمي والمالي واإلداري.

ويتم التقييم داتليا ى عن طريق الوحدات المنشأة له،ا ال رض في الجامعات أو مؤسسات التعليم
العالي والبح العلمي  ،حي تقوم بشعداد تقارير سنوية تحتوي على تحليل ألوضاع
المؤسسة يما تقوم بوضع الخطط الالامة وإقتراح اإلجراءات النرورية لتطوير أداء
المؤسسة والرفع من مستواها وتقديمها إلى الهيتة الوطنية للتقييم وضمان الجودة .وتتولى
الهيتة الوطنية عملية التقييم الخارجي لمؤسسات التعليم العالي عن طريق فريق من الخبراء
ال،ين يعملون تحت إشرا الهيتة وبحس األولويات المحددة من قبل واارة التعليم العالي.
 .9وضع معايير االعتماد وضمان الجودة المختلفة لمؤسسات التعليم العالي وتاصة على مستوا:
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 اإلتقان في ايتساب العلوم والمهارات.
 يفاءة األداء المهني للخريجين.
 فاعلية البح العلمي والتجديد التكنولوجي.
 مدا مالئمة العملية التعليمية مع متطلبات سو العمل.
 .3اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفقا ى لمعايير ضمان الجودة المحددة .
 .03المنظمة العربية لنمان الجودة في التعليم

48

المنظمييية العربيييية لنيييمان الجيييودة فيييي التعلييييم (( )AROQAالشيييبكة العربيييية لنيييمان الجيييودة
واإلعتماد في التعليم سابقا ى ) هي جمعية دولية غير ربحية تأسست في بلجيكيا فيي شيهر يولييو عيام
 9117وغايتها األساسية النهوض بمستوا جودة التعليم العيالي بشيكل عيام ميع التريييم عليى العيالم
العربي بشكل تاص  ،حي تقوم المنظمة بما يلي:
 .0إنشاء الروابط والعمل على نحو وقيق مع هيتات االعتماد الدولية لتسهيل وضع المعايير
والقيا والتعلم المتبادا ونشر الممارسات الجيدة عبر العالم العربي وفي العالم.
 .9التنسيق مع وياالت االعتماد المحلية العربية فيما يخص معايير االعتماد ومقاييسه.
 .3نشر الوعي حوا التعليم المتميم في مؤسسات التعليم في العالم العربي.
 .4توفير تدمات االعتماد لمؤسسات التعليم العالي العربية التي تحظى بالتقدير وترمم إلى
التميم في التعليم.
 .5اإلشرا

على تأسيس نظام تصني

الجودة للجامعات العربية.

 .6تأسيس شبكة تختص بجودة التعليم تتيل المجاا للتفاعل واللقاءات المنتظمة بين النظراء
لتبادا الخبرات وتقييمها.
 .7نشر التعلم المتبادا والممارسات الجيدة عبر العالم العربي وفي العالم يكل.
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49

أنشتت الشيبكة العربيية لنيمان الجيودة فيي التعلييم العيالي فيي حمييران  /يونييو  9117يمنظمية
غير حكوميه ال تستهد الربل  ،الهد من إنشاءها هو :
 .0تبادا المعلومات حوا ضمان الجودة.
 .9بناء هيتات جديدة لنمان الجودة .
 .3وضع معايير جديدة إلنشاء هيتات ضمان الجودة أو دعمه .
 .4نشر الممارسات الجيدة في ضمان الجودة.
 .5تعميم االتصاا بين هيتات ضمان الجودة في البلدان المختلفة .
وتنضم في الشبك كل ن تيئات االعتماد والجودة في الوطن العربي التالي :
 .0هيتة االعتماد لمؤسسات التعليم العالي األردنية .
 .9هيتة ضمان الجودة واالعتماد في فلسطين.
 .3هيتة االعتماد األياديمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .4هيتة التقويم واالعتماد في السودان.
 .5الهيتة الوطنية لالعتماد األياديمي والتقويم في السعودية.
 .6مجلس االعتماد العماني.
 .7مجلس ضمان الجودة في البحرين.
 .1مريم ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية ــ ليبيا.
 .2الهيتة القومية لنمان الجودة واالعتماد األياديمي في مصر .
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آليات التنسيق بين هيتات ضمان الجودة واالعتماد األياديمي العربية
إن الحيدي عيين آليييات التنسييق بييين مؤسسييات وهيتيات ومرايييم االعتميياد وضيمان الجييودة فييي
البلييدان العربييية هييو حييدي عيين الحلقيية المفقييودة التييي ال االييت غائبيية رغييم إنشيياء عييدداى يبيييراى ميين
الهيتات المختصة بنمان الجودة واالعتماد األياديمي للتعليم العيالي العربيي إالى أنهيا تفتقيد لجاني
التعاون وتبادا الخبرات بين ه،ه المرايم والهيتيات  ،وهنياك مبيادرات ليبعن الهيتيات والمراييم
بتوقيع إتفاقيات تعاون وتبادا الخبرات منها :
 ا قا ا ب المنظم العربي لضمان الجودة فقي التعلقيم مين توقييع اتفاقيية تعياون حصيري ميع
مؤسسة االعتماد الدولي لبرامج إدارة األعمياا ( ،)FIBAAإضيافة إليى توقييع مي،يرة تفياهم ميع
اتحييياد الجامعيييات العربيييية ( ،)AARUيميييا اننيييمت المنظمييية العربيييية ميييؤتراى إليييى المؤسسييية
األوروبية للتطوير اإلداري ( )EFMDفي بلجيكا يعنو يامل العنوية.
 قا ا ال يئ القو يق لضق مان تق ودة التعلق يم واالعتمقاد بمصقر بتوقيق ع عق دة اتفاقيق ات ق ع
ع دة ؤبس ات دولي كالتالي:
-

-

اتفاقية تفاهم مع المؤسسة األوربي للجودة .EFQUEL
اتفاقية تفاهم مع ).Training Sessions Programmer (Contract 5 . TVET Reform
اتفاقية تفاهم مع المؤسسـة الوطنيـة لمـنل اليـدرجات العلمييـة والتقييـيم فيـي جامعية NIAD-
 UEباليابان.
اتفاقية تفاهم مع مجلس التعليم الهندسي باليابان (.)JABEE
اتفاقية تفاهم مع رابطة اعتماد الجامعات باليابان (.)JUAA
اتفاقية تفاهم مع هيتة المؤهالت االسكتلندية .SQA
اتفاقية تفاهم مع جمعية يليات الط األمريكية (.)LCME
اتفاقيــيـة تفــيـاهم مــيـع هيتــيـة التعلــيـيم التقنــيـي والمهنــيـي والتــيـدري ()TVET UK
بالمملكة المتحدة.
اتفاقية تفـاهم مـع هيتـة اعتميـاد بيـرامج الهندسيـة وعليـوم الحاسيـ والعليـوم والرياضييات
األلمانية .
اتفاقية تفاهم مع الشبكة األوربية العتماد التعليم الهندسي (.)ENAEE
اتفاقية تفاهم مع الهيتة األمريكية لنمان جودة التعليم الهندسي والتكنولوجي(.)ABET
اتفاقية تفاهم مع نقابة األطباء.
اتفاقية تفاهم مع مشروع دعم القدرات في مجاا حقو اإلنسان ( بناء).

 جلس ضمان الجقودة واالعتمقاد ق اتحقاد الجا عقات العربيق  :ضيمن مشيروع ضيمان الجيودة
واالعتماد األياديمي في إطار اتحاد الجامعات العربية قيام مجليس ضيمان الجيودة بالتنسييق ميع
مجموعة من الجامعات العربية من اجل تطبيق أدلية الجيودة التيي تيم إعيدادها مين قبيل المجليس
ول ييرض التأيييد ميين علمييية ومصييداقية هيي،ه األدليية فقييد وقييع االتتيييار علييى عييدد ميين الجامعييات
العربية وهي: 50
 الجامعة التكنولوجية جامعة النهرين جامعة  6أيتوبر-جامعة الخرطوم

العرا .
العرا .
القاهرة.
السودان.
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األردن .
 جامعة فيالدلفياسوريا .
 جامعة القلمون جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن .يما وقع االتتيار على الجامعة التكنولوجية في العرا لبناء قاعدة البيانات والمعلومات لدليل
المؤشرات والمقاييس الكمية والنوعية لجودة أداء الجامعات العربية.
ويالحظ من تالا تحليلنا لواقع هيتات الجودة واالعتماد في البلدان العربية القائمة أنهيا حديثية
العهد والنشأة وأن التنسيق فيما بينها لم يبدأ بعد إالّ في الحدود الدنيا  ،ونتيجة لحداقية هي،ه الهيتيات
المتخصصة فشنها الاالت تتلمس استكماا هيايلها وإمكانياتها ويوادرها المتخصصة وتحتاج إليى
وقت للبدء في االنطال بممارسة مهامها واتتصاصياتها عليى المسيتوا المحليي الي،ي يعياني مين
الكثييير ميين اإلتييتالالت  ،وفييي اعتقادنييا أن التنسيييق مييع الهيتييات الدولييية سيييكون أيثيير إيجابييية
اليتساب الخبرات في ه،ا المجاا ال،ي يعتبر جديداى على الواقع العربي ومن ق ّم يأتي التنسيق فيميا
بين ه،ه الهيتات عربيا ى.
وهناك الشبكة الدولية لهيتات ضمان الجيودة واالعتمياد ( )TNJAAHEهيي المرجعيية التيي ييتم
الرجوع إليها لمواءمة معايير الجودة واالعتماد لجميع هيتات االعتماد والجودة في العيالم ل يرض
االعتماد واالعترا المتبادا بالمؤسسات والبرامج التعليمية  ،وهي الجهة المخولة بالتيدقيق عليى
ما يتم إتباعه من معايير وآليات عمل ضيمان الجيودة واالعتمياد وفيق ممارسيات جدييدة ييتم العميل
بها في جميع الدوا األعناء بالشبكة العالمية  ،وتنيم الشيبكة فيي عنيويتها ( )915هيتية ومرييم
ضمان جودة واعتماد تنتمي إلى ( )10دولة في العالم.
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رابعا ى :التجارب الناجحة لهيتات ضمان الجودة واالعتماد األياديمي العربية واألجنبية
تجارب عالمية:
 .1التجربة البريطانية

51

إن التجربة البريطانية في مجاا توييد الجودة في مؤسسات التعليم العالي عريقة ومتجي،رة وتيم
نقلهيا إلييى العدييد ميين الييدوا  ،تترييم إجييراءات توييييد الجيودة المتبعيية فييي بريطانييا علييى إتنيياع
مؤسسييات التعليييم العييالي البريطانييية والتييي تجيياوا عييددها ( )011مؤسسيية إلييى عمليييات التقييويم
الخارجي التي تريم على ا تي:
ة  -تقويم جودة المواضيع الدراسية ( )Subject-Based Assessmentsحي تقوم لجنة فنية مشكلة من
قبل ويالة توييد الجودة في التعليم العالي )(QAA
Quality Assurance Agency for Higher Education

بميارة ميدانية للجامعة للتحقق من بنود التقويم ال،اتي التي قدمتها الجامعية والتيي يشيمل عيادة
تفحص ستة بنود أساسية تنم:
 .0تصميم الخطة الدراسية وتنظيم محتوا المنهاج .
 .9طر وأسالي التدريس والتعلم والتقييم .
 .3أسالي دعم وإرشاد الطلبة (المساندة الطالبية) .
 .4مستويات أداء وتقدم الطلبة .
 .5مصادر التعليم والتعلم المتوفرة لتدريس الموضوع مدار التقييم.
 .6إدارة الجودة والتحسين وأسالي تطوير األداء النوعي للبرنامج.
بعييد ذلييا يييتم إعييداد التقرييير اليي،ي يشييمل تقييييم الموضييوع الدراسييي فييي البنييود المشييار إليهييا
ووضييع عالميية لكييل بنييد وتعتبيير الجامعيية معتمييدة بالموضييوع المقيييم إذا حصييلت علييى مجمييوع
عالمات يفو  90نقطة من أصل  94نقطة مقسمة بواقع  4نقاط على يل بند من البنود الستة.
ب  -المراجعة األياديمية للجامعة ( )Institutional Auditوه،ا النوع من التقيويم الخيارجي ييتم عليى
مستوا الجامعة حي يقوم فريق مراجعة تارجي بميارة الجامعة عادة لمدة تمسة أيام للتأيد
من جودة التعليم في الجامعة بعد إطالع الفريق على التقويم ال،اتي ال،ي قدمته الجامعــة .
وتفحص البيتة التعليمية في الجامعة واستقصاء الحقائق حولها من تالا لقياءات الفرييق ميع
الطلبة واألسات،ة ومسؤولي الجودة في الجامعة قم يقوم فريق المراجعة األياديمية بكتابة تقريره
ال،ي يحدد به مدا ققته في مستوا التعليم في الجامعة ويكون أحد الخيارات الثالقة التالية :ققة
عالية  ،أو ققة محدودة  ،أو عدم الثقة.
وقييد طبقييت إجييراءات التقييويم الخييارجي علييى المواضيييع الدراسييية التييي تطرحهييا الجامعيية
البريطانية المفتوحة وحققت نتائج ممتااة في العديد منهيا حيي حصيلت عليى عالمية ممتياا 94
ميين  94علييى سييبيل المثيياا فييي علييوم األرض والموسيييقى والهندسيية وتفوقييت فييي بعنييها علييى
أعر الجامعات البريطانية مثل أيسفورد.
 .2تجربة الواليات المتحدة األمريكية:52

الواليات المتحدة هي أوا من راعى مبدأ توااا "الحريية والجيودة" ،حيي سيمحت لمتيات بيل
آال المؤسسات التعليمية أن تنتشر وفى نفس الوقيت ومني ،أوائيل القيرن العشيرين أنشيأت ا لييات
المناسييبة التييي تتييابع جييودة أداء هيي،ه المؤسسييات وتعتمييد مييا يسييتحق منهييا االعتميياد Accreditation
- 31 -

أ.د /سيالن جبران

ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع
العبيدي

وتجعل نتائج ه،ه المتابعة متاحة لراغبي التعليم حتى يكونوا على بينة من موق
المتاحة.

مؤسسات التعلييم

مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية تشبه إلى حد يبيير المؤسسيات الخاصية
التي تتمتع باستقاللية يبييرة وسيلطة تمثيل بمجيالس إدارة هي،ه المؤسسيات  ،ولي،لا فيشن المسيؤولية
تقييع علييى مؤسسييات التعليييم العييالي لتنظيييم نفسييها وإيجيياد مييوارد لهييا وإال فقييدت هيي،ه المؤسسييات
مواردها وطالبها ال،ين يتجهون بالتالي نحيو المؤسسيات المنافسية  ،ويتخي ،االعتمياد فيي الوالييات
المتحدة األمريكية شكلين:
ةوال :اعتمققاد ؤبسققي
التعليم العالي نفسها.
ثانيا :اعتماد تخصصي  Program Accreditationللبرامج الدراسية تقوم به لجان متخصصية مثيل
مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا ) (ABETوال،ي يعمل مني ،الثالقينيات مين القيرن الماضيي
وهيتة اعتماد التعليم الطبي.
وفي عام  0226تم إنشاء مجلس اعتماد التعليم العالي
Institutional Accreditation

وتقييوم بييه مجييالس إقليمييية تابعيية لمؤسسييات

)The Council for Higher Education Accreditation (CHEA

وال،ي يهد إلى إيجاد مؤسسة تتولى اإلشرا على مؤسسيات االعتمياد وهيى مؤسسيات غيير
حكومي ية فييي التعليييم العييالي  ،ويقييوم مجلييس االعتميياد ) (CHEAبيياالعترا بمؤسسييات االعتميياد
العاملة فيي مجياا التعلييم العيالي بنيا ىء عليى معيايير محيددة ينيعها مجليس االعتمياد  ،وييتم إعيادة
اعتماد ه،ه المؤسسات مرة يل  01سنوات بنا ىء على تقرير يقدم يل  5سنوات  ،والعميل الي،ي تقيوم
به مؤسسات االعتماد هو عمل تطوعي ويتم من تالا المهام ا تية:
 .0مراجعيية عمليييات التقييييم اليي،اتي  Self-Assessmentبواسييطة القييائمين علييى المراجعيية
. Peer Reviewers
 .9ايارة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة يل عام.
 .3العمل على ج،ب متطوعين جدد من المهتمين بالتعليم العالي لالننمام إلى المنظمة.
 .3تجربة اليابان

53

أت،ت اليابان بمواصفات الجودة الشاملة من ،األربعينات وطورت طر ومبادئ ديمنج لتالءم
البيتة اليابانية  ،وعمل شيكاوا وهيو مين علمياء الجيودة فيي اليابيان عليى تطيوير تطية إسيتراتيجية
لتحقيق الجودة الشاملة في اليابان عن طريق دوائر الجودة الشاملة لإلنتياج مين البدايية إليى النهايية
واعتمييد فييي ذلييا علييى االرتبيياط الواسييع للمنظميية يكييل وتعميييم المسييتولية علييى يييل فييرد داتييل
المؤسسة.
ووضع شيكاوا سبعة معايير لعوامل النجاح والتي تعتبير أساسيا ى لنجياح ضيبط أو تقيويم الجيودة
الشاملة في اليابان وتتمثل في ا تي :
 .0العمل على اشتراك جميع العاملين بالمؤسسة في طرح المشكالت وحلولها .
 .9الترييم على التعليم والتدري على جميع أشكاا الجودة الشاملة لمييادة مقيدرة العياملين
على المشارية الفعالة ف البا ما يبلغ ذلا ( )31يوما ى في العام للمتدرب .
 .3استخدام دورات الجودة لتحديد الموصفات ورفع المستوا والتنظيم حي أنها في حاجة
مستمرة للتنمية .
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 .4التوسع في استخدام الطر اإلحصائية والترييم على تالفى حدوث المشكالت .
 .5االتساع القيوي لنيبط الجيودة والرقيي باألنشيطة بياإللمام القيومي للحفياظ عليى الجيودة
األولية لليابان في العالم .
 .6تقويم عمل المؤسسة بواسطة الرئيس وأعناء مجلس الجودة (مرتين سنويا ).
 .7العالقيية بييين العميياا بعنييهم بعنييا ودوافعهييم تجيياه المسييتهلكين هييل يتنييمن الترحيي
والشكوا أو التشجيع أو المخاطرة .
ويسمى االعتماد في اليابان وهو مفهوم جديد استحدث في عيام  2004ويعنيى تقيييم المؤسسيات
التعليمية بصورة فردية يما يتم وفق معايير الويالة القومية لنمان الجودة في اليابيان وهيى هيتية
مفوضيية ميين واارة التعليييم والثقافيية والرياضيية والعلييوم والتكنولوجيييا وقييد تييأقرت اليابييان يثيييراى
وألسباب تاريخية بالنموذج األمريكي حي يتم االعتماد للجامعات اليابانية هيتة اعتمياد الجامعيات
اليابانية من تالا نظامين هما  :االعتماد  Accreditationوإعادة االعتماد Re-Accreditation
النظام ااول االعتماد  :يمنل للجامعات التي تتقدم ألوا مرة لطل العنوية الرسمية في هيتية
االعتميياد والنظققام الثققاني  :يميينل إعييادة االعتميياد بعييد مييرور تمييس سيينوات ميين الحصييوا علييى
االعتميياد األوا بالنسييبة للجامعييات الت يي تحصييل ألوا مييرة علييى االعتميياد ويميينل يييل 7سيينوات
للجامعات التي حصلت على إعيادة االعتمياد مين قبيل .والبيد أن يمير عليى إنشياء الجامعيات أربيع
سنوات حتى يكون لها الحق في االننمام لعنوية الهيتة .
 .4التجربة الكورية

54

تتمثل التجربة الكورية في تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي في إنشاء واارة التعلييم
والمجلس الكوري للتعليم الجامعي هيتية مسيتقلة داتيل المجليس الكيوري للتعلييم الجيامعي أطليق
عليها اسم "المجلس الكوري لالعتماد الجامعي KCUA
The Korean Council for University Accreditation

ويعتبيير أعلييى سييلطة فييي تقييويم أداء الجامعييات الكورييية  ،ويتكييون ميين ) (16سييتة عشيير عنييواى
ممثلين عن الجامعات والمؤسسات الصناعية والحكومية .
وتتلخص اإلجراءات األساسية لعملية االعتماد الجامعي في يوريا في الخطوات التالية :
-

إجراء دراسة التقويم ال،اتي من جان القسم .
مراجعة تقرير ه،ه الدراسة .
ايارة الفريق للموقع "للجامعة  ،للكلية  ،للقسم" .
إعالن النتائج .

وتتنيمن مراجعية الدراسية ال،اتييية قيراءة التقريير وإجيراء التقويمييات مين تيالا أسيتلة محييددة
لجميع المعلومييات اإلضيافية المطلوبيية فييي أقنياء ايييارة الموقيع بحيي يعييد تقريير الفريييق المائيير
ويرفع إلي المجلس الكوري لالعتماد الجامعي ومن قم يعد المجلس قائمية بالجامعيات والكلييات
والبرامج الجيدة المعتمدة .
ويعتمييد نظييام االعتميياد الجييامعي الكييوري عل يى مجموعيية ميين المعييايير يشييترط توافرهييا فييي
الجامعة /الكلية /البرنامج  ،تتمثل في ا تي :
 .0األهدا

 :وتتنمن تصنيفات فرعية تاصة بصياغة األهدا
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المنهج  :وتتنمن تصينيفات فرعيية تاصية بصيياغة بنيية المينهج  ،ومحتيواه وتطيويره ،
وتدريسه وتقويمه .
الطالب :وتتنمن تصينيفات فرعيية تاصية بيالقبوا واإلرشياد  ،والتوجييه  ،واألنشيطة ،
والرعاية  ،وجودة الخريج .
هيتة التدريس :وتتنمن تصنيفات فرعية تاصة بالتوظي  ،والتنظيم  ،والبح .
اإلدارة والتمويل :وتتنمن تصنيفات فرعية تاصة بالشتون اإلدارية  ،والمالية .
التسهيالت :وتتنمن تصنيفات فرعية تاصة بالمبنى وتجهيماته .

ولكل تصني فرعي من ه،ه التصنيفات الرئيسة الستة توجد بعن األسيتلة التقويميية مثيل ،
هل حدقت تحسينات عليي المينهج فيي الخميس سينوات األتييرة ت ميا متوسيط العي ء التدريسيي
لعنو هيتة التدريس بالقسم ت وه،ه األستلة منهيا ميا يبحي عين معلوميات ييفيية ومنهيا ميا يبحي
عن معلومات يمية .
 .5التجربة الهولندية

55

وفى هولندا ظهرت حرية تقييم الجودة فيي التعلييم العيالي الهولنيدي عليى شيكل نظيامي ونطيا
واسع وشامل للدولة يلها في عام  1988عندما اود "اتحاد الجامعات الهولندية بياألدوات المناسيبة
لممارسة مسيتولياته الجدييدة ويتيأل نظيام تقيييم الجيودة مين لجنية اييارة تارجيية (VC) Visiting
 Committeeلكيل فيرع مين فيروع الدراسية وبعيد ييل اييارة ييتم يتابية تقريير يعتميد عليي رصيد
الواقع الفعلي للمؤسسات وعلي التقويم ال،اتي وأينا عن طريق الخبرة ألعناء اللجان .
وتت لخص التجربة الهولندية في تطبيق الجودة في التعليم الجامعي الهولنيدي فيي النقياط التاليية
:
 وافقت مؤسسات التعليم الجامعي على تحمل مسيتولية تويييد جيودة التعلييم العيالي بطلي مينواارة التعليم والبح العلمي وذلا باالعتماد على تبراء مهنيين مسيتقلين يتيوفر لهيم القيدرة
علي إصدار األحكام عن مستوا جودة البح العلمي والتدري داتل الجامعات .
 حققت سياسة واارة التعلييم الهولنديية بالنسيبة لنظيام تويييد الجيودة فيي التعلييم الجيامعي ردافعليا ى ايجابيا ى مما سياعد عليي نجياح الكثيير مين المؤسسيات فيي تشيكيل سياسية عامية للتأيييد
على الجودة داتلييا ى وشيملت حيداى أدنيى مين الشيروط للعميل فيي األقسيام المختلفية فنيال عين
تطوير سياسة تقويم ناجحة.
 تيم تكييوين لجييان اائييرة ميين بعيين الخبييرات ميين الخييارج لكييي يقومييوا بعملييية تقييييم األداءالخاص بكل مؤسسة ونتج عن ذلا بعن المناقشات الداتليية حيوا التعلييم مين تيالا النقيد
ال،اتي وعلى الرغم من أن ه،ا النقد والتقويم يتسم بالموضوعية في بعن األحيان إال أنيه
في أحيان أترا يفتقد إلى األمان والموضيوعية ليأتي ،شيكل وقيقية العالقيات العامية  ،مميا
يؤقر سلبا ى على عمل اللجان المائرة .
 .6التجربة الرومانية

56

يتيولى المجليس القيومي الرومياني لالعتمياد والتقيييم األيياديمي  RNCAAAعمليية االعتمياد
وضيمان الجيودة فيي رومانيييا ويشيارك هي،ا المجلييس يعنيو فيي بعيين الشيبكات الدوليية لنييمان
الجودة في التعليم العالي مثل الشبكة الدولية لوياالت ضمان الجودة في التعليم العالي وشبكة وسط
وشر أوروبيا لويياالت ضيمان الجيودة فيي التعلييم العيالي  ،ولي،لا فهيو يعميل عليى الحفياظ عليى
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مستوا تنافسي في نظام التعليم العالي الروماني  .يما يعمل على االندماج في المجتميع األوروبيي
ميين تييالا نظييام االعتميياد والجييودة الت يي يتبعييه االتحيياد األوروب يي ـييـ ويميييم المجلييس الروميياني
لالعتماد وضمان الجودة بين وظيفتين رئيسيتين لالعتماد هما :
 .0رقابة الجودة للحد األدنيى  : Minimal Quality Control :وتكيون فيي شيكل إعطياء الشيهادات
العلمية  ،والتي تخدم يءلية لالنتقاا من تالا التأييد على أن المؤسسية التعليميية تحقيق الحيد
األدنى لمتطلبات الجودة  ،وأنها تمتلا اإلجراءات المناسبة لمراقبة الجودة  ،وه،ا التوييد
سو ينمن الحد األدنى للجودة في المؤسسات التعليمية ــ سواء يانت عامية أو تاصية ـيـ
وبالتالي التقليل من جودة المؤسسات النعيفة.
 .9ضمان جودة  : Quality Assuranceويشير إلى عملية تقييم المؤسسية التعليميية أو البرنيامج ،
وميين قييم تحليييل نقيياط القييوة والنييع وإعطيياء توصيييات بشييأن جودتهييا بميا فييي ذلييا وضييع
إسيتراتيجية محيددة لنيمان الجيودة  ،التقيويم فيي هي،ه الحالية يكيون ليه بعيد داتليي  :التقيويم
اليي،اتي  ،وتييارجي  :اليي،ي يييتم بواسييطة تبييراء ميين الخييارج ونظييراء لهييم ميين الييداتل ،
والتوصيات تعكس أهدا ه،ا التقويم ال،ي يهد إلى تطوير التحسين المستمر .
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التجارب العربية:
 .0مشروع تقييم األداء النوعي ورفع التخطيط المؤسسي في الجامعات العربية:
أطليق مين قبيل المكتي اإلقليميي العربيي لبرنيامج األميم المتحيدة اإلنميائي ويهيد المشيروع إليى
تفعيييل دور التعليييم العربييي فييي التنمييية  ،وذلييا ميين تييالا تطييوير األداء النييوعي لبييرامج التييدريس
الجامعية لرفع قدرتها التنافسية وتجاربها مع احتياجات التنميية وأسيوا العميل وتحيديات التطيورات
الدولييية  ،وذلييا ميين تييالا تعظيييم يفيياءة التخطيييط المؤسسييي فييي الجامعييات وإدارات التعليييم العييالي
لتحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة.
يما يهد المشروع إلى تطبيق أنظمة نموذجية حديثة لتقييم برامج التدريس وإنشاء شبكة إقليمية
لقواعييد المعلومييات الجامعييية ميين أجييل إبييراا نتييائج ومييردود اسييتخدام هيي،ه النميياذج بصييورة فعلييية
وقابليتها للتطبيق على المنطقة  ،وبناء الخبرات المحلية الالامية لمتابعية بنياء اسيتخدام هي،ه النمياذج
مستقبالى من قبل الجامعات وتوسيعها وتعميمها على التخصصات والجامعات األترا  ،قم االسيتفادة
من التجيارب والنتيائج المنبثقية مين المشيروع القتيراح آلييات مؤسسيية دائمية لمتابعية تقيديم تيدمات
57
المشروع على مستوا المنطقة من تيالا التعياون اإلقليميي ودعيم المؤسسيات الدوليية واإلقليميية.
وأمتد ه،ا المشروع من  9119إلى  ، 9111حي تم تقسييمه إليى قالقية جمئييات هيي  :مراجعية وتقيييم
برامج  ،امتحان دولي  ،بناء قواعد بيانات إحصائية وذلا على النحو التالي:
 .0تقييم البرا الجا عي  :وشمل ةربع دورات تقييم:
إدارة األعماا ( 06جامعة) .9114-9113
 علوم الحاس ( 05جامعة) - . 9113-9119الهندسة ( 02جامعة) . 9111-9117
 التربية ( 93جامعة) . 9116-9115ال ُمقيّم بابتخدام التبارات قيابي دولي :MFT-ETS
 .9تقييم ةداء المتخرتين في البرا
  0111طال ي فييي علييم الحاسييوب وإدارة األعميياا (بالعربييية واالنجليمييية والفرنسييية) -9113.9114

  0911طال في التربية (االمتحان المع ّدا بالعربية واالنجليمية) . 9117-9116 .3تطوير قاعدة علو ات دحصائي للجا عات وفق تعاريف و وا فات شترك ودولي :
  97ممثال من  05جامعة مشارية . 9114-9119  37مريم يلفة ( 30أياديمي  6 +إداري).58
 القاعدة شملت  05جامعة بنص مليون طال .وتم إصدار تقرير تياص بكيل جامعية متنيمنا ى نقياط القيوة وعناصير النيع التيي تحتياج إليى
معالجيية  ،مييع إصييدار أحكييام حييوا البرنييامج  ،وييي،لا صييدر تقرييير إقليمييي يبييين عناصيير القييوة
والنع في قطاع التعليم العالي بالمنطقة العربية.
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تامسا ى :النتائج والتوصيات
أ .نتائج الدراسة
.0

.9

.3

.4

أجمعت الدراسات لواقيع مخرجيات مؤسسيات التعلييم العيالي العربيي بشيكل عيام أنهيا الااليت
تعاني من :
ة .انخفيياض الكفيياءة الداتلييية النوعييية والتييي ميين مؤشييراتها ( تييدني التحصيييل المعرفييي
والتأهيل المتخصص وضع القيدرات التحليليية واإلبتكاريية والتطبيقيية والقصيور فيي
تعميم القيم واالتجاهات الحديثة).
ب .انخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية وتتمثل في تخريج أعداداى من الخيريجين فيي
تخصصات ال يحتاجها سو العمل والمجتميع ميع وجيود عجيم وطلي فيي تخصصيات
أترا.
الدراسات التي تناولت واقع مخرجات مؤسسيات التعلييم العيالي عليى مسيتوا البليدان العربيية
والتي بلغ عددها أيثر من ( )00دولة عربيية فقيد أجمعيت عليى أن مخرجيات مؤسسيات التعلييم
العييالي لهيي،ه الييدوا تعيياني ميين اإلتييتالالت الكبيييرة والمتمثليية فييي تخييريج أعييداداى يبيييرة ميين
تخصصيييات ال يحتاجهيييا المجتميييع حيييي أن معظيييم المخرجيييات فيييي تخصصيييات الدراسيييات
اإلنسانية واالجتماعية النظرية والتي تمثل أيثر من  %11من إجميالي المخرجيات التيي تعياني
من البطالة وتشبع سو العمل من ه،ه التخصصات التي لم يعد المجتمع فيي حاجية لهيا  .وأن
 %91من ه،ه المخرجات في التخصصات العلمية التطبيقية تتخرج بنوعية متدنية وتعاني مين
نقص في التدري والتأهيل.
معظم مؤسسيات التعلييم العيالي فيي البليدان العربيية تعياني مين ضيع وتخلي نظمهيا وعيدم
تطوير برامجها التعليميية لموايبية التحيديات ومنهيا تحيديات العولمية والمنافسية العالميية التيي
فرضت شروط جديدة ومنها إبراا منتج أو تريج يستطيع المنافسة في السو العالمي.
إن التوسع في إتاحية التعلييم العيالي الي،ي يعتبير انجياااى مهميا ى حققتيه البليدان العربيية فيي العقيد
الماضي أدا في بعن الدوا إليى التيدهور فيي مسيتوا الجيودة ،بسيب عيدم قيدرة مؤسسيات
التعليم العالي على توفير الشروط الالامة لتأمين تعليم عاا جيد يتماشى مع معدا الميادة فيي
االلتحا  ،ويتجلى ه،ا التفاوت بين الكم والنوع فيي أميور مثيل الكثافية الطالبيية والينقص فيي
عناصر البنية التحتية ،والنقص في الهيتة التعليمية الكفؤة وفي الموارد المالية .

 .5هناك جهود متواضعة في معظم الدوا العربية لالرتقاء بجودة التعلييم العيالي ،وقيد ظهير ذليا
في السعي لتطيوير مؤسسيات التعلييم العيالي ،وهنياك أحيدا عشير دولية عربيية أنشيأت لجيان
وهيتييات وطنييية لنييمان الجييودة واالعتميياد األييياديمي ،وبقييية البلييدان بصييدد إنشيياء مثييل هيي،ه
الهيتات أو تقوم على نشر ققافة الجودة وعلى تأسيس مكات وبيرامج للجيودة فيي الجامعيات ،
ووضع تشريعات جديدة وتطط واستراتيجيات يساهم تنفي،ها في تحسين جيودة التعلييم العيالي
في تلا الدوا .
 .6حصوا عدد قليل من الجامعات العربية على االعتماد المؤسسي لعدد محدود من برامجها من
قبل هيتات دولية معروفة ومتخصصة في الجودة واالعتماد األياديمي.
 .7إن ضمان الجودة واالعتماد يما توصل إلييه الميؤتمر اإلقليميي العربيي 59يؤييد أن الجهيود فيي
ه،ا الميدان تراوح مكانها في حيم األطر العامة أو التنظيمية ،ولم تتمكن بعد مين الوليوج إليى
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مناطق الحيرج فيي الجامعيات ،أي إليى قاعيات التيدريس والمعاميل والمختبيرات حيي يحيدث
التعليم والبح  ،وحي تواجه مسائل الجودة التحديات الحقيقية.وقد يعما ذلا إلى :
ة  -االعتماد على األنظمة البيروقراطية في إدارة وضمان الجودة .
ب -االقتبا المباشير مين األنظمية الموضيوعة لبليدان أو منظميات أجنبيية ،والنقيل عنهيا،
بدو ن االهتمام الجدي باستنباط األطر والقواعد الخاصة بالمنطقة العربية والمالئم لهيا
.
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ب .التوصيات
-

-

-

-

-

-

-

-

-

تفعيل هيتات ضمان الجودة واإلعتماد األياديمي القائمة في البلدان العربية وتشيجيع إنشياء هي،ه
الهيتيات فييي البليدان العربييية التيي لييم يسيبق لهييا إنشيائها .وعمييل اتفاقييات مشييترية بيين الهيتييات
المماقلة إقليميا ى ودوليا ى لنمان الجودة واالعتماد واألت ،ببعن التجارب الناجحة وتعميمها على
الجامعات الخاصة والحكومية.
األت ،بمنهج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي ومن قم تحقيق رفيع يفياءة
األداء به،ه المؤسسات والقيام بوظائفها (إعداد القوا البشرية ،البح العلمي ،التنشيط الثقافي
والفكري العام) بصورة مرضية وإنشاء وحدة الجودة الشاملة وتأسيسها فيي األقسيام والكلييات
التابعة لكل مؤسسة تعليم عالي.
وضع التشريعات النرورية لعملية االعتمياد وضيمان الجيودة للمؤسسيات الجامعيية وإعطياء
االستقاللية الكاملة للجامعات لوضع السياسات الخاصة بها في مجاا ضمان الجودة.
التأييد عليى ضيرورة تيوافر شيروط ومعيايير محيددة قبيل إنشياء جامعيات حكوميية جدييدة ،أو
التيييرتيص لجامعيييات تاصييية تنيييمن تيييوافر مواصيييفات الجيييودة التعليميييية فيهيييا و لبرامجهيييا
التعليمية التي ستقدمها .
توطيد العالقة والشراية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في العديد من المجاالت
المشترية وإيجاد آليات أيثر مرونة للتنسيق في ضمان الجودة لمخرجات التعليم العالي.
االستفادة من تبرات الدوا المتقدمة فيي مجياا االعتمياد وضيمان جيودة المؤسسيات التعليميية
الجامعية.
مراجعة بيرامج الجامعيات والكلييات ومناهجهيا وتحسيينها وتطويرهيا وإعيادة هيكلتهيا لتصيبل
أيثيير التصيياقا ى بحاجييات الطييالب واحتياجييات المجتمييع ،ولتسييهم فييي تنمييية مهييارات الطييالب
وتنمية قدراتهم اإلبداعية االبتكارية وتقوية ققتهم بأنفسهم وإعدادهم للعمل المنتج.
تنفي ،عمليية تقيويم دوريية لتليا المؤسسيات للتأييد مين أن األسيس التيي وضيعت عليى أساسيها
األهدا واالستراتيجيات والبرامج لتتواي ومتطلبات التنمية وحاجات المجتمع والعمل على
تحسين األداء ومتطلبات التطوير.
دراسة احتياجات ومتطلبات سيو العميل مين المتخيرجين فيي االتتصاصيات المختلفية وبنياء
آلية للتعر على احتياجاته الستيعابها في تطيط التعلييم العيالي ميع إنشياء قاعيدة بيانيات تفيي
بال رض.
تعميم التنسيق والتكامل بين الواارات العربية المعنية بيالتعليم العيالي بكيل مسيتوياته وإقيرار
سياسة عربية موحيدة إلعيداد الميوارد البشيرية وتفعييل اإلسيتراتيجية العربيية الموحيدة للتعلييم
العالي.
مراجعة سياسات ال تعليم العالي بحي تكون منظومة التعليم العالي مرنة تسيتجي الحتياجيات
سو العمل وحاجات المجتمع المتجددة بما يسهم في طرح برامج غير تقليدية يحتاجهيا سيو
العمل مع الحرص على إيسياب الخيريجين مهيارات التوظيي األساسيية مثيل  :التفكيير الناقيد
واإلبداعي  ،ومهارات الل ات األجنبية  ،والقدرة على حل المشيكالت بشيكل مبتكير  ،والقيدرة
على العمل في فريق جماعي  ،والقدرة على التعلم مدا الحياة.
تحدي المقررات الدراسية بصورة دوريية (ال تمييد عين تميس سينوات ) بميا يمكين الطيالب
ميين ايتسيياب المعييار والمهييارات المناسييبة الحتياجييات السييو المتجييددة  ،وتييوفير التييدري
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-

-

أ.د /سيالن جبران

المهني المناس ألعناء هيتة التدريس ال،ي يمكنهم من تطوير البرامج والمقررات الدراسية
بما يلبي احتياجات سو العمل.
استحداث مكون تاص بالتدري العملي (التطبيقي) في ييل برنيامج دراسيي ييربط ميا يدرسيه
الطال في الجامعة مع متطلبات العمل.
ضييرورة قيييام الجامعيية بقييا رضييا المسييتفيدين عيين أداء تريجهييا والتقصييي عيين مواصييفات
واحتياجات سو العمل من الخريجين
دعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجات المجتمع ممثال في قطاعيات
األعماا والمؤسسات اإلنتاجية  ،و سد الفجيوة بيين عيدد المشيت لين فيي الوظيائ التيي تحتياج
لتأهيل علمي والخريجين من الجامعات
تدري الهيتات التدريسية واإلدارية عليى المهيارات الالامية لتطبييق نظيام الجيودة واالعتمياد
في الجامعات.
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المصادر والمراجع
 . 1الملتقى األوا للحوار حيوا قنيايا الجيودة واالعتماديية فيي التعلييم العيالي 9115/6/0م جامعية تشيرين
سوريا
 . 2فتحييي درويي عشيييبة  ،الجييودة الشيياملة وإمكانييية تطبيقهييا فييي التعليييم الجييامعي المصييري – دراسيية
تحليلية يلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي السنوي السابع ..تطوير نظم إعداد المعليم العربيي
وتدريبه مع مطلع األلفية الثالثة  97/96مايو 0222م
 . 3الحارث عبد الحميد  : ..الجودة في التعليم والمعرفةwww.almualem.net....
 . 4أ.د  /مصطفى السايل محمد  ،الجودة ــ جيودة التعلييم ــيـ إدارة الجيودة الشياملة رؤيية حيوا المفهيوم
واألهمية 911/7/93
 . 5الملتقى األوا للحوار حوا قنايا الجودة واالعتمادية في التعليم العالي  ،مرجع سابق
 . 6المرجع السابق
 . 7المرجع السابق
 . 8المرجع السابق
 . 9أبو فارة  ،يوس أحمد ـ دراسة تحليلية لواقع ضمان جودة التعليم فيي جامعية القيد  ،ورقية علميية
أعييدت لمييؤتمر النوعييية فييي التعليييم الجييامعي الفلسييطيني .اليي،ي عقييده برنييامج التربييية ودائييرة ضييبط
النوعية في جامعة القد المفتوحة في مدينة رام هللا في الفترة الواقعة 9114/7/5-3
 . 10السلطي  ،مأمون وإليا  ،سهيلة ( .)0222دليل عملي لتطبيق أنظمية إدارة الجيودة األييمو .2111دار
الفكر ،دمشق.
Abernathy ,P,E and serfass R, W,1992, " One District's Quality Improvement Story .11
Educational Leadership", So (3) 14-17

 .12الترتوري ،محمد؛ جويخان  ،أغادير :إدارة الجودة الشياملة فيي مؤسسيات التعلييم العيالي والمكتبيات
ومرايم المعلومات9112م ص11
 .13النجار  ،فريد راغي ..إدارة الجامعيات بيالجودة الشياملة ..روي التنميية المتواصيلة القياهرة ..ايتيراك
للنشر والتوايع 0222صـ16
 .14حمادات  ،محمد حسن محمد..وظائ وقنايا معاصرة في اإلدارة التربوية 0.9117م صـ 971
 .15الترتوي 9112مرجع سابق ص 040و049
 .16د .جميل نشوان ـ تطوير يفايات للمشرفين األيياديميين فيي التعلييم الجيامعي فيي ضيوء مفهيوم إدارة
الجييودة الشيياملة  ،ورقيية علمييية أعييدت لمييؤتمر النوعييية فييي التعليييم الجييامعي الفلسييطيني اليي،ي عقييده
برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القد المفتوحة في مدينة رام هللا في الفتيرة الواقعية
9114/7/5-3

 .17مصطفي أحمد  ،محمد األنصاري  ،برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجياا التربيوي ،
قطر  ،المريم العربي للتدري التربوي لدوا الخليج 9119 ،م.
 .18العقيلي  ،عمر وصفي  ،المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة  ،عمان  :دار وائل  9110 ،م .
 .19مرجع سابق
 . 20حسي بيانيات التقريير السينوي لمنيات االسيتثمار لعيام  9111ـ المؤسسية العربيية لنيمان االسيتثمار
وائتمان الصادرات
 . 21العبييدي  ،سييالن :الجامعيات الخاصية فيي اليوطن العربيي ـ رهانيات وتحيديات ورقية عميل مقدمية
لورشة العمل الدولية " عولمة التعليم العالي والتعاون العربيي األلمياني " تنظمهيا المنظمية العربيية
للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مؤسسة يولراد اديناور تونـس ( )2 -1ديسمبر 9117م
 .22أ.د /محمد بن فاطمة و أ.د نور الدين بن ساسي  ،دليل إدارة الجودة الشاملة للتعليم العالي في اليوطن
العربي  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تونس 9115م
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 .23العتيبي ،منير بن مطنى  ،تحليل مالئمة مخرجات التعلييم العيالي الحتياجيات سيو العميل السيعودي
بدون تاريال
 .24عبييد المجيييد ،محمييد سييعيد ،قييانون تنظيييم الجامعييات وجييودة التعليييم ،دراسيية ميدانييية مقدميية للمييؤتمر
الدولي الثاني لقسم علم النفس،جامعة المنيا ،يلية ا داب9116،م .
 .25د .يعقوب نشوان ــ نوعية التعليم العالي الفلسطيني  :ورقة علمية أعدت لمؤتمر النوعيية فيي التعلييم
الجامعي الفلسطيني ال،ي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القيد المفتوحية فيي
مدينة رام هللا في الفترة الواقعة 9114/7/5-3
 .26عيسان ،صالحة عبد هللا ،التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية،ورقه مقدمة للورشة
اإلقليمييية حييوا اسييتجابة التعليييم لمتطلبييات التنمييية االجتماعييية ،المنظميية اإلسييالمية للتربييية والعلييوم
والثقافة ،مسقط9116 ،م.
 .27المنيع  ،محمد عبد هللا ـ توضيل وتقويم العالقية بيين منجيمات التعلييم الجيامعي والتنميية الشياملة فيي
المملكة العربية السعودية ندوة الجامعة الكبرا المحور التربوي المنعقدة 0491/7/01-7
 .28العتيبي  ،منير بن مطنى  ،مرجع سابق
 .29الترتوري 9112م مرجع سابق ص031
 .30محمود ،سعيد طه ؛ نا  ،السيد محمد .قنايا في التعليم العالي والجامعي .دراسات تربوية .القاهرة
ـ مكتبة النهنة المصرية9116 .
 .31محمد إدعمار :تقرير الدتوا الجامعي : 9111/9117المنتيدا اليوطني للتعلييم العيالي والبحي العلميي
 ، WW.FNESRSc.comالرباط  93شواا 0491
 .32الحييوات  ،علييي :العالقيية بييين مخرجييات التعليييم وسييو العمييل :دراسيية فييي المجتمييع الليبييي ،الهيتيية
الوطنية للمعلومات ،طرابلس9117/09/94
 .33سويلم  ،عبد المجيد  :مشيكالت المواءمية بيين مخرجيات التعلييم والتيدري المهنيي ومتطلبيات سيو
العمل الفلسطيني 9115
 .34العبيدي  ،سيالن جبران ـ التعليم العالي وسو العمل في الجمهورية اليمنية ورقة مقدمة لندوة حوا
منجمات الوحدة اليمنية التي تنظمها جامعة الحديدة 9116
 .35غي  ،عبد السالم" ،معايير االعتماد العام والخاص في الجامعات األردنية الخاصة "مؤتمر التعلييم
العالي بين الواقع والطموح ،جامعة المرقاء األهلية ،األردن ،ص 9111 ،319-962
 .36أ.د /سوسن شاير مجييد ،محاضيرة بعنيوان مشيروع ضيمان الجيودة واالعتمياد األيياديمي فيي إطيار
اتحاد الجامعات العربيية  ،ألقييت فيي نيدوة ضيمان الجيودة واالعتمياد األيياديمي الخمييس9112 / 4/ 9
التي تقيمها الجامعة التكنولوجية ـ العرا بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية
 .37أبو الشعر  ،هند غسان  ،معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي ــ جامعة آا البييت فيي
األردن نموذجا ى
 .38موقع الهيتة القومية على اإلنترنت (مصر) WWW.NAQAAE.ORG
 . 39موقع الهيتة الوطنية للتقويم واالعتماد على اإلنترنت (السعودية) www.ncaaa.org.sa
 www.asharqalawsat.com .40الجمعة  03ذو القعدة  0491هـ  93نوفمبر  9117العدد 01517
 .41صفحة على اإلنترنت بعنوانhttp://www.mohamoon-bh.com :
 .42موقع الهيتة العليا لالعتماد والتقويم على اإلنترنت (السودان) www.evac.edu.sd/
 .43موقع مجلس االعتماد على اإلنترنت( ُ
عمان) http://www.oac.gov.om
 .44موقع مريم ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية على اإلنترنت(ليبيا) http://www.qaa.ly
 .45الهيتة الوطنية لإلعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي  :نظام لنمان وتحسيين الجيودة
واألداء النييوعي لمؤسسييات التعليييم العييالي فييي فلسييطين ورقيية مقدميية " لورشيية العمييل المتخصصيية
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األولى حوا تقيييم الجيودة واألداء النيوعي لمؤسسيات التعلييم العيالي والبحي العلميي " المنعقيدة فيي
جامعة حل سورية  93-99شباط 9113
 .46موقع واارة التعليم العالي اإلمارات http://www.mohesr.ae/arabic/department_caa.html
 .47قانون التعليم العالي رقم ( )02لسنة  :9111الرائد الرسمي للجمهورية التونسية /4مار 9111/
 .48موقع المنظمة العربية للجودة على اإلنترنت www.aroqa.org
 .49موقع الشبكة العربية لنمان جودة التعليم العالي على اإلنترنت http://arabic.anqahe.org
 . 50أ.د /سوسن شاير مجيد مرجع سابق
 .51الحنيطي  ،عبدالرحيم  :معايير الجودة والنوعية في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد  :الشيبكة العربيية
للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد  ،عمان 9114
 .52هيتة ضمان الجودة واالعتماد في التعليم "مسودة القانون"  :اللجنة القومية لنمان الجودة واالعتماد
جمهورية مصر العربية إبريل 9114
 53األتوان عامر  ،طار وربيع عبدالرؤو محمد  :ضمان الجودة ونظام االعتمياد األيياديمي للتعلييم
الجامعي في ضوء التوجهات الحديثة "تصور مقترح " ورقية عميل مقدمية للميؤتمر الثالي للتعلييم
العالي في اليمن تحديات جودة التعليم العالي واالعتماد األياديمي في دوا العالم الثال تيالا الفتيرة
من  09 -01أيتوبر 9112م –صنعاء
 . 54المرجع سابق
 .55المرجع سابق
 . 56المرجع سابق
 .57العايدي  ،حاتم  :تقييم برامج هندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب في الجامعة اإلسالمية  :ورقة علمية
أعييدت لمييؤتمر النوعييية فييي التعليييم الجييامعي الفلسييطيني اليي،ي عقييده برنييامج التربييية ودائييرة ضييبط
النوعية في جامعة القد المفتوحة رام هللا في الفترة 9114/7/5-3
 .58د /علي ياغي  :تقييم برامج إدارة األعمـــاا فيي الجامعيات العربيية تجربية مشيروع التعلييم العيالي
ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .59المؤتمر اإلقليمي العربي حوا التعليم العالي المنعقد في القاهرة ،من  31مايو إلى  2يونيو2009
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