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 هص امل

وكذلؾ التعرؼ عمى  لييئات االعتماد الجامعى، التعرؼ عمى اإلطار الفكريتيدؼ ىذه الدراسة إلى 
ماد الجامعى فى بعض الدوؿ األجنبية )الواليات خبرات وتجارب ورواد ىيئات ضماف الجودة واالعت

اليند(، ورصد واقع ىيئات االعتماد الجامعى بيذه الدوؿ وعالقتو بالقوى  -إنجمترا -المتحدة األمريكية
والعوامؿ الثقافية بيا ، وعرض وتحميؿ بعض النماذج العالمية وبياف نقاط القوة والضعؼ فييا لمحاولة 

 بمصرتحسيف وتطوير أدوار ىيئة االعتماد الجامعى لإلفادة منو فى مصر ل الوصوؿ إلى أنموذج مقترح
عادة ىيكمتيا والتغمب عمى المعوقات التى تـ رصدىا عمى ضوء االستفادة مف خبرة كؿ  الواليات وا 

وقد تمثمت طبيعو ىذا التصور في  ،لما ليـ مف خبرة في ىذا المجاؿاليند  -إنجمترا -المتحدة األمريكية
وىي:  ىيئات فرعية منبثقة مف ىيئة ضماف الجودة واالعتماد الجامعى المقترح إضافتياثالث إنشاء 

 متخصصة(.ىيئات اعتماد قومية،  ىيئات اعتماد، ىيئات اعتماد إقميمية)
 .(ىيئات االعتماد الجامعى: )انكهًبث املفتبحٛت

 

         The aims of thiis study were to identify an intellectual framework for 

university accreditation authorities; to recognize a deal of experiences and 

experiences of pioneering authorities of quality assurance and university 

accreditation in some foreign countries (USA - England - India); to observe 

realities of university accreditation bodies in such countries and its 

relationship to their cultural forces and variables; and to present and 

analyze points of strengths and weaknesses in some international models in 

order to propose a benificial model for Egypt, cabable of  improving the 

roles played by the Egyptian university accreditation bodies and 

restructuring it as a way to overcome the observed obstacles in the light of 

the prominent experiences of the United States of America, England and 

India. The study proposed establishing three subbodies of Egypt’s Quality 

Assurance and University Accreditation Authority, namely; (regional 

accreditation bodies, national accreditation bodies, specialized accreditation 

bodies).  

 
university accreditation bodies. 
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 :تيمدي
أصبح مجاؿ الجودة واالعتماد فى التعميـ مف القضايا الرئيسية عمى المستوى العالمى، ففى بعض  

الدوؿ اىتـ المسئولوف فى المؤسسات التعميمية بضماف جودتيا وكيفية استخداـ أساليب ضماف الجودة 
الدوؿ بكيفية تقديـ برامج أكاديمية  فى تحسيف مستوى أداء ىذه المؤسسات، كما اىتمت حكومات ىذه

تستند عمى مجموعة مف المعايير، وتنامت الحاجة إلى التأكد مف أف ىذه المعايير يتـ وضعيا 
   (British Standard,1992,p.p6-10). وتحقيقيا عمى المستوى المناسب

التعميـ ىي أحد أصبحت جودة  الجودة،بعد أف أدت الكثير مف العوامؿ إلى تبني آليات لضماف     
الكثير مف دوؿ العالـ ضرورة العمؿ مف أجؿ  أدركتفقد  العالـ،التي تواجييا جميع دوؿ  التحديات أىـ

نشئت ىيئات سمى بعضيا ىيئة أومف أجؿ ذلؾ ؛ الجودة والنوعية عمى ظالوصوؿ إلى آلية لمحفا
 (.677، ص3102الطارؽ،تقييـ  ىدفت إلى تحقيؽ جودة التعميـ ) والبعض اآلخر سمي ىيئة اعتماد

 متطمباتتتأكد مف تحقيؽ ال تعتبر جية رقابية، بؿ ىي جية  وىذه الييئات سابقة الذكر    
، ومف ثـ فإنيا تحرص عمى تقديـ أشكاؿ النصح، واإلرشاد، والتوجيو كافة في التعميـ المعايير القومية
يا مف خالؿ آليات موضوعية، بما يساعدىا عمى التحسيف المستمر لجودة مخرجات ليذه المؤسسات،

 (.6، ص3102واالعتماد، الييئة القومية لضماف جودة التعميـ ) واالعتماد وواقعية لمتقويـ الذاتي،
والتي يقصد بيا المقررات  -لذا أصبحت نظـ ضماف الجودة واالعتماد لمبرامج االفتراضية    

عميـ العالى وذلؾ لسعييا الدائـ لسد ىاجسًا بمؤسسات الت-الدراسية التي يتـ تدريسيا في الجامعة
احتياجات المجتمع مف ىذه البرامج، ولكي تحقؽ ىذه البرامج االفتراضية القبوؿ المجتمعى البد مف أف 
تحصؿ عمى توثيؽ قانونى يجعميا مقبولة لدى سوؽ العمؿ، مما دفع ذلؾ الجامعات لالستفاده مف 

س بصورة إيجابية عمى مخرجاتيا ولتحسف مف نوعية تمؾ خبرات الدوؿ المتقدمة لالرتقاء بأدائيا لينعك
 (.27، ص3116المخرجات )محمد، 

ومف بيف ىذه الدوؿ المتقدمة فى ىذا الميداف الواليات المتحدة األمريكية، فمع انتشار المؤسسات      
تاحة التعميمية بيا قامت بإنشاء آليات مناسبة لمتابعة جودة أدائيا واعتماد ما يستحؽ منيا اال عتماد وا 

  Dian)نتائج المتابعة لراغبى التعميـ حتى يكونوا عمى بينة مف موقؼ مؤسسات التعميـ المتاحة 
Ravitch, Ann Lewis, 1995) فى الواليات المتحدة األمريكية االعتماد الجامعي، حيث يعتبر 

دؼ إلى الربح وال خاصة ال تي ، وتقـو بو ىيئاتبرامج التعميـ الجامعىجودة تضمف الوسيمة التي 
الالمركزية ولكؿ ىيئة  تخضع لمحكومة، وىو نظاـ ال مركزي معقد يعكس ما تخضع إليو الجامعات مف

 Council for)الخاصة بيا  اعتماد الئحتيا الداخمية التي تضع اإلطار العاـ لعممية االعتماد
Higher Education Accreditation (CHEA),2006). 

دىر فى ىذا المجاؿ أيضًا فى المممكة المتحدة وخبراتيا فى جودة التعميـ العالى، كما يوجد تقدـ مز     
وأيضًا آلية االعتماد السائدة فى الواليات المتحدة األمريكية والتى سبقت دوؿ العالـ فى تأسيس مجالس 
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جيا متقدمة قومية غير حكومية لوضع معايير لمؤسسات التعميـ الجامعى لضماف جودتيا وتقويـ برام
 إنجمتراجودة التعميـ العالي في ، فنجد أف  (Crowther Elizabeth,1999,p65)واالعتراؼ بيا 

مف خالؿ إنشاء  تـ تعزيزه مؤخراً  حيث ومف المجمس البريطانى، معترؼ بيا في جميع أنحاء العالـ
مجمس جودة و  مجمس تمويؿ التعميـ العالي إلنجمترا، فى إنجمترا ىما: ىيئتيف وطنيتيف لضماف الجودة

  (Gandhi, op. cit. ,p.p124-125) .التعميـ العالى
كما ازدىر االعتماد الجامعى فى دوؿ أجنبية عديدة منيا اليند ، والتي تصدرت المركز الثالث فى      

عمى تحديد المعايير وتقديـ  االعتماد الجامعى بعد الواليات المتحدة األمريكية والصيف، حيث تعمؿ
يتـ اإلشراؼ عمى االعتماد بالتعميـ حيث كومة وتساعد في التنسيؽ بيف الجامعات والدولة، المشورة لمح

                     مؤسسة مستقمة قامت بإنشائيا لجنة المنح الجامعي 03مف قبؿ  بيا العالي
(Husen & T Nevilie,2016,p.24). 

 ورية فى الثامفيصدر قرار رئيس الجمإ أما في مصر وعمى ضوء مواكبة ىذه التطورات العالمية تـ    
مجمس الشعب  بعد إقراره مف تعتمد مؤسسات التعميـ العالى،يئة قومية ىبإنشاء  3116مف نوفمبر 
ا يلية وتكوف لال ستقالبا يئة تتمتعيه الىذينص عمى أف  ـ(؛ والذي3117لسنة  ٢3)قانوف رقـ 
يئة أف يرة، ولمىمدينة القا ىاويكوف مقر  ء،عتبارية العامة، وتتبع رئيس مجمس الوزراالالشخصية ا
 (.6، ص3102)الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد،  المحافظاتكافة ا فى يل تنشئ فروعاً 

وعف منظومة التعميـ فى  تياثقاففكر الجودة و نشر ىذه الييئة الجية المنوط بيا صبحت أ وىكذا    
 المؤسساتيا المعنية بالتعميـعادة ىيكمة معايير الدولية إلتنمية المعايير القومية التى تتماشى مع ال

وتحسيف جودة عممياتيا ومخرجاتيا بما يساىـ فى زيادة ثقة المجتمع فييا وزيادة قدرتيا عمى التنافس 
، ولذلؾ قامت ىيئة االعتماد بإصدار عدد مف األدلة التى توضح معايير التقويـ واالعتماد محميًا وعالمياً 
صر منظومة التعميـ وسعت بعض مؤسسات التعميـ عمى اختالفيا لمحصوؿ عمى االعتماد لجميع عنا

 (. 0٢، ص3102سواء عمى مستوى التعميـ قبؿ الجامعي والتعميـ الجامعي )صياد،
 دوؿالفى بعض  واقع خبرات ىيئات االعتماد الجامعىجاءت دراسة الباحثة لتشمؿ  ومف ىنا    

اليند( لمحاولة االستفادة مف خبراتيا في تطوير الييئة المصرية -إنجمترا-يكااألجنبية والمتمثمة في )أمر 
العتماد التعميـ العالى بما يتناسب مع ثقافة مجتمعنا المصرى السترداد الثقة فى كفاءة مخرجات 

 منظومة التعميـ الجامعى ليكوف ذات تأىيؿ وكفاءة عالية تسيـ بشكؿ عالى فى تنمية المجتمع.
 The problem of the study and its questions است ٔأسئهتٓب:يشكهت اندر

تفرض عمينا التجارب العالمية ضرورة أف نتراجع عف سياستنا التعميمية، بحيث تكوف ىناؾ معايير     
ومحددات تضمف لمتعميـ الجامعى االرتقاء بأدائو وكفاءتو التى تتمثؿ فى تطبيؽ نظـ ومعايير الجودة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واإلنترنت تعظيـ جودة التعميـ ليس فقط لمواجية حيث تتطمب ثورة 
، ص 3110الضغوط والتحوالت المحمية ولكف أيضًا لمواجية المنافسة العالمية )خميؿ، الزىيرى،
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نتيجة لمدور الذى تمعبو ىذه المؤسسات فى تنمية المجتمعات بوصفيا أحد ركائز ارتقاء (، و 20٢
الحضارية، أصبح موضوع جودة التعميـ ومخرجاتو فى ىذه المرحمة مف أكثر التحديات التى  المجتمعات

باتت تقابؿ المؤسسات الجامعية، األمر الذى استمـز ضرورة إنشاء ىيئات تضمف اعتماد العممية 
 .(062، ص3106التعميمية )العبيد،

تطوير آممة في تسعى الدراسة الحالية  وعمى ضوء االستفادة مف الخبرات العالمية لمدوؿ المختمفة     
عادة ىيكمة ىيئة االعتماد المصرية فى مرحمة التعميـ العالى مف خالؿ  دور ىيئة االعتماد الجامعى وا 

الواليات وضع تصور مقترح إلعادة ىيكمة الييئة وتطوير الدور المكمفة بو فى ضوء خبرات كؿ مف )
 .المجاؿ في ىذااليند( -إنجمترا-المتحدة األمريكية

 وتأسيًسا عمى ما سبؽ يمكف وضع أسئمة الدراسة في التساؤالت اآلتية: 
 لييئات االعتماد الجامعى؟  اإلطار الفكريما  .0
-إنجمترا-)الواليات المتحدة األمريكيةواقع ىيئات االعتماد األكاديمي لمتعميـ الجامعى فى كؿ مف ما  .3

 اليند(؟
الواليات العتماد األكاديمي لمتعميـ الجامعى فى كؿ مف )ما أوجو التشابو واالختالؼ بيف ىيئات ا .2

 فى ضوء القوى والعوامؿ الثقافية التى تؤثر فى كؿ منيـ؟اليند( -إنجمترا-المتحدة األمريكية
ما التصور المقترح لتطوير ىيئة االعتماد األكاديمي لمتعميـ الجامعى فى جميورية مصر العربية فى  .2

 ضوء خبرات دوؿ المقارنة؟
 The study objectivesداف اندراست: أْ

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:          
 لضماف جودة التعميـ الجامعي واعتماده والييئات المسئولة عنيا. التعرؼ عمى اإلطار الفمسفى .0
 مواكبة االتجاىات العالمية المعاصرة التى تدعو إلى ضماف جودة التعميـ واعتماده. .3
ت االعتماد الجامعى وعالقتو بالقوى والعوامؿ الثقافية فى بعض الدوؿ التعرؼ عمى واقع ىيئا .2

 اليند(.-إنجمترا-)الواليات المتحدة األمريكيةاألجنبية 
 دور ىيئة االعتماد الجامعى بجميورية مصر العربية.إلقاء الضوء عمى  .2
 ولية المختمفة.محاولة االرتقاء بنظـ ضماف الجودة واالعتماد الجامعى بمصر فى ضوء التجارب الد .2
عرض وتحميؿ النماذج العالمية، وبياف نقاط القوة والضعؼ فييا ومحاولة الوصوؿ إلى تصور  .7

 مقترح لإلفادة منيا فى مصر.
  The study Significanceأًْٛت اندراست : 

إف اىمية الدراسة الحالية تنبثؽ مف كونيا تيتـ بإلقاء الضوء عمى ىيئات االعتماد الجامعى في   
اليند(، واالستفادة -إنجمترا-ض الدوؿ األجنبية المتميزة في ىذا المجاؿ )الواليات المتحدة األمريكيةبع

 - يمي:فيما الحالية سيستفيد منيا العديد مف الفئات، وتتضح أىميتيا الدراسة منيا فى مصر، لذا فإف 
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 .عميـ الجامعيتـ اختياره لمدراسة، وىي مرحمة الت الذي ىذا البحث لمقطاعأىمية  ترجع  .0
والتي اىتمت بنظـ جودة  تأتى ىذه الدراسة تمبية لتوصية العديد مف الدراسات والبحوث العممية .3

 التعميـ واالعتماد األكاديمي ودور ىيئاتيا.
ىيئات االعتماد عف  ما تـ تجميعو في اإلطار النظري مف أدبيات وما ترتب عميو مف مناظره تقديـ  .2

ومحاولة اإلفادة منيا اليند( -إنجمترا-)الواليات المتحدة األمريكيةجنبية الجامعى فى بعض الدوؿ األ
 .رفى مص

جراءات االعتماد  .2 توفير قدر مف المعمومات لممسئوليف عف ىيئة االعتماد، والتي منيا متطمبات وا 
 ولصناع القرار والميتميف بالسياسة التعميمية فى مصر تفيدىـ عند اتخاذ القرارات المستقبمية.

يـ الدراسة الحالية فى توجيو صانعى القرار وواضعى السياسات بشأف كيفية تحسيف الييئة تس .2
مكانية استمرارىا أو التوسع فييا ونقميا إلى بيئات مختمفة.  وا 

 The Study Methodologyيُٓج اندراست : 
فقًا لخطواتو و  المقارف،في ضوء طبيعة مشكمة الدراسة وأىدافيا تتبع الدراسة الحالية المنيج      

 :  (Landman,2008,p.p26-27)التالية 
قامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف األدبيات لجمع  ث: حي)التجريد( تحديد مشكمة الدراسة -0

معمومات حوؿ ىيئات االعتماد الجامعى وطبيعتو، والتعرؼ عمى واقع ىيئات االعتماد الجامعى فى 
اليند(، والتعرؼ عمى أوجو -إنجمترا-اليات المتحدة األمريكيةبعض الدوؿ األجنبية والمتمثمة فى )الو 

التشابو واالختالؼ بيف ىيئات االعتماد الجامعى فى ىذه الدوؿ، وبالتالى تمكنت الباحثة مف تحديد 
 أىدافيا وصياغة اسئمتيا.

ظرى اإلطار الن ؿ الوقوؼ عمىال ويتـ ذلؾ مف خ التعرؼ عمى اإلطار الثقافى الذي يحيط بالمشكمة: -3
اليند(، والتعرؼ عمى -إنجمترا-لمييئة بوجو عاـ، وفى بعض الدوؿ األجنبية المتمثمة في )أمريكا

 بدوؿ المقارنة.القوى والعوامؿ الثقافية المحيطة أىـ 
تفسير الظواىر: وفى ىذه الخطوة يتـ الربط بيف ىيئات االعتماد الجامعى فى دوؿ المقارنة  -2

 اليند( والقوى والعوامؿ الثقافية التى أدت إلييا.-جمتراإن-)الواليات المتحدة األمريكية
المقارنة)االستدالؿ(: حيث يتـ في ىذه الخطوة عقد مناظرة لمتعرؼ عمى أوجو التشابو واالختالؼ  -2

فى القوى والعوامؿ الثقافية التى اثرت عمى ىيئات االعتماد الجامعى فى كٍؿ مف )الواليات المتحدة 
 د(.الين-إنجمترا-األمريكية

االختالؼ، يتـ واكتشاؼ مواطف الشبو ومواطف  ،بعد إجراء عمميات المقارنة التعميـ )بناء النظرية(: -2
وضع آليات تصور مقترح لمحاولة االستفادة مف دوؿ خبرة دوؿ المقارنة  فى تحسيف وتطوير ىيكؿ 

 ىيئات االعتماد الجامعى واالدوار التى تقـو بيا فى مصر.
 مدى نجاح الحموؿ التى تـ خمصت الدراسة الييا مف خالؿ البحث المقارف.التنبؤ: والمقصود بو  -7
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 The limits of the study حدٔد اندراست:
 بعض الدوؿ األجنبية  ىف الجامعىػى مؤسسػػات التعميػػـ مػرت الدراسػػة عػصمكانيػػة: اقتػلا الحدود

 الباحثة ليذه الدوؿ تحديداً  ياروقع اختوقد اليند(، -إنجمترا-)الواليات المتحدة األمريكيةوىي 
 فى ىذا المجاؿ.كنموذج لممقارنة نظرًا لنجاحيا الممموس 

  أمريكا: حيث تعد خبرة ىذه الدولة مف أكثر الخبرات عمقًا وثراًء عمى المستوى العالمى، نظرًا
 لتاريخيا الطويؿ الذي يقترب مف القرف.

 ودة التعميـ الجامعى واستدامتو وأىـ إنجمترا: لتوضيح أىـ مقاييس المؤسسة األوروبية لج
 معايير نظاـ تحسيف الجودة األوروبية، ولتميزىا الواضح في مجاؿ االعتماد الجامعي.

  في العالـ بعد والواليات المتحدة اليند: حيث أف التعميـ العالى فى اليند ُيعد ثالث أكبر نظاـ
 (UGC)لجنة المنح الجامعية والييئة الرئيسية التي تحتؿ المستوى الثالث ىي والصيف، 

 .المعايير وتساعد في التنسيؽ بيف الجامعات والدولة باليند، التي تعمؿ عمى تحديد
 الرئيسػة  مصطمحػاتلوا جرائيػة لممفاىيػـإلػى التعريفػات امرت الدراسػة عصمفاىيميػة: اقتػالحػدود ال

 بيا )ىيئات االعتماد الجامعي(.
 Terminology of study يصطهحبث اندراست:

 وتتبمور مصطمحات الدراسة الحالية فيما يمي:
 االػتًبد اجلبيؼٙ:

 االػتًبد: 
،               0996قاموس المورد،-)البعمبكى  "الثقة، واعتمد الشيء أي وافؽ عميو : يرادؼلغة واالعتماد

 (.039-03٢ص ص
دة التعميـ واالعتماد لممؤسسة االعتماد اصطالحًا: االعتراؼ الذي تمنحة الييئة القومية لضماف جو 

التعميمية مف الحصوؿ عمى صفة مميزة وىوية معترؼ بيا عمى المستوييف المحمي والدولي والتى تعكس 
جراءات فاعمة لتحسيف الجودة فى عمميتيا  بوضوح نجاحيا فى تطبيؽ استراتيجيات وسياسات وا 

النيائي ويحقؽ رضاىـ لحد كبير)دليؿ  وأنشطتيا ومخرجاتيا بما يقابؿ أو يتعدى توقعات المستفيديف
 (.6االعتماد لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى، الجزء األوؿ، ص

              مف أجؿ وزف أو تثميف شيء مف األشياء ويشار إلى مصطمح االعتماد بأنو عممية منظمة     
ًا يتخذ في حؽ مؤسسة بؿ قرار  في المجاؿ التربوي كتقويـ البرامج والنتائج واألىداؼ، فاالعتماد ليس

وتحمؿ وتناقش  مجموعة إجراءات تشمؿ جمع معمومات شاممة وحقيقية، ثـ تدرس ىذه المعمومات
تنفذىا الحقة  لتتبمور منيا التوصيات والقرارات، وبناء عمى ىذه التوصيات والقرارات تكوف ىناؾ إجراءات

 (.2٢-22ص  ص، 3112ا )شحاتة،التعميـ بي عمميةمف أجؿ تحسيف  المؤسسة المعنية
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ما   الييئة استيفاء مؤسسة تعميمية را"إقر  :أنو Accreditation الجامعى يقصد بمصطمح االعتماد    
االعتماد بالييئة وفقاً  معينًا مف معايير الجودة استنادًا إلى معايير مستوىً  أحد برامجيا التعميميةأو 

 (.022ص ،3102العالي،  لتعميـدليؿ اعتماد كميات ومعاىدا)ألحكاـ قانوف الييئة" 
كما يقصد باالعتماد الجامعى: نشاط عممى مؤسسى موجو مف أجؿ النيوض والرقي بمستوى جميع    

عناصر المنظومة التعميمية وبرامجيا الدراسية، لذلؾ فيى أداة مؤثرة لتأكيد كفاءة عممية التعميـ 
صرارىا عمى التطوير)طعيمو وآخروف،  (.2ص، 3117ومخرجاتيا وا 

كما عرفت بأنيا مجموعة مف المعايير واإلجراءات التى تحدد مدى استيفاء مؤسسات التعميـ    
 .(Gollmck,2003,p.13)لممقاييس المينية لجودة البرامج التعميمية 

باعتباره عممية تقييـ  الجامعي تعريفًا إجرائيًا لالعتماد ةالحالي درراسةنى التتبضوء ما سبؽ،  عمىو      
ىذه ، بشكؿ كمي أو جزئي، بغرض التعرؼ عمى مدى استكماؿ ولبرامج أو الجامعي ت التعميـلمؤسسا

ىيئات االعتماد، عمى أف يتـ ذلؾ بشكؿ  التي تضعيا منظمات أو لمحدود المعياريةالمؤسسات أو البرامج 
ذا  نح االعتماد.متحدث ذلؾ، فإف المؤسسة أو البرنامج  دوري، وبطريقة منظمة وفقًا إلجراءات معينة، وا 

 ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ:
والمجتمع، وعف تنمية المعايير التعميـ في  ونشره الجودة فكر تعميـ الجية المسئولة عفوىي     

إلعادة ىيكمة المؤسسات التعميمية وتحسيف جودة عممياتيا  لعالميةالقومية التي تتواكب مع المعايير ا
 (.32ص، 3107)فارس، حميًا ودولياً ملتكوف قادرة عمى المنافسة ومخرجاتيا 

تحقيؽ متطمبات المعايير القومية، تأكد مف الييئة ال تعتبر جية رقابية، بؿ ىي جية اعتماد لمو     
وبالتالى تحرص عمى تقديـ التوجيو واإلرشاد والدعـ ليذه المؤسسات بما يساعدىا عمى التحسيف 

ولتحقيؽ ذلؾ  واالعتماد،واقعية لمتؽ ويـ الذاتي المستمر لجودة مخرجاتيا مف خالؿ آليات موضوعية و 
الالزمة لمتقدـ  اإلجراءاتالتقويـ الذاتي، ومف ثـ اتخاذ  ى تساعد فىتوفر الييئة المعمومات الكافية والت

 (.3107)الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، والحصوؿ عمى االعتماد
 اندراسبث انسببمت:

وسبؿ تطويره، سواء أجرتيا جيات  التقني والمينيالدراسات بتنأوؿ واقع التعميـ  اىتـ العديد مف      
والالفت والمتوقع في الوقت نفسو أنو عمى الرغـ مف المدى الزمني الذي يفصؿ بيف  ،محمية أو دولية

وصيات سواء بالنسبة لممشكالت التي رصدتيا أـ المقترحات والت ،بينيا كبيراً  ىذه الدراسات نجد تشابياً 
 التي خرجت بيا.

 ويمكف تقسيـ الدراسات السابقة طبقًا لطبيعة الدراسة عمى النحو التالى:     
 .المحور األوؿ: ويتضمف الدراسات والبحوث العربية 
 .المحور الثانى: ويتضمف الدراسات والبحوث األجنبية 

 .ى األحدثلإ ىذا وسوؼ يتـ تنأوؿ الدراسات السابقة فى ىذه الدراسة مف األقدـ   
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 الً: اندراسبث انؼزبٛت:أٔ
دراسة مقارنة لنظاـ االعتماد الجامعي في الواليات ( بعنواف: "0996دراسة سالمة والنبوى ) -0

مكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية المتحدة  ىذه ىدفت"، األمريكية وكوريا الجنوبية وا 
التعميـ  كفاءة وفعاليةو كمدخؿ لتحقيؽ الدراسة إلى توضيح مفيـو االعتماد الجامعي وأىميت

وتوصمت  ،مدخؿ النظـالمنيج المقارف مستعينة بوكوريا الجنوبية، واستخدمت الدراسة  بأمريكا 
إلى تصور مقترح العتماد جامعي مصري يضمف ليا تحقيؽ جودة تعميمية مف خالؿ ثالثة محأور 

ج  .راءات االعتماد وعممياتوىي: ىيئات االعتماد، ومعايير االعتماد ومستوياتو، وا 
( بعنواف: "إدارة االعتماد األكاديمي فى التعميـ"، ىدفت ىذه الدراسة 0999دراسة الخطيب والجبر ) -3

إلى التعرؼ عمى األبعاد اإلدارية لالعتماد األكاديمي كما يراىا األكاديميوف واإلداريوف، واستخدـ 
موضوع البحث، وقد توصمت الدراسة إلى الباحثاف فييا المنيج الوصفى التحميمى لمالئمتة ل

مجموعة مف اآلليات لتطوير إدارة االعتماد األكاديمى مف خالؿ ىيئة مستقمة عف الييئات 
 التعميمية.

"دراسة مقارنة لالعتماد األكاديمي في التعميـ العالي بيف ( بعنواف: "3117دراسة العباسى ) -2
مكانية اإلفادة منيا في الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـو ىذه ىدفت ، و "مصر الياباف وفرنسا وا 

الجودة واالعتماد والعالقة بينيما، وتوضيح الخمفية التاريخية لالعتماد األكاديمي، ودواعي األخذ 
بنظاـ االعتماد، وأنواعو وأىميتو، والوقوؼ عمى خبرة الياباف وفرنسا في ىذا المجاؿ، وتوضيح 

في )وتوضيح كيفية اإلفادة مف خبرة الياباف وفرنسا  ،تطبيؽ الجودة فى التعميـ جيود مصر في
 الباحث وتوصؿ، حيث اتبع الباحث خطوات المنيج المقارف، بمصر( مجاؿ اعتماد التعميـ العالي

إلى أنو عمى الرغـ مف وجود بعض التشابو بيف النموذجيف إال أنو توجد بعض االختالفات، 
االعتماد، ويتـ ذلؾ في ضوء معايير واضحة وضرورة تحقيؽ المؤسسة الحد األدنى لمعايير 

توفير قدر كافى مف ومحددة وموثوؽ بيا، وضرورة أف توجد منظمة أو ىيئة لالعتماد، و 
 معمومات لتشمؿ الجامعات الحكومية والخاصة.ال

"، بعض نماذج الجودة واالعتماد بالتعميـ الجامعي، دراسة وصفية( بعنواف: "3119دراسة حماد ) -2
ة إلى توضيح مفيـو الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي، وتحديد عناصر وأبعاد ىدفت الدراس

، يذه المؤسساتاالتجاىات الحديثة في إدارة الجودة الشاممة ب ومعرفة، بمؤسسات التعميـ الجودة 
وتقديـ بعض النماذج لعدد مف الدوؿ العربية واألجنبية التي ليا تجارب في الجودة واالعتماد، 

. واستخدمت بيذه المؤسساتالجودة واالعتماد  فعيؿتصور مقترح لعدة معايير تسيـ في ت وتقديـ
الدراسة المنيج الوصفي. وتوصمت الدراسة إلى ضرورة تحفيز المؤسسات التعميمية الجامعية عمى 
االىتماـ بنظاـ االعتماد وتقييـ الجودة، وضرورة إنشاء نظاـ رقابة وتقويـ في كؿ مؤسسة، 

 المؤثرة في التعميـ. القوىحديد وضرورة ت
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معوقات إدارة الجودة واألعتماد فى الجامعات المصرية الحكومية " ـ( بعنواف:3103دراسة أدريس ) -2
، وىدفت الدراسة التعرؼ عمى نجاح الجامعات "وفقًا إلدراكات القيادات األكاديمية: دراسة تطبيقية

الكشؼ عف أىـ المعوقات التى تواجو ىذه الحكومية فى تطبيؽ نظـ إدارة الجودة واالعتماد و 
الجامعات فى ىذا الصدد، وذلؾ كما يدركيا القيادات األكاديمية فى الكميات التابعة ليا                

مدراء وحدات الدراسة بالمغة األجنبية والتعميـ المفتوح  -رؤساء االقساـ -الوكالء -العمداء )
ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفى، وتـ تجميع البيانات مف  وضماف الجودة(، والمنيج المستخدـ فى

خالؿ االستقصاء حيث يحتوى عمى اسئمة مغمقة النياية ذات إجابات محددة مسبقًا، حيث اشتممت 
( مف مجتمع القيادات األكاديمية فى أربع جامعات حكومية، وقد توصمت 202عينة الدراسة عمى )

أف الجامعات المختارة تميؿ إلى عدـ االختالؼ مف حيث  الدراسة إلى بعض النتائج مف أىميا:
مستوى نجاحيا فى تطبيؽ نظـ إدارة الجودة واالعتماد، كما تبيف اف الجامعات الحكومية الخاضعة 

 لمدراسة تعانى مف العديد مف المعوقات فى تطبيؽ نظميا الخاصة بإدارة الجودة واالعتماد.
ة وىيئات الجودة واإلعتماد في التعميـ العالي : نماذج مف أنظم ( بعنواف: "3102دراسة الطارؽ ) -7

إلى رصد وتحميؿ ألنظمة وىيئات الجودة واالعتماد في  دراسةال ت ىذهىدفلمية"، وقد التجارب العا
لموصوؿ إلى نقاط التوافؽ واالختالؼ، ورصد إلجابات  التعميـ العالي في دوؿ العالـ مف حولنا

، مستخدمة في ذلؾ المنيج المختمفة في بمداف العالـ المختمفة الجمع بيف الوسائؿ واآلليات
المعموؿ بيا في دوؿ العالـ  التعرؼ بشكؿ موسع عمى نظـ الجودة المقارف، وانتيت الدراسة إلى

 تتمثؿ في إجراءات التقييـ الذاتي والمراجعة ،المختمفة ووجود قواسـ مشتركة تجمع كؿ ىذه النظـ
عداد تقرير ح يركز عمى التدابير والخيارات  ىـالمراد اعتمادالمؤسسات والبرامج وؿ الخارجية وا 

ويجرى توظيؼ نتائج التقييـ إما لمشيادة بجودة المؤسسة أو ، لتحسيف النوعية االستراتيجية
 .أو في القرارات الحكومية  البرنامج المعنييف،

ة لضماف جودة التعميـ متطمبات تطبيؽ معايير الييئة القومي ( بعنواف: "3102دراسة محمد ) -6
لتحسيف األداء اإلدارى بكمية التربية "جامعة األزىر": دراسة استطالعية"،  NAQAAEواالعتماد 

 -ىدفت ىذه الدراسة إلى استعراض كيفية تطبيؽ معايير الييئة لتحسيف األداء اإلدارى بكمية التربية
تؤثر بصورة مباشرة عمى تحسيف جامعة األزىر، كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى أىـ المعايير التى 

األداء اإلدارى مف خالؿ معرفة درجة تأييد القائميف عمى األعماؿ اإلدارية مف إدارييف ومديرى 
إدارات، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى، ولتحقيؽ األىداؼ تـ تصميـ استبانة وزعت عمى 

الجامعى(، وتوصؿ الباحث إلى عدة  فئتيف )فئة الموظفوف االداريوف، فئة اإلدارة العمياو األستاذ
 نتائج مف أىميا: 

                     أف ىناؾ إمكانية واستعداد لدى العامميف لتطبيؽ معايير الجودة لتحسيف وتحقيؽ التميز
 فى األداء بالكمية.
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 .أف ىناؾ عدة معوقات تحد مف تطبيقيا وتعوؽ تحسيف األداء اإلدارى بالكمية 
            كاديمي في ضبط معايير الجودة الشاممة دور االعتماد األ  بعنواف: " (3106دراسة العبيد ) -٢

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الفاعؿ لييئات االعتماد "، مؤسسات التعميـ العالي في
وخصائصو  كاديمي ومعاييرهمف خالؿ تنأوؿ مفيـو االعتماد األ  ليضمف فعالية المخرجاتكاديمي األ 

، وقد تمثمت المنيج الوصفيلذلؾ اتبع الباحث خطوات  التعميـ،جودة وتسميط الضوء عمى وأىدافو، 
 :أبرز نتائجيا فى

  المطموب لمجامعات  االعتماد يعزز الثقة بيف الدولة والمجتمع بالمستوي المؤسسيأف
 .نشطة التي تقدميا الجامعةوبقية الخدمات واأل والبرامج التى يقدميا 

  وخاصة التقويـ الذاتى.تقويـ في جوىرىا تمثؿ عممية العممية االعتماد أف 
  ساسيةفيو مف المحفزات األ يضمف جودة المنظومة باكمميا،االعتماد ضرورة حتمية لأف 

 .لالرتقاء بالعممية التعميمية
دراسة تقويمية إلدارة ضماف الجودة وتحسينيا  ـ( بعنواف: "3109دراسة القحطانى وسعد وشاىيف ) -9

ؾ خالد كأحد معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي"، وقد سعت الدراسة بجامعة المم
و في إطار تحميؿ مدى االلتزاـ بعمميات ضماف الجودة  ،إلى تشخيص واقع إدارة ضماف الجودة

مف خالؿ أجريت الدراسة الميدانية استخدـ فى البحث المنيج الوصفى، و بجامعة الممؾ خالد، 
، ( عضواً 0٢2بمغ عددىا ) ،وتكونت عينة الدراسة مف بعض كميات جامعة الممؾ خالدت، االستبيانا

  تمثمت فى اآلتى: أىـ النتائج التي وقد خمصت الدراسة إلى، 
  ٍعدـ أف متوسط مؤشرات واقع تطبيؽ إدارة ضماف الجودة وتحسينيا جاءت جميعا بمستوى عاؿ ،

/وكيالت التطوير والجودة/ رؤساء )وكالءدرجات بيف متوسطات ذات داللة إحصائية وجود فروؽ 
                   ( بكميات الجامعة وفًقا لنوع الكمية لجاف الجودة الرئيسييفوحدات الجودة/ أعضاء 

 .( غير دالةtلعمميات إدارة ضماف الجودة بالجامعة؛ حيث جاءت جميع قيـ ) (البنات-)البنيف 
  ( عمى جودة تطبيؽ إدارة إناث-بيف العينة وفًقا لمنوع )ذكور وىذه النتائج تؤكد عمى وجود اتفاؽ

              ضماف الجودة وتحسينيا بجامعة الممؾ خالد، وجود اتفاؽ بيف العينة وفًقا لموظيفة
عضو بإحدى لجاف الجودة(  -رئيس وحدة التطوير والجودة  -)وكيؿ الكمية لمتطوير والجودة 
 .ماف الجودة وتحسينيا بجامعة الممؾ خالدعمى جودة تطبيؽ معيار إدارة ض

  ثبًَٛب: اندراسبث األجُبٛت: 
"، وتمثؿ اليدؼ منيا 9111ـ( بعنواف: "االعتماد مف خالؿ معايير األيزو 0999)petersدراسة  -0

فى التعميـ الجامعى فى كؿ مف بريطانيا وكندا،  9111في االطالع عمى مدى تطبيؽ معايير األيزو 
كنظاـ جودة عالمى، كما أوضحت ىيكؿ االعتماد داخؿ  9111سة مزايا معايير األيزو وقد تناولت الدرا

مؤسسات التعميـ العالى، واستخدمت الدراسة لذلؾ المنيج الوصفى، كما أوضحت الدراسة أيضًا إمكانية 
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لتطبيؽ ىذه المعايير عمى كميات المجتمع وضرورة خضوع مؤسسات التعميـ العالى فى كؿ مف دولتى 
 إلمكانية تحقيؽ الجودة فى تمؾ المؤسسات. 9111مممكة المتحدة وكندا لمعايير األيزو ال
( بعنواف: "االعتماد فى الواليات المتحدة األمريكية وعمميات التمويؿ 3112) Eatonدراسة  -3

بعد الخارجى لمتعميـ العالى"، حيث تناولت ىذه الدراسة كيفية منح االعتماد فى الواليات األمريكية وذلؾ 
عممية تمويؿ خارجى لمؤسسات التعميـ العالى، حيث يتـ فحص ومراجعة الكميات والجامعات والبرامج 
لمتأكد مف ضماف وتحسيف جودتيا، كما أكدت الدراسة إلى أف ىناؾ أنواع مف المنظمات المانحة 

شئت لالعتماد فى مختمؼ الواليات وىي ىيئات ومنظمات خاصة وغير حكومية ال تيدؼ لمربح أن
 خصيصًا ليذا الغرض.

"، وقد نماذج االعتماد في التعميـ العالي: الخبرات والمنظوراتـ( بعنواف: "3112) Nautaدراسة  -2
لتوضيح  العالي،منيجيات ونماذج االعتماد المختمفة في التعميـ و فيـ مبادئ ىدفت ىذه الدراسة إلى 

أنشطة  لمناقشة وتقييـ فائدة ية،القطر الممارسات الجيدة المحتممة عمى أساس دراسات الحالة 
، وقد استخدمت ىذه الدراسة لذلؾ وتقديـ توصيات لممستقبؿ لدييـ،ونقاط القوة والضعؼ  االعتماد،

 إلى عدة نتائج أىميا: ةالمنيج الوصفى، باالضافة إلى دراسة الحالة، وقد توصمت فى النياي
 تعتبر تكاليؼ االعتماد استثمارات. -
 الضماف.ليات وآل ة الداخميةاالعتماد مفيد لمجود -
 فى الوقت والماؿ. تتماشى آثار االعتماد مع التكاليؼ -

اليند: المجمس القومي لمتقييـ واالعتماد ( بعنواف: "التعميـ العالى فى 3116) ،NAACدراسة  -2
NAAC جودة كميات وجامعات الخاصة بمعايير التحميؿ  "، وكاف ىدؼ الدراسةودوره في تقييـ الجودة
ة الشمالية الشرقية مف اليند، وذلؾ بيدؼ تحديد نقاط القوة والضعؼ بيا واقتراح حموؿ معقولة المنطق

لدعـ نقاط القوة المرتبطة بضماف جودة التعميـ العالي وعالج نقاط الضعؼ، وذلؾ حتى تعد ىذه 
 الجامعيفواألساتذه  الدراسة مرجعًا مفيدًا لألكاديمييف ومخططي السياسات وأولياء األمور والطالب

، واستخدمت الدراسة لذلؾ المنيج المقارف، حيث المنطقة الشمالية الشرقية لتعزيز الجودةفى  بالكميات
مراجعة حالة والتى تتضمف  تحميؿ مقارف لمجامعات المعتمدة مف النواحي الكمية والكيفية إجراء تـ

التي تندرج تحت المجاالت: الواقعية وقياس تعزيز الجودة في كؿ معيار مف معايير ضماف الجودة و 
الحكـ -دعـ الطالب -مصادر التعمـ –البنية التحتية  -البحث العممي -داء التدريسي والتقويـاأل

، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا أف ىناؾ ضعؼ فى تمويؿ االعتماد ولـ تقـ بعض والقيادة
 الجامعات بالتقويـ الذاتى.

ىدفت الدراسة إلى "، العتماد في الواليات المتحدة األمريكيةا( بعنواف: "3119) Eatonدراسة  -2
التحسف المستمر فى الكميات توضيح أف االعتماد يشير إلى مراجعة الجودة الخارجية لمتحقؽ مف 

، واتبعت الدراسة المنيج الوصفى لمالئمتو لطبيعتيا، وكافة البرامج التي تقدمياومدى تطبيقيا لمجودة 
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ت المتحدة في مجاؿ االعتماد ما يقترب مف قرف مف الزماف وذلؾ لخدمة المصمحة وتمثؿ خبرة الواليا
، ويتـ تنفيذ االعتماد مف قبؿ منظمات خاصة غير ىادفة لمربح، أنشئت ليذا الغرض، العامة لممجتمع

وتوضح الدراسة أىمية وأىداؼ اعتماد التعميـ العالي  ،ويتسـ ىيكؿ االعتماد األمريكي بالالمركزية 
جراءاتو ومراحمو.با  لواليات المتحدة باإلضافة إلى معايير االعتماد الجامعي وا 
التحديات التي تواجو االعتماد األكاديمي: ـ( بعنواف: "3101) Shearman & Seddonدراسة  -7

السياسة )الدراسة إلى توضيح أنو توجد عدة عوامؿ منيا ىذه ىدفت "، و خبرة المممكة المتحدة
تؤدي إلى أشكاؿ حديثة لبرامج البكالوريوس في  (ت الديمغرافية، وضغوط العمؿالحكومية، واالتجاىا
وتشجع الحكومة بقوة لمتعأوف الجامعات وأصحاب األعماؿ. ومف المالحظ زيادة  ،الجامعات البريطانية

ة استخداـ األنماط الحديثة لمتعميـ مثؿ التعمـ عف بعد والتعمـ القائـ عمى العمؿ مف قبؿ الكميات وخاص
، كميات اليندسة، والتي تمعب دورًا رئيسيًا في استخداـ ىذه األنماط الحديثة كمسار لمتأىيؿ الميني

تعامؿ النظـ  ية وتناقش الدراسة كيف ،وىذه التطورات تمثؿ تحديًا لممدخؿ التقميدي لالعتماد البرنامجي
أكد أف النظاـ يمكنو التعامؿ وتسمط الضوء عمى كيفية معالجة ىذه القضايا لمت المرصودة مع التحديات

  مع التغيير بفاعمية.
، وقد "قضيت تأهيي ًظام الجودة فى التعلين العالى": م( بعٌواى0202) Pouliquen دراست -6

بمستواه التعميـ  نظومةالتي تواجو م قضاياالأكثر عمى إبراز ىذه الدراسة مف حيث اليدؼ  ركزت
 اإلشارة إلى عوامؿ النجاح، مع ،الجودة فييا والتعريؼ بمنيجية تطبيؽ نظاـ إدارة العالي

أف تزايد الطمب  نتائجياأظيرت واستخدمت لذلؾ المنيج الوصفى لمالئمتو لطبيعتيا، حيث 
عّد صحاب المصمحة تُ أ اوتدويؿ التعميـ العالي والحاجة لتحقيؽ رض االجتماعي عمى التعميـ العالي

عّد أساس تُ  الفرص والتيديداتية التقييـ لتحديد ، كما بينت الدراسة أف عممىذه القضايامف أىـ 
عداد يفتطبيؽ نظاـ إدارة الجودة، أما عف عوامؿ النجاح فقد كشفت الدراسة أّف تحس  كوادرال وا 

مؤسسات التطبيؽ الجودة في  دوافع تميزعّد مف مف أىـ البشرية إلى جانب قيادة التغيير تُ 
 .ربويةالت

نظاـ االعتماد: مدخؿ مبتكر لضماف جودة عنواف: "( ب3101) Shearman& Seddonراسةد -٢
االعتماد مدخؿ الدراسة إلى توضيح أن نظام هذه هدفت وقد  ،"البرامج الدراسية وتطويرىا في ألمانيا

المؤسسي واعتماد كافة البرامج التي  حديث لتطوير الجامعات األلمانية مف أجؿ تحقيؽ االعتماد
ميـ في اعتماد  بدور Johannes Gutenberg برجتقـو جامعة جونز جوتن، حيث تقدميا

أف  ، وقد استخدمت  الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ المنيج الوصفى، وتوصمت إلىالبرامج الدراسية
وذلؾ استنادًا إلى تجربة جامعة جوتنبرج  االعتماد يمثؿ مدخاًل مبتكرًا لتعديؿ الموائح القومية

جراءاتو تحديات تواجو نظاـ االعتماد  وخطواتو، وأف ىناؾ ثالثة األلمانية وأىداؼ االعتماد بيا وا 
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وتعزيز فعالية  العالمي وىي وجود مداخؿ متكاممة لالعتماد، وتحديد المعايير القياسية لالعتماد،
 جيود التقييـ.

( QAدور نظـ ضماف الجودة ) ـ( بعنواف:"3103) Mairta , Montano ,Oliverدراسة -9
واقع رصد إلى  ىذه الدراسة ىدفت  "،سبانيةدة في الجامعات األمستقبؿ نظـ ضماف الجو  وتوقعات

الجودة  وليئمس إجراء الحوار معسبانية، مف خالؿ نظاـ ضماف الجودة في الجامعات األ نفيذت
، وقد استخدمت الدراسة المنيج المسحى والمقابالت كأداة لجمع البيانات الدراسة موضعبالجامعات 

لمتابعة التحسيف  ىيئاتوجود  انتيت الدراسة إلى، وقد ه الجامعات عف نظـ ضماف الجودة  فى ىذ
داخمية  -توفير معمومات لوحدات التقييـ مف مجرد مجامعات و تطور وظائفيا وتنوعيا المستمر ل
الدراسة  أظيرتلنظاـ ضماف الجودة، ، كما  استمرارية التطبيؽ الحرص الدائـ عمىإلى  -وخارجية
 وؿ لضماف الجودة، الحاجةئمس ضعؼ توفر :ذكر منيا، يلمعوقاتامجموعة مف وجود كذلؾ 

 في ىذه الييئات. فراداألفي عدد نقص والالجودة وأىدافيا،  لمفيـو وطبيعة إجراءاتلمتحديد الدقيؽ 
في التعميـ  المبادرات الدولية في تقويـ الجودة واالعتماد بعنواف: " Gandhiـ( 3102دراسة ) -01

نظرة عامة عمى تصميـ وتطوير وتنفيذ آلية ضماف الجودة إلى تقديـ  اسةدر ىذه الىدفت  "،العالي
نظرة تقديـ  ، كما سعت إلىالتي تـ وضعيا لضماف تحقيؽ معايير وأىداؼ وغايات التعميـ العالي

 -عاـمناىج الجودة في جميع أنحاء العالـ بشكؿ مؤسسات التعميـ العالي ل عامة عمى تطوير
ذه الورقة الضوء عمى المبادرات الحديثة لمغاية في اليند المتعمقة تسمط ى -واليند بشكؿ خاص

 جيةبالتقييـ واالعتماد اإللزامييف مع مراجع محددة وتحميمية ونظرة عامة مف مشروع قانوف 
، وكذلؾ لوائح لجنة المنح الجامعية ،  ـ3101االعتماد الوطنية لمؤسسات التعميـ العميا لعاـ 

 ند.ـ اإللزامي و االعتماد "لكؿ مؤسسة تعميمية عميا في الي، مما يجعؿ التقييـ3103
االعتماد المؤسسي مف خالؿ تعميـ ـ( بعنواف: "3131) Naidoo& Harerimanaدراسة  -00

التمريض وضماف جودة التدريب: وجيات نظر رؤساء مؤسسات التمريض الخاصة في جنوب 
حوؿ  ؤسسات التمريض الخاصةاستكشاؼ تصورات رؤساء مىدفت ىذه الدراسة إلى  "،أفريقيا

جنوب بفوائد االعتماد مف خالؿ تعميـ التمريض وضماف جودة التدريب في منطقة كوازولو ناتاؿ 
تـ جمع البيانات مف سبعة رؤساء مؤسسات حيث  ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج النوعي، أفريقيا

ىي  أف االعتماد ذه الدراسةكشفت نتائج ى، وقد تـ استخداـ المقابالت المتعمقة التمريض الخاصة
عبر قطاع تعميـ  آلية لضماف مستويات عالية مف األداء، وتزيد مف الثقة ، وتعزيز التوحيد

تـ اإلبالغ عف العديد مف التحديات التي تعوؽ عممية االعتماد بما في  الدراسةفي ىذه و  ،التمريض
 ذلؾ:
 عممية اعتماد مفككة وغير متناسقة. 
 عتمادمعايير غير واضحة لال. 
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 ارتفاع تكمفة االعتماد. 
 انتؼمٛب ػهٗ اندراسبث انسببمت: 

 يمكف مالحظة مايمى: لعربية واألجنبيةالعرض السابؽ لمدراسات ا ومف
 :أوجو االستفادة 
 مجاؿ ضماف الجودة واالعتماد التعميمي، ىيئات االعتماد الجامعىجريت فى أالتى  تعددت الدراسات - أ

 .بضرورة تطوير برامجوجميع ىذه الدراسات ونادت  وحيويتو، مما يوضح أىمية ذلؾ الموضوع
جراءاتو  - ب أوضحت الدراسات السابقة أف معظميا ركز عمى االعتماد الجامعي وأىميتو وأىدافو، وا 

نجد أنيا دعمت فكرة ليذه الدراسات تحميؿ الوبعد ، الخبرات الدولية في ىذا المجاؿ ومراحمو، وبعض
الجامعي وأف الخبرات الناجحة منيا قد استمدت عوامؿ نجاحيا مف  دضرورة األخذ بنظاـ االعتما

الذي يدعونا إلى ضرورة توفير المناخ المناسب  العوامؿ الثقافية المؤثرة في مجتمعاتيا، األمر
 الثقافي لمجتمعنا. مع السياؽ لتطوير نظاـ االعتماد الجامعي في مصر بما يتناسب

  ة وتمؾ الدراسة:جو االتفاؽ بيف الدراسات السابقأو 
بييئة ضماف الجودة ور المتعمقة اتتشابو ىذه الدراسو مع الدراسات السابقة فى عدد مف المح    

 واالعتماد الجامعى، أىميا:
  :تحديد نقاط بعمى االىتماـ  األجنبية(-السابقة بشقييا )العربيةدراسات الأجمعت مف حيث اليدؼ

لدعـ نقاط القوة المرتبطة بضماف جودة التعميـ العالي واقتراح حموؿ معقولة  ،القوة والضعؼ بيا
 .وعالج نقاط الضعؼ

  في التعرؼ بشكؿ موسع عمى نظـ الجودة المعموؿ بيا في  السابقةدراسات التمثمت أبرز نتائج
تتمثؿ في إجراءات التقييـ الذاتي  ،دوؿ العالـ المختمفة ووجود قواسـ مشتركة تجمع كؿ ىذه النظـ

عداد تقرير حوؿ والمراجعة الخ يركز  ىاالمراد اعتماد مؤسسات التربية والتعميـ وبرامجياارجية وا 
مما دفع معظـ ىذه الدراسات بعرض ، عمى التدابير والخيارات االستراتيجية لتحسيف النوعية
ضرورة تحسيف وتطوير أدوار ىيئة ضماف مجموعة مف التوصيات والمقترحات التي مف شأنيا 

 لعالى.الجودة والتعميـ ا
  جة االختالؼ بيف الدراسات السابقة وتمؾ الدراسة:أو 

المنيج المستخدـ فى  :تختمؼ ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فى بعض الجوانب منيا     
 لمنيجويتضح ىذا مف العرض السابؽ  ومدى مناسبتو لطبيعو أىداؼ وأىمية الدراسة؛الدراسة الحالية 

سئمتيا أو كما اختمفت أيضًا فى دوؿ المقارنة  ،الدراسةه ىذ المستخدـ فى بالمنيجكؿ دراسة مقارنة 
 وبالتالى فى نتائجيا.
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لوضع تصور مقترح لالستفادة مف بعض الدوؿ األجنبية وخاصة لـ تتعرض الدراسات السابقة كما      
جودة التعميـ  دوؿ المقارنة إلعادة ىيكمة ىيئة ضمافاليند( -إنجمترا-)الواليات المتحدة األمريكية
 واالعتماد الجامعى المصرية.

  ىميا:أوحققت الدراسات السابقة استفادة لمباحثة فى العديد مف الجوانب مف 
،  لمدراسة الحالية)إطارىا النظرى( مادتيا العمميةبناء  الدراسات السابقة فى مف ةستفاداال      

ف ىذه الدراسة أيا مع ىذه الدراسة فى بينما اختمفت بعض ،يا تمؾ الدراساتل خمصتوالنتائج التى 
وضع تصور مقترح لتحقيؽ االستفادة مف خبرات دوؿ المقارنة ركزت عمى تحقيؽ ىدفيا المتمثؿ فى 

مف في تطوير وتحسيف دور ىيئات االعتماد الجامعى فى جميورية مصر العربية، كما استفادت أيضًا 
كمؿ ت ةالحالي دراسةمع اإلنتاج الفكري، لذا فال والتواصؿ تمؾ الدراسات في تأصيؿ وتوضيح المفاىيـ

 .دور الدراسات السابقة
 خطٕاث انبحث:

 تسير الدراسة الحالية طبقًا لعدد مف الخطوات كما يمى:
أواًل: اإلطار النظرى لمدراسة وتشمؿ عمى التعرؼ عمى فمسفة وأسس االعتماد الجامعى وأسس تطبيؽ 

 مى ىيئات االعتماد الجامعى.معايير االعتماد الجامعى، والتعرؼ ع
ثانيًا: الوقوؼ عمى بعض التجارب التربوية فى تطبيقيا لمجودة والييئات المسئولة عف اعتماد 

 مؤسسات التعميـ.
زالة  ثالثًا: التوصؿ إلى تصور مقترح لالرتقاء والتحسيف المستمر لمتعميـ والمنظومة التربوية بأكمميا، وا 

 ات االعتماد الجامعى.جميع المعوقات التى تواجو ىيئ
 : اإلطبر انُظزٖ نهدراست

نضًبٌ جٕدة انتؼهٛى ٔاالػتًبد األكبدميٙ ٔاهلٛئبث املسئٕنت  احملٕر األٔل: اإلطبر انفكز٘ .0
 : ػُٓب
 متٓٛد:

اقتضى إنشاء الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد وضع مجاالت ومعايير ومؤشرات     
قابمة لمقياس مف خالؿ مقاييس التقدير والممارسات التى تحقؽ وممارسات فى صياغات واضحة 

العدالة والموضوعية وتتسـ بالمرونة والقابمية لمتطوير المستمر، وذلؾ لقياس كفاءة وفاعمية 
المؤسسات التعميمية كمتطمب أساسى العتمادىا )وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد لمؤسسات 

إحدى الركائز الرئيسة لمخطة القومية  ىذه الييئةعد تُ (، لذا ٢،ص311٢/3119التعميـ قبؿ الجامعى،
 ىيئات التعميـ في مصر، وذلؾ باعتبارىا الجية المسئولة عف نشر ثقافة الجودة في  إلصالح التعميـ
تنمية المعايير القومية، التي تتواكب مع المعايير الدولية القياسية ؛ إلعادة ىيكمة  والمجتمع، وعف

ثقة الجودة عممياتيا، ومخرجاتيا عمى النحو الذي يؤدى إلى كسب  التعميمية، وتحسيف المؤسسات
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وفي ضوء ذلؾ تسعى التنافسية عمى المستوييف المحمي والعالمي، تيا راقد تنميةفييا، و  يةالمجتمع
ؤكد والقيـ، التي ت الييئة إلى التطوير المستمر لمتعميـ، وضماف جودتو، وفًقا لمجموعة مف المبادئ،
أوضاعيا،  توفيؽ الشفافية، والموضوعية والعدالة، والحرص عمى معأونة المؤسسات التعميمية عمى

وحصوليا عمى االعتماد )الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، وتحسيف أدائيا الكمى لمتأىؿ، 
 (.7مرجع سابؽ، ص

 يفٕٓو اجلٕدة ٔاالػتًبد:
  أٔالً: اجلٕدة:

، وجوده أي سارجيدًا، وقد جاء (جود)يا ابف منظور في معجـ لساف العرب بأف أصميا الجودة لغة عرف
 (.63ص، 09٢2الجزء الثانى،-)لساف العرب جودة، وأجاد: أي أتى بالجيد مف القوؿ والفعؿ

جراءات تقييمية تقـو  Quality Assuranceوتعرؼ عممية ضماف الجودة  بأنيا إدارة نظامية وا 
، أو نظاـ لتوجيو وتقييـ األداء لضماف تحقيؽ جودة المخرجات وتحسيف يميةالمؤسسة التعمبيا 

 ,Harman)مستوى اإلنجاز، وييدؼ ضماف الجودة إلى بناء الثقة لدى المشاركيف في جودة اإلدارة
G. & Meak, L.,2000,p4).                                                                 

 نإلتمبٌ:  اجلٕدة يزادفبً 
               أو التفرد أو المستوى العالى Absoluteطبقًا ليذا المدخؿ المفاىيمى تعنى الجودة المطمؽ     

وبالتالى اليتـ الحكـ عمى مدى ، Excellenceمف الشئ، أو المعايير العالية التى تشير إلى التميز
؛ ود نموذج ىو فى حد ذاتو مرادفًا لمكماؿتوافر الجودة مف خالؿ تحقؽ معايير معينة، بؿ مف خالؿ وج

اعتبار أف جامعة ىارفرد بالواليات المتحدة األمريكية، أو أف جامعة كمبريدج فى المممكة المتحدة  مثؿ
ىى المرادؼ لمكماؿ فى مؤسسات التعميـ العالى، وبالتالى فإنو عمى باقى الجامعات محاولة الوصوؿ 

 .(Ibid.,p.15) بالجودةليذا الكماؿ المطمؽ لتتسـ 
 اجلٕدة متثم لًٛت املبل:

                 ييتـ ىذا المدخؿ بمدى استحقاؽ التعميـ المقدـ بالمؤسسة لقيمة الماؿ المدفوع فيو، بمعنى     
وبالتالى ، بالجودة إذا ماكاف التعميـ المقدـ فييا يستأىؿ قيمة الماؿ المدفوع مؤسسة التعميـ أف تتسـ

 .لياالمخصصة  مواردىا الماليةبمبدأ المحاسبة، لتحديد  ييتـ ىذا التعريؼ
يدفع مااًل  Customerإال أف ىذا المدخؿ فى التعريؼ ينظر لمطالب عمى أنو عميؿ أو مستيمؾ     

وىو مايرفضو العديد مف التربوييف، حيث ينبغى أف تكوف ، نظير خدمة مقدمة مف مؤسسة تعميمية
 .(Elassy, 2012, p.44فى العممية التعميمية ) Partnerالنظرة لمطالب عمى أنو شريؾ 

 ثبًَٛب: االػتًبد:
               لمؤسسات التعميـ العالى  Ranking Processف االعتماد الييدؼ لترتيب أو تصنيؼ إ     

لممؤسسة أو لبرامجيا،  External Reviewيعتمد عمى عممية المراجعة الخارجية  ىوأو لبرامجيا، و 
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بمدى تحقيؽ معايير محددة توضع مف قبؿ ىيئة مسئولة عف االعتماد، وعمى مؤسسة التعميـ  ييتـ كما
 (.7ص ،3107وى &العاصى، االعالى استيفاء وتحقيؽ تمؾ المعايير )ضح

كما عرؼ االعتماد بأنو تمكيف الييئات المعنية بالتعميـ مف الحصوؿ عمى صفة مميزة وىوية     
محمي والدولي، والتى تعكس بشكؿ واضح نجاحيا فى تطبيؽ استراتيجيات معترؼ بيا عمى المستوييف ال

وسياسات واجراءات ناجعة لتحسيف الجودة فى عممياتيا وانشطتيا ومخرجاتيا بما يحقؽ رضا 
 (.37، ص3103المستفيديف وتوقعاتيـ النيائية بشكؿ كبير  )أدريس،

ئة باستيفاء المؤسسة معايير الجودة التى وعرؼ أيضًا االعتماد التربوى بأنو: اعتراؼ مف اليي    
وضعتيا الييئة وىو عممية مستمرة لتحسيف األداء فى مختمؼ المجاالت )سؤاؿ وجواب عف االعتماد 

 (.3101التربوى،
ويوجد بعض المصطمحات ذات الصمة بمصطمح االعتماد؛ إال أنيا تختمؼ فى معناىا ىذا       

جراءاتيا عف طبيعة االعتماد نفس حيث يقصد بو  Licensingومف ذلؾ مصطمح الترخيص  ،ووا 
(، 9، ص3100،العممية التى مف خالليا يتـ منح تصريح أو إذف بالعمؿ لمؤسسة تعميمية ما )األميف

أو لفرد ما بمزأولة مينة معينة أو مياـ محددة، أو إعطاء تصريح لبرنامج تعميمى بأف يتـ تدريسو، 
   معينة تمكف المؤسسة أو الفرد مف القياـ بالمياـ المتوقع عمميا.وذلؾ بعد التأكد مف توافر شروط 

 بينما يوجد مصطمحات مرتبطة بمفيـو االعتماد منيا مايمى:
سنوات يتـ مف خالليا  2: 2دورة االعتماد: وىي عممية إجرائية متكررة مدتيا تتراوح ما بيف  .0

يات محددة وتحدد ىذه تقييـ المؤسسة بواسطة ىيئة متخصصة لضماف توافقيا مع مستو 
المستويات فى ضوء المخرجات والنتائج المرجوة مف المؤسسة التعميمية)سؤاؿ وجواب عف 

 االعتماد التربوى، موسي،مرجع سابؽ(.
فريؽ االعتماد: وىو فريؽ مف المتخصصيف المسئوليف يقوموف بزيارة المؤسسة التعميمية  .3

 (Hassan Al-Haj Ibrahim,2014,p.107)إلجراء عممية االعتماد
زيارة االعتماد: وىي الزيارة الميدانية لممؤسسة، وىي خطوة مف خطوات دور  .2

  (Michaela Martin,2007,p.5)االعتماد
وحدة االعتماد: وىي وحدة قياس تمنح أو تحسب لمطالب عندما يكمؿ بنجاح متطمبات مقرر  .2

ماال يقؿ عف عدد محدد  دراسى معيف أو مادة دراسية معينة وتتطمب وحدة االعتماد استكماؿ
 .(Hassan Al-Haj Ibrahim, op. cit.,p.107)مف الساعات الدراسية

يعتمد عمى مجموعة مف المعايير المتفؽ عمييا،  -والجامعية خاصة -إف اعتماد المؤسسات التعميمية 
ًا كما يعد مدخاًل لتحقيؽ جودة التعميـ النوعية ، ويعمؿ عمى تحسيف األداء ودعـ المؤسسة سعي

لموصوؿ لمجودة النوعية فى التعميـ، كما أنو ييتـ بالمنتج النيائى مف النظاـ التعميمي وىو المتعمـ 
 (.3102باإلضافة إلى مختمؼ جوانب العممية التعميمية )قاسـ،
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 إَٔاع االػتًبد انرتبٕٖ:
 (:3119ىناؾ ثالث أنواع لالعتماد التربوى وىى كاآلتى )سالـ،

: يتـ فيو تطبيؽ المعايير عمى المؤسسة بكافة مكوناتيا فيتضمف االعتماد العاـ المؤسسى .0
)تقويـ اإلدارة، مستويات المعمميف وطرؽ أدائيـ، النواحى المالية، الخدمات الطالبية، الموارد، 
المكتبات، معامؿ الكمبيوتر، التحصيؿ الدراسى، فعالية المؤسسة فى تحقيؽ المياـ المكمفة بيا 

 Joanne Rachel)ابعة ليا والجيات الخارجية عنياوعالقتيا بالجيات الت
Naidoo,2019,p.94).                                                                 

االعتماد األكاديمي المتخصص: و يعتبر ىذا النوع مف االعتماد صفة تطمؽ عمى أى برنامج أو  .3
لمجودة فى العممية التعميمية وغالبًا ما مؤسسة استوفت أو تجاوزت بعض المعايير المحددة 

 (.3119يرتبط بييئات اعتماد فنية وطنية مثؿ ىيئات اعتماد برنامج التعميـ اليندسى )نصر،
االعتماد المينى المتخصص: ويقصد بو االعتراؼ بالكفاية لممارسة مينة معينة فى ضوء  .2

حمى واإلقميمى والدولى معايير تصدرىا ىيئات ومنظمات مينية متخصصة عمى المستوى الم
  (.2٢9ص، 3102)محمد،

 شزٔط االػتًبد انرتبٕٖ:
تناولت معظـ ىيئات الضماف لجودة التعميـ واعتماده مجاليف رئيسيف لمجودة ىما: القدرة المؤسسية،    

ممثمة  والفاعمية التعميمية بما يتسؽ مع االتجاىات العالمية المعاصرة التى تؤكد أف القدرة المؤسسية
العوامؿ والشروط المحددة لمبنية التنظيمية، والفاعمية التعميمية متمثمة فى العوامؿ التى تضمف  فى

جودة عمميتى التعميـ والتعمـ، كما تعتبر مف أىـ آليات ضماف تحقيؽ جودة التعميـ بما يكفؿ تحقيؽ 
يف ىما )الييئة القومية كفاءة مخرجات التعميـ عالية الجودة لييئات التعميـ قبؿ الجامعى، وىذيف المجال

 (:3101/3100لضماف الجودة واالعتماد،
المجاؿ األوؿ: القدرة المؤسسية، ويقصد بيا تحقؽ الجودة التعميمية بالمؤسسة مف خالؿ مجموعة 
مكاناتيا المادية والبشرية، وتشتمؿ عمى الرؤية والرسالة  القواعد والشروط المحددة لبنيتيا التنظيمية وا 

 يادة الخاصة بالمؤسسة ومواردىا البشرية والمساءلة و ضماف الجودة.والحوكمة والق
المجاؿ الثانى: الفاعمية التعميمية، ويقصد بيا تحقيؽ مخرجات عالية الجودة فى ضوء الرؤية الخاصة 
بالمؤسسة التعميمية ورسالتيا مف خالؿ مجموعة العمميات التى توفر فرص التعميـ والتعمـ المتميز 

 Joanne Rachel) مؿ عمى المتعمـ، المعمـ، المنيج الدراسى والمناخ التربويلمجميع وتشت
Naidoo, op. cit.,p.98).                                                                       
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 :ضًبٌ جٕدة انتؼهٛى ٔاالػتًبد بثْٛئ أْداف
 اآلتيجودتو، مف خالؿ  في تطوير التعميـ، وضماف مساىمةإلى ال ف الجودةىيئات ضماتيدؼ و    

(Hamdatu& Siddiek& Al-Olyan,2013,p.107)  
 نشر الوعي بثقافة الجودة واالعتماد. .0
قميميًا وعالمياً تأكيد الثقة  .3 االنتماء، والحفاظ  ، بما يدعـالمنظومة التعميميةفي مخرجات  محميًا وا 

 قافتيا.عمى ىوية األمة، وث
 ، بما يكفؿ الوصوؿ إلى منظومة متكاممة مف المعايير، وآلياتكافة الييئات التعميميةالتنسيؽ مع  .2

 ت الذاتيةاقياس األداء؛ استرشاًدا بالمعايير الدولية، وبما ال يتعارض مع ىوية األمة، ودعـ القدر 
 .(Manual for Universities ,2013,p.2) الذاتيلممؤسسات التعميمية لمقياـ بالتقويـ 

 مجيا؛ طبًقا لممعايير القياسية، والمعتمدة لكؿاالقياـ بالتقويـ الشامؿ لممؤسسات التعميمية، وبر  .2
)الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، مرجع سابؽ،  مرحمة تعميمية ولكؿ نوع منيا

 (.6ص
 ضًبٌ جٕدة انتؼهٛى: املببدئ ٔاألسس انىت ٚمٕو ػهٛٓب االػتًبد ٔانىت تؤيٍ بٓب ْٛئبث

الييئة القومية لضماف جودة التعميـ ) يقـو االعتماد عمى مجموعة مف المبادئ واألسس مف أىميا
  (:6واالعتماد، مرجع سابؽ، ص

: بمعنى أف تكوف نتائج عمميات التقييـ ليا صادقة ومؤثرة إيجابيًا فى عمميات الصدؽ واإليجابية .0
 عميـ.تحسيف مستوى جودة أداء مؤسسات الت

 الشفافية. .3
 العدالة. .2
 دعـ عمميتى التعميـ والتعمـ. .2
 : أف يستند االعتماد عمى المنيج العممي والحوار المستمر مف أجؿ تحسيف األداء.المنيجية العممية .2
: أف تعمد منيجية االعتماد عمى التقويـ الذاتى الذى تقـو بو المؤسسة وفقًا لألسس التقويـ الذاتي .7

 المتعارؼ عمييا.
: أف تدعـ شيادة االعتماد ثقة المجتمع بمؤسساتو التعميمية ثقة المعنييف بالمؤسسة التعميميةدعـ  .6

وتعميـ وتعمـ أبنائو باعتبار أف ىذه الوثيقة شيادة موضوعية تشيد أماـ المجتمع بمستوى جودة 
 .  (Manual for Universities,op. cit.,p.5)المؤسسة التعميمية 

الشواىد واألدلة المرتبطة بمؤشرات التقويـ، مما يساعد عمى دعـ الممارسات التوثيؽ: أف يتـ توثيؽ  .٢
 .الجيدة ونشرىا داخؿ المؤسسات التعميمية )قاسـ، مرجع سابؽ(
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 National Board of)وأىميا: ٔاالػتًبداتٛيٛت هلٛئت ضًبٌ جٕدة انتؼهٛى انغبٚبث االسرت

:Accreditation (NBA),op. cit.,p.9)  
 لتعميـ وتحقيؽ الجودة.ضماف جودة ا .0
 دعـ وتعزيز دور المؤسسات. .3
 تعظيـ مردود االستثمار فى التعميـ. .2
 كسب ثقة وتأييد ودعـ المجتمع. .2
 الرؤية المستقبمية. .2

 لطبػبث ْٛئت ضًبٌ جٕدة انتؼهٛى ٔاػتًبدِ، ٔتشًم:
 .التعميـ قبؿ الجامعى: ويشمؿ رياض االطفاؿ، تعميـ أساسى، ثانوى عاـ وفنى 
 عالى: ويشمؿ معاىد، كميات، جامعات، برامج.التعميـ ال 
 .التعميـ األزىرى: ويشمؿ معاىد أزىرية لمتعميـ االبتدائى واالعدادى والثانوى وكميات جامعة األزىر 

 إجزاءاث اػتًبد املؤسسبث انتؼهًٛٛت 
مرجع  وعادة ما تتمثؿ أىـ ىذه اإلجراءات في اآلتي )دليؿ االعتماد لمؤسسات التعميـ العالى،      

 (:21: 22سابؽ، ص ص 
 .تقـو الييئة بتشكيؿ فريؽ المقيميف الخارجيف المعتمديف بما يتفؽ مع إجراءات الييئة 
  تقـو الييئة بإعالـ المؤسسة بفريؽ التقويـ واالعتماد بعد موافقة المؤسسة المعنية عمى التشكيؿ

 عمى التشكيؿ.بما ال يعارض مصالحيا، عمى أف توضح المؤسسة أسباب عدـ موافقتيا 
  تقـو الييئة بتحديد موعد زيارات فريؽ التقويـ واإلجراءات التى ستتبعيا إلتماـ عممية التقويـ

 وبالتنسيؽ مع المؤسسة.
  تقدـ الييئة ممخص تقرير المراجعة الخارجية مبدئيًا لممؤسسة لمحصوؿ عمى ردىا لتصويب أى

 حقائؽ.
 ة الخارجية لممؤسسة التعميمية.تقـو الييئة بإرساؿ التقرير النيائى لممراجع 
  تقدـ المؤسسة تقريرًا تقييميًا عف زيارة فريؽ التقويـ واالعتماد يرسؿ لمييئة، وال يحؽ لفريؽ

 التقويـ واالعتماد االطالع عميو.
 .تخطر الييئة المؤسسة التعميمية بنتائج التقويـ 

 (: 22لى، مرجع سابؽ، ص)دليؿ االعتماد لمؤسسات التعميـ العا إجزاءاث يب بؼد االػتًبد
  ال يجوز لممؤسسة التى صدر قرار اعتمادىا التقدـ بطمب جديد إال بعد مرور عاـ كامؿ وبموافقة

 الجية التابعة ليا.
  مدة صالحية شيادة االعتماد خمس سنوات تخضع ليا المؤسسة الجراءات المتابعة والمراجعة

 الدورية.
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 سة لمغرض االساسى مف انشائيا وفقًا لمترخيص تمغى شيادة االعتماد فى حاؿ تغيير المؤس
 المصرح بو.

  تقـو الييئة باخطار المؤسسة بقرار ايقاؼ أو الغاء االعتماد بخطاب بعمـ الوصوؿ ويتضمف
 االخطار أسباب القرار.

)انٕالٚبث املتحدة ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ بؼض اندٔل األجُبٛت ٔالغ  احملٕر انثبَٗ:
 : (ُداهل-اإجنهرت-األيزٚكٛت
 متٓٛد:
صبح مجاؿ الجودة واالعتماد فى التعميـ مف القضايا الرئيسية عمى المستوى العالمى ففى ألقد    

بعض الدوؿ اىتـ المسئولوف فى المؤسسات التعميمية بضماف جودتيا وكيفية استخداـ أساليب ضماف 
الدوؿ بكيفية تقديـ برامج فقد اىتمت حكومات ىذه  ،الجودة فى تحسيف مستوى أداء ىذه المؤسسات

ف ىذه المعايير يتـ وضعيا ألى التأكد مف إأكاديمية تستند عمى مجموعة مف المعايير وتنامت الحاجة 
 (.03٢ص ،3103وتحقيقيا عمى المستوى المناسب )الشحنة،

سعت بصدؽ  بأف األىداؼ والغايات األكاديمية لممؤسسةواألعتماد ضماف الجودة  ؤكديكما 
 امج التعميمية،فعالية البر و  قد أثبتت قدرات وأف المؤسسة حاليًا،بفاعمية مف الموارد المتاحة تحقيقيا ل
 National Board of Accreditation) فترة االعتمادخالؿ  مدى صالحيتياو 

(NBA),2019,p.9)  
 تتعدد وتتنوع مؤسسات االعتماد في معظـ دوؿ العالـ المتقدمة، وبذلؾ تتعدد وتتنوعىذا و    

ألخرى، وقد صاحب ذلؾ اختالؼ الركائز التي يستند عمييا نظاـ االعتماد،  معايير االعتماد مف دولة
الجودة في تمؾ الدوؿ، ومف ىنا دعت الحاجة إلى عرض بعض الخبرات  والتوجيات الفكرية لضماف

 مصر.بيدؼ االستفادة منيا في تطوير االعتماد الجامعي ب مجاؿ االعتماد الجامعي الدولية في
 ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:

 ػٍ ضًبٌ جٕدة انتؼهٛى ٔاػتًبد يؤسسبتّ فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت: َبذة
في أوائؿ القرف العشريف نشأت العديد مف وكاالت االعتماد في أمريكا، وذلؾ قبؿ الحرب      

تحديد معايير ومؤشرات لقبوؿ الطالب في مؤسسات التعميـ العالمية الثانية وكاف ىدؼ ىذه الوكاالت 
 (.02، ص3116الجامعي وتحويؿ الطالب مف جامعة إلى أخرى)الدىشاف،

وتتمتع المؤسسات الجامعية فى أمريكا باستقاللية كبيرة وسمطة تمثميا مجالس إدارة ىذه     
ف ممارسة االعتماد ىى وسيمة المؤسسات، ومف أجؿ ضماف حد معيف مف معايير الجودة األساسية فإ

مؤسسات يعتمدىا مجمس اعتماد التعميـ  7غير حكومية لتقييـ األداء الجامعى، ويوجد ليذا الغرض 
، والذى أنشأ بيدؼ  Council For Higher Education Accreditation (CHEA)العالى 

الوحيدة في الواليات  لمنظمة الوطنيةإيجاد مؤسسة قومية تتولى اإلشراؼ عمى مؤسسات االعتماد 
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تعترؼ بمنظمات االعتماد األمريكية ، بما في ذلؾ ، و  تركز حصرًيا عمى التعميـ العالي ، وىيالمتحدة
مف  شخصاً  31مجمس مكوف مف إداريًا يحكمو ، و اإلقميمية والوطنية ذات الصمة بالوظيفة والوطنية

العتماد العاممة فى مجاؿ التعميـ العالى ، وىي تقـو باالعتراؼ بمؤسسات ارؤساء الكميات والجامعات
 (.CHEA at a Glance,2019)بناء عمى معايير محددة يضعيا مجمس االعتماد

 يفٕٓو االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:
 مدخاًل لتوكيد الجودة والتحسيف لمؤسسات التعميـ الجامعي، أمريكايعد االعتماد الجامعي في      

 عف طريؽ ىيئات االعتماد المختمفة، وذلؾ مف قبؿ متطوعيف مف الكميات والجامعات، وفي حالةوينفذ 
 Middle State Commission).مجاالعتماد البرنامجي يشترؾ أفراد مف الميف التي يخدميا البرنا

of Higher Education,2010).  
لرئيسية التي يتـ مف خالليا ضماف ويعتبر االعتماد الجامعي في الواليات المتحدة الوسيمة ا     

وبرامجيا، وتقـو بو ىيئات خاصة ال تيدؼ إلى الربح وال المعنية بالتعميـ  ةمؤسسات الجامعيالجودة 
تخضع لمحكومة، وىو نظاـ يعكس ما تخضع إليو الجامعات مف الالمركزية، ولكؿ ىيئة اعتماد الئحتيا 

 (.22، ص3101)حسف، عتمادلعممية اال الداخمية التي تصنع اإلطار العاـ
مراجعة لجودة مؤسسات وبرامج ال األكاديمى بالواليات المتحدة األمريكية:االعتماد ويقصد ب     

الطالب والعائالت والمسؤولوف  يعترؼ بيايعد االعتماد طريقة رئيسية حيث ،  بيا التعميـ العالي
 CHEA, About) جيداً  مؤسسة أو برنامج يوفر تعميماً ىناؾ الحكوميوف والصحافة أف 
Accreditation,2020) . 
 :انٕالٚبث املتحدةانؼبيل يف  مسبث يُظٕيت انتؼهٛى

 وتتسـ ىذه المنظومة بما يمي:     
 يشبو إلى حد كبير تنظيـ المؤسسات الخاصة التي تتمتع باستقاللية كبيرة وأواًل: أف تنظيـ مؤسسات

 ارة.تتمثؿ عادة بما يشبو مجمس اإلد وسمطة مركزية
يتمثؿ بالسعي إلى  عاـ،ثانيًا: يشكؿ التنافس بيف مؤسسات التعميـ العالي واقعًا مقبواًل بشكؿ 

 استقطاب
والسعي إلى الوصوؿ إلى إنتاجية المتميزيف، لمموارد البشرية عالية الكفاءة واستقطاب لمطمبة 

بخاصة تمؾ  ة،الماليمف سعي إلى استقطاب الموارد  مع ما يتطمب ذلؾ األبحاث،عالية في 
 وقطاع األعماؿ. التابعة لمحكومةالمتوافرة بشكؿ كبير عبر المؤسسات غير 

إذ أف  نفسيا،التعميـ العالي واستمراريتو عمى ىذه المؤسسات  ميف فعاليةتأولية ئوىكذا تقع مس      
اء يشوب ىذه الفعالية يؤثر عمى سمعة المؤسسة وقد يفقدىا مواردىا وطمبتيا وأعض أي خمؿ قد

 Aldemaro Romero). ؤسسة المنافسةمف الم ىيئات التدريس فييا فتذىب لغيرىا
Jr.,2014,p.58)  
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 أْداف االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:
 Western Association of Schools andتحدد الرابطة الغربية لممدارس والكميات 

Colleges (WASC) يميكما  ي أمريكاف االعتماد الجامعي أىداؼ (Western Association of 
Schools and Colleges (WASC), 2001, p123): 

 التأكيد لممجتمع أف المؤسسة قد اعتمدت واستوفت المعايير المطموبة. -
 .بالموسوعو التربوية واالرتقاء بجميع عناصرىاالنيوض  -
 سيف األداء المؤسسي.المعايير ومستويات الجودة التربوية الالزمة لتقييـ وتح حقيؽت -
 تعزيز ثقافة األدلة والشواىد بيدؼ تطوير مؤشرات األداء. -
 تطوير نظـ المراجعة والتقييـ الذاتي والمحاسبية. -
 .تعزيز التبادؿ الفعاؿ بيف المؤسسات العامة والمستقمة الذي يعمؽ مبادئ التحسيف والتطوير -
ثقة أصحاب ، و مى التوظيؼ أفضؿتغذية سوؽ العمؿ بأفضؿ الخريجيف، وجعؿ فرصة الطالب ع -

في الحصوؿ  مساعدة الجامعاتو  ،األعماؿ في خريجي الجامعات مما يرقى بالميف ويطورىا
 (Bill,2000,p64) عمى التمويؿ الكافي والضروري مف الحكومة

التأكد مف أف المؤسسة تستوفى المعايير التى تضعيا جيات االعتماد، كما يستيدؼ االعتماد  -
اليات المتحدة األمريكية إشراؾ المسئوليف التربوييف فى التخطيط والتقويـ الجامعى بالو 
 .(Judith Saton,2006,p.p12-16)المؤسسى 

 أًْٛت االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ انٕالٚبث املتحدة:
 ىمية في النقاط التالية:ىذه األيمكف بمورة و  
االعتماد عند  اد عف أدلةحيث تبحث المؤسسات واألفر : Private Sectorكسب ثقة القطاع الخاص -

 (The Higher Learning Commission,2003). الخاصةاتخاذ قرارات بشأف التبرعات 
 Ghoneim, Mohamed M. & Witte James) تأكيد جودة التعميـ الجامعي األمريكي وتطويره -

E,2009,p42). 
 Ghoneim) والجامعاتتسييؿ عممية تحويؿ الطالب بيف المقررات، والبرامج، والكميات  -

Mohamed M,2009,p43). 
حيث يعتبر االعتماد أداة مساعدة لجميع أفراد المجتمع في  خدمة المصالح واالحتياجات العامة: -

 Council for Higher Education Accreditation). أىدافيـتحقيؽ 
(CHEA),2003,p1) 

ؿ االعتماد عمى تحقيؽ قيـ حيث يعم: المحافظة عمى القيـ األكاديمية لمتعميـ الجامعي األمريكي -
 Middle States Commission on Higher) األكاديميةاالستقالؿ المؤسسي والحرية 

Education (MSCHE),2006,p1).  
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 يزاٚب االػتًبد يف انٕالٚبث املتحدة:
 (:  (Hegii,op.cit,p.1 ويتميز االعتماد في أمريكا باآلتي

 رسمي مف قبؿ الحكومة.أنو يعد وسيمة إلجراء التقييـ بشكؿ غير  -0
 يعمؿ عمى خمؽ ثقافة التحسيف المستمر لمجودة األكاديمية لمجامعات ورفع مستوى التعميـ بيا. -3
 يساعد عمى إشراؾ أعضاء الييئة التدريسية والموظفيف في التقييـ المؤسسي والتخطيط لمتحسيف. -2
 تماد.يعمؿ عمى وضع معايير لمشيادات المينية والتراخيص والحصوؿ عمى االع -2

 يؼبٚري االػتًبد األكبدميٙ يف انٕالٚبث املتحدة :
 :(CHEA at a Glance,2019)وتتمثؿ أىـ ىذه المعايير فيما يمي 

 . بطالال ارتقاءالجودة األكاديمية و تعزيز  -0
 جوىر االعتماد.باعتبارىا النيوض بالجودة األكاديمية  -3
أداء  بكؿ مف:التوقعات المتعمقة  تشمؿ، حيث ح المساءلة العامة عف األداءيوضوت الشفافية  -2

 أداء منظمات االعتماد، أداء المؤسسات أو البرامج المعتمدة إف أمكف ،منظمات االعتماد
 في النشاط الدولي. المشاركة

 تنفذ المعايير والسياسات والممارساتتعمؿ عمى  عمى ىيكؿ اعتماد فعاؿ ومنظمة ةحافظالم -2
 حافظ عمى الخصائص التنظيمية.تو 

 .منظمة اعتماد معترؼ بيادليؿ عمى أنيا تنفذ المعايير والسياسات والممارسات تقدـ 
 ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ ببنٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:

تتكوف ىيئة االعتماد مف أعضاء ذوي قدرة وخبرة كافية بمعايير االعتماد ومؤىميف ومدربيف لمقياـ 
كما  ،(Council for Higher Education Accreditation (CHEA),2006) التقويـ بعمميات

تتعدد ىيئات االعتماد والجيات المسئولة عنو، حيث توجد مؤسسات اعتماد تابعة لمحكومة الفيدرالية، 
 كاالتى: توجد ثالثة أنواع مف الييئات المسئولة عف االعتماد وىي، كما خاصة وأخرى

 : Regional Accrediting Agenciesإقميمية: ىيئات اعتماد  .0
 ىذه الييئات تعمؿ في ست مناطؽ بالواليات المتحدة، حيث تقـو باعتماد المؤسسات، ويبمغ عددو     

 % 9642لحوالي اعتماد إقميمي، وقد تـ منح االعتماد اإلقميمي  ىيئة 3972 ىذه الييئات حوالي
ىي  وىيئات االعتماد اإلقميمية، (Vickie Schary,2010,p.p3-12) مف الكميات والجامعات

التعميـ بالمؤسسات العامة والخاصة، المتربحة وغير  ىيئات غير ربحية تختص باعتماد برامج
أو الغير مانحة، وذلؾ مف خالؿ   العممية المتربحة، ذات العاميف واألربعة أعواـ، المانحة لمدرجات

 .(Judith S. Eaton,2003,p192)المراجعة الشاممة ليا
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 : National Accrediting Agenciesىيئات اعتماد قومية:  .3
مف المؤسسات  ، المتربحة وغير المتربحةكؿ مف المؤسسة العامة والخاصةوىي ىيئات تعتمد 

ويبمغ ، (Ibid.,p193)فيو التركيز عمى رسالة معينة مثؿ مؤسسات التعميـ مف بعد  أحادية اليدؼ،
%مف 2249تماد القومي لحواليىيئة اعتماد قومية، وقد تـ منح االع 222٢عدد ىذه الييئات حوالي 

%مف 3349و مف الكميات والجامعات غير المانحة،% 72ولمدرجات،  الكميات والجامعات المانحة
-Vickie Schary,op. cit., p.p 3)% مف المؤسسات المتربحة 69و المؤسسات غير المتربحة،

12). 
 : Specialized Accrediting Agenciesىيئات اعتماد متخصصة  .2

               نحاء الواليات المتحدة، وتختص باعتماد البرامج المتخصصة،أه الييئات في جميع تعمؿ ىذ
أو   الطب)ذات تخصص معيف، وبعض المؤسسات أحادية اليدؼ مثؿ برامج    أو أقساـ أو كميات

 ,Ibid) أف بعض ىذه الييئات المتخصصة تعتبر ىيئات دولية (، كمااليندسة أو التربية... إلخ

p.p14). 
 إَٔاع االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:

التعميمي بالواليات المتحدة ، أحدىما ُيشار إليو عمى أنو  االعتمادىناؾ نوعاف أساسياف مف 
ينطبؽ االعتماد المؤسسي عمى ، حيث "مؤسسي" واآلخر ُيشار إليو عمى أنو "متخصص" أو "برنامجي"

،و ير إلى أف كؿ جزء مف أجزاء المؤسسة يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسةمؤسسة بأكمميا ، مما يش
عادة ما ينطبؽ االعتماد المتخصص أو البرنامجي عمى البرامج أو األقساـ أو المدارس التي تشكؿ 

مف مؤسسة ما قد تكوف الوحدة المعتمدة كبيرة مثؿ كمية أو مدرسة داخؿ جامعة أو صغيرة  اً جزء
تقـو معظـ الوكاالت المتخصصة أو البرامجية بمراجعة الوحدات  ، كماتخصصكمنيج دراسي داخؿ 

ومع ذلؾ ، تعتمد بعض  ،داخؿ مؤسسة التعميـ العالي المعتمدة مف قبؿ وكالة االعتماد المؤسسي
عمى مستوى التعميـ مؤسسات المتخصصة أو المينية الالمدارس المينية وغيرىا مف  الوكاالت أيضاً 

 .U.S) بصفتيا وكالة "مؤسسية" لي قد تعمؿ وكالة "متخصصة" أو "برنامجية" أيضاً وبالتا العالي ،
Department of Education,2020).  

 CHEA  Accreditation Council for Higherالعالي وقد تأسس مجمس اعتماد التعميـ    
Education  االعتماد  عممية ويقـو بتنسيؽ ـ وىو مجمس قومي خاص ال يستيدؼ الربح0997عاـ

مؤسسة اعتماد  71أكثر مف  كمية وجامعة، ويضـ 2111في الواليات المتحدة، ويضـ في عضويتو 
الجامعات  شخصية تشمؿ رؤساء 06قومية أو إقميمية أو متخصصة، ويدير المجمس ىيئة مكونة 

 (Ewell Peter TV,2001,p.15) والعمداء وممثمي المؤسسات والشخصيات العامة
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إلدارٚت ٔانتُظًٛٛت نهٕكبنت املبحنت نالػتًبد اجلبيؼٗ فٗ انٕالٚبث املتحدة املتطهببث ا
 األيزٚكٛت:

قد اشترط القانوف األمريكى أف تكوف الوكالة المانحة لالعتماد مقبولة مف قبؿ المنشأة التعميمية      
 (: (Hegii,op.cit,p.14 وىيئات الترخيص ونص القانوف عمى المتطمبات اإلدارية والتنظيمية اآلتية 

  أف تكوف وكالة االعتماد وكالة حكومية أو إقميمية أو وطنية أوجمعية توضح القدرة والخبرة لمعمؿ
 .كوكالة اعتماد

   يكوف لمجمعية عضوية طوعية في اعتماد ىذه المؤسسات كأحد أغراضيا األساسية؛ أف           
 .لية أخرىأو برامج فيدرا EDأغراض المشاركة في برامج  أو مف أجؿ

تنظيـ األفراد المشاركيف في أو  يجب عمى الجمعية إما إجراء االعتماد مف خالؿ العضوية الطوعية -
مينة أو وكالة أويجب أف يكوف لمجمعية كيدؼ أساسي لبرامج االعتماد داخمياالمؤسسات التي تـ 

 ترؼ بيا مف قبؿ األميف. مع اعتمادىا بالفعؿ مف قبؿ وكالة أو جمعية أخرى
 أف تكوف وكاالت االعتماد أو الجمعيات التي تستوفي المعيار األوؿ أو الثالث منفصؿ أيضاً  يجب -

ة العتماد المؤسسات عف أي تجارة مرتبطة أو تابعةمنظمة أو منظمة عضوي ومستقالً  ومالياً  إدارياً 
 الجامعية.

 يؼبٚري االػتًبد يف انٕالٚبث املتحدة:
عتماد مف والية ألخرى، إال أف ىناؾ اتفاؽ عمى معايير محددة عمى الرغـ مف اختالؼ معايير اال    

حددتيا الحكومة الفيدرالية، حيث تمثمت أىـ المعايير التي تسير عمييا الييئة العتماد الييئات 
التعميمية أو برامجيا، المتمثمة في اآلتي: مدى تحصيؿ الطالب لممقررات الدراسية، توفير األجيزة 

ؤسسات التعميمية وتمويميا، ما يقدـ مف خدمات لمطالب، شروط قبوؿ الطالب والموارد، إدارة الم
بالجامعات، مدى تقبؿ شكاوى الطالب، تعييف أعضاء الييئة التدريسية والمنتدبيف، نتائج التعميـ 

Micheal,2010,149) .) 
 :CHEAجمهس اػتًبد انتؼهٛى انؼبيل ٔاختصبصبث يٓبو 
العالى بالواليات المتحدة األمريكية بالعديد مف المياـ مف أبرزىا  يقـو مجمس اعتماد التعميـ      
                           : (Elsemon Holn,2002,p.15) مايمى
 .وضع الئحة تضـ قائمة لمعايير األداء بمستوياتيا المختمفة ووظائفيا  -    

 .دؼ نقؿ الخبرة وتطويرىاوف المستمر بيف المعاىد والمؤسسات الخاصة بتقييـ األداء بياالتع -
عالنيا عمى المستوى العالمي والمحمي. -  منح شيادات االعتماد والصالحية وا 
 .تقويـ المؤسسات سنويًا، ثـ التقويـ المستمر كؿ خمس سنوات -
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سبعة معايير يتـ في ضوئيا تقييـ أداء مؤسسات  CHEA وقد حدد مجمس اعتماد التعميـ العالي
 .Council for Higher Education Accreditation (CHEA),op) وىيالجامعي  التعميـ

cit., p.p9-16): 
 مؤسسة.كؿ توضح غرض التعميـ في التي رسالة المؤسسة:  .0
 مالءمة بناء المؤسسة لمتطمبات الجودة ومعاييرىا.والذي يبيف البناء التنظيمي المؤسسي:  .3
 ودة التعميـ.تقديـ الدعـ الكافي لتحقيؽ جالتي توضح آلية موارد المؤسسة:  .2
 .ممبادئ التى وضعتيا وكاالت االعتمادل ىذا المحتوىمالءمة مف حيث والتعميـ:  محتوى الدراسيال .2
مكمية: كفاءة الكميات المشاركة في تقديـ التعميـ مف حيث الموارد والتسييالت ل الذاتي دعـال .2

 والمعدات.
 الالزمة.الدعـ الطالبي: اإلرشاد الطالبي والتوجيو وتقديـ التسييالت  .7
 نتائج التعمـ: تقويـ المؤسسة لجودة التعميـ القائـ عمى إنجاز الطالب. .6

 آنٛبث ضًبٌ اجلٕدة فٗ انتؼهٛى انؼبىل فٗ انٕالٚبث املتحدة :
ىذه العناصرفى كؿ  ليس بالضرورة توافر جميعوتشتمؿ ىذه اآلليات عمى العناصر التالية ولكف 

 :( Middle States Association of Colleges and Schools,2020)حالة 
تكتفي بذلؾ وال تطمب االعتماد مف الييئات  التي ىناؾ بعض الجامعات العريقة مراجعة داخمية: -

بينما ىناؾ بعض المؤسسات التي تتحاشى الدخوؿ ، المعنية مكتفية بالشيرة التي تتمتع بيا
وكمتا الحالتيف تحمالف ، في آلية االعتماد خوفًا مف عدـ الحصوؿ عميو مف الييئة المعنية

تبعات ليس أقميا حرماف المؤسسة وطمبتيا مف المنيج الدراسية ومف المساىمة المالية مف 
 الحكومة الفدرالية ومف بعض الجيات األخرى.

 .تفقدية مف أعضاء خارج المؤسسة عمى شكؿ زيارةنظراء أكاديمييف مراجعة مف قبؿ  -
يف ىيئة كؿ في نطاقيا الجغرافي أو ميداف واسع يشمؿ تدخؿ حوالي ثمان ينظاـ اعتماد -

 اختصاصيا. 
لى جانب االعتماد األكاديمي الجامعي ىناؾ أيضًا في الواليات المتحدة اال عتماد الميني مثؿ وا 

أي أف مؤسسة  ،Accreditation of Professional Education Unitsاعتماد الميف التربوية 
 المينيالمؤسسي تطمب أيضًا االعتماد الميني ألقساميا  التعميـ العالي التي تحصؿ عمى االعتماد

(Accreditation Guide,op. cit.,p.29). 
 :إجزاءاث ٔيزاحم االػتًبد اجلبيؼٙ يف انٕالٚبث املتحدة

                                              عمى النحو التاليمنظومة التعميـ بأمريكا تسير إجراءات اعتماد        
"(U.S. Department of Education,2020) :  
 طمب االعتراؼ األولي. تتقدـ الجامعة التي تنشد االعتماد بطمب لييئة االعتماد 
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 بتاريخ انتياء فترة االعتراؼ  تـ إخطار الوكاالت التي تـ االعتراؼ بيا مف قبؿ السكرتير رسمياً ي
 .الخاصة بيا في خطاب في كؿ مرة يتـ فييا منح االعتراؼ أو تجديده

  تضمف عممية مراجعة الطمب التي تجرييا اإلدارة التطبيؽ والمالحظة لبعض التقييمات الميدانية
 د.لموكالة و / أو أنشطة صنع القرار مف قبؿ موظفي مجموعة االعتما

 القسـ تقييميـ لطمب الوكالة لالعتراؼ ، يتـ وضع طمب الوكالة عمى جدوؿ  ندما يكمؿ موظفوع
ىي لجنة (، و  NACIQIأعماؿ اجتماع المجنة االستشارية الوطنية لمجودة المؤسسية والنزاىة )

 استشارية اتحادية تعمؿ وفًقا لمتطمبات قانوف المجنة االستشارية الفيدرالية.
 ماد دوف شروط، أو منح االعتماد بشروط، أو رفض االعتماد في تقـو الييئة بإصدار قرار باالعت

 .(Nuffic,2019,p.19)أقصاىا عاميف مف تاريخ التقدـ بطمب االعتماد مدة
  إذا صدر قرار باالعتماد، والذي مدتو خمس سنوات، ينبغي عمى الجامعة أف تبرىف خالؿ ىذه الفترة

 03-2المؤسسات والبرامج في قترة مف  مستمرة في تطبيؽ المعايير، حيث يتـ مراجعة أنيا
الحصوؿ عمى االعتماد الكامؿ تمنح المؤسسة وضعًا أوليًا يطمؽ عميو عدة مسميات  وقبؿ، سنوات

مبدئيًا، أو معتمدة مؤقتًا، أو تحت االختبار وفي حالة ظيور أوجو نقص في  مختمفة منيا: معتمدة
، 3112،عبد العزيز، حسيف) االختباريجوز أف توضع تحت  المؤسسة الراغبة في االعتماد،

 (.202ص
 ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ إجنهرتا 

 إجنهرتا: َبذة ػٍ َظبو جٕدة انتؼهٛى ٔاالػتًبد اجلبيؼٗ فٗ 
بدأ تطبيؽ نظاـ االعتماد فى بريطانيا بشكؿ عاـ فى مرحمة التعميـ قبؿ الجامعى تحت مسمى     

لعشريف، ثـ انتقؿ إلى مؤسسات التعميـ العالى تحت إشراؼ و التفتيش فى السنوات األخيرة مف القرف ا
مسئولية مؤسسات غير حكومية، ولكف بدعـ مف الحكومة، وُتعد الجية المسئولة عف االعتماد فى 
المممكة المتحدة البريطانية ىى "مجمس االعتماد البريطانى"، حيث يعمؿ عمى تحسيف مؤسسات التعميـ 

اد وفحص إجراءات التخطيط لدعـ وتقديـ المشورة لتمؾ المؤسسات مف خالؿ تأسيس نظاـ لالعتم
 .(British Accreditation Council)بشأف تحسيف معاييرىا 

ديـ قت إنجمتراالتعميـ العالى فى  تاؤسسم ععمى جمي اماً ز صبح لأد قفـ 3112مف عاـ  واعتباراً      
 التعميـ العالية فى قضماف الجودة المطبب واستمرارىـ وتخرجيـ، وعف أنظمة العف قبوؿ الط ماتمعمو 

(Kehem, B. M.,2018,p.22). 
 إجنهرتا: يفٕٓو االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ

 Quality (QAA)االعتراؼ الرسمي مف قبؿ وكالة ضماف الجودة لمتعميـ العالي وىو يعني  
Assurance Agency for Higher Education  ،دة معايير الجو  الجامعية  أف تمبي المؤسسة

يا، باعتبار الوكالة ىي الجية المسئولة عف تطوير واعتماد ىيئات التعميـ الجامعي ومراجعة الخاصة ب
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 Britishاإلجراءات المخطط ليا والعمؿ عمى تقديـ المشورة واإلرشاد ليا لتحسييف معاييرىا
Accreditationcouncil,2007). ) 

 أْداف االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ إجنهرتا:
 Tricia)عتماد البريطانى أىداؼ االعتماد الجامعى فى جميع الواليات عمى النحو التالي حدد مجمس اال

Ryan,2015,p.12): 
 تقديـ النصح ودعـ المنشأة التعميمية. -
 تقديـ دليؿ مستقبؿ لمطالب الذيف يبحثوف عف تعميـ عاٍؿ أو تعميـ لمكبار فى مؤسسة خارج الدولة. -
 ة التعميمية واألقساـ الحكومية والييئات األخرى.تقديـ ضماف لممكانة الجيدة لممؤسس -
تمكيف المؤسسة التعميمية مف أف تعمف بأنيا قد قبمت متطوعة التفتيش المستقؿ وأنيا                   -

 قد حققت الشروط والمعايير الالزمة لالعتماد.
 قاب الجامعيةتعزيز التعاوف بيف مؤسسات التعميـ العالى لوضع إطار الدرجات العممية واألل -

(Linney Direct,Adamsway,Mansfield,2005,p.5). 
 ضًبٌ اجلٕدة ٔاالػتًبد نهتؼهٛى انؼبىل فٗ املًهكت املتحدة انربٚطبَٛت:

 ،عمى الرغـ مف أف الجامعات في بريطانيا مستقمة غير أف معظميا يعتمد عمى تمويؿ مف الحكومة   
وكالة عمى مستوى المممكة ، وىي  (QAA)وكالة ء انشإ لضماف استمرار كفاءة ىذه الجامعات تـو 

كمؤسسة خيرية ـ 0996في عاـ  تأسست ،تغطي إنجمترا وأيرلندا الشمالية واسكتمندا وويمز المتحدة
في حماية المعايير وتحسيف جودة أعمى في ميمتيا األساسية تتمثؿ ،  مسجمة وشركة محدودة بضماف

مف طرؽ المراجعة ألنواع مختمفة مف  ضماف الجودة عدداً  تستخدـ وكالةو  ،المممكة المتحدةالتعميـ
كميات الجامعة وكميات مختمؼ في المممكة المتحدة، بما في ذلؾ  عمى المستوى الجامعيمقدمي التعميـ 

 ENQA Panelالدولية )فيما يتعمؽ بالبرامج المينية  التعميـ اإلضافي ومقدمي الخدمات البديمة أيضاً 
report on QAA,2013). 

 :QAAاجلٕدة طزق ٔأسبنٛب يزاجؼبث ٔكبنت ضًبٌ ** 
وىي كاآلتى  عمى خمس مراحؿ أساسية لمحصوؿ عمى االعتمادتعتمد وكالة ضماف الجودة 

(QAA,2019,P2-3): 
  مرحمة التقديـ: .0

تقديـ استمارة مف خالؿ باستخداـ  االعتمادعمى كؿ جامعة أو كمية تقديـ طمبات الحصوؿ عمى 
تفحص التي تحددىا ىيئة االعتماد، حيث  د قبوؿ المؤسسة الشروط واألحكاـيؤكالتي  الطمب 

 المعايير.بوكالة ضماف الجودة النماذج لتحديد ما إذا كانت المؤسسة تفي 
 تحديد الزيارة االستطالعية:و  المؤسسات المالئمةاختيار  .3
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 منح عمى مدى قدرتياحيث يتـ مف قبؿ وكالة ضماف الجودة، بناًء عمى حجـ المؤسسة و 
عندما تقرر وكالة ضماف و  ،بشأف المؤسسة المالئمة لمقياـ بالمرحمة الثالثة ، التوصيةالتعميـ

مؤىمة إلجراء غير المؤسسة توصي المجنة بأف الجودة أف المؤسسة غير مستعدة لذلؾ 
 التالية مف مراحؿ التقديـ.المرحمة 

 المراجعة: .2
 الفعمي حجـالوكالة، بناًء عمى الة مف قبؿ يتـ تحديد زيارة المراجعوفي ىذه المرحمة   
بتوصية مف فريؽ المراجعة إلى وكالة ضماف  وكفاءتيا ، وتنتيي ىذه الخطوة ممؤسسة ل

 المطموبة. معاييرالالجودة لجنة االعتماد فيما يتعمؽ بما إذا كانت المؤسسة تمبي 
 االعتماد:  .2

الة ضماف الجودة وحده الجنة االعتماد فقط اتخاذ قرار منح االعتماد وفًقا لتقدير وك ويتـ ىنا  
يتـ تأجيؿ قرار منح االعتماد حتى و ،  المطموبة معاييرالممؤسسات التي استوفت جميع ل

االنتياء مف اإلجراءات الواردة في خطة عمؿ المؤسسة وستكوف وحدىا تقدير ىيئة ضماف 
 لممؤسسات األخرى. الجودة

 :تجديد الثقة )المتابعة بعد االعتماد( .2
 عمى المؤسسات المعتمدة إكماؿ المرحمة الخامسة مف مراجعة منتصؼ الدورةحيث يكوف لزامًا 

 ، حيث يتـ فيأجؿ االحتفاظ باالعتماد لمدة أقصاىا خمس سنوات مف بنجاح االعتمادية
منتصؼ الدورة االتفاؽ عمى المراجعة بيف المؤسسة ووكالة ضماف الجودة ، شريطة أف تحدد 

إذا لـ تخضع المؤسسة  ، وجودة آخر موعد يمكف فيو إكماؿ المرحمة الخامسةوكالة ضماف ال
فسيتـ االعتماد تنقضي تمقائًيا في نياية فترة ثالث سنوات   لممرحمة الخامسة -ألي سبب  -

                  .مف تأكيد األىمية 
 اجلبيؼٗ فٗ إجنهرتا: إَٔاع اهلٛئبث املسئٕنت ػٍ االػتًبد

 مؤخراً  اوقد تـ تعزيزى عالميًا في جميع أنحاء العالـ،معترؼ بيا  بريطانياعميـ العالي في ودة التتُعد ج
 :(M.M. Gandhi,2013,p.p124-125)، وىما مف خالؿ إنشاء ىيئتيف وطنيتيف لضماف الجودة

 الذي يقـو بتقييـ صاـر لجودة التدريس. (،HEFCEمجمس تمويؿ التعميـ العالي إلنجمترا ) .0
لذي يقـو بمراجعات صارمة لضماف الجودة ، ا(HEQCالتعميـ العالي )مجمس جودة  .3

 Linney) الخاصةواإلجراءات التي طورتيا كؿ جامعة لمراقبة برامجيا 
Direct,Adamsway,Mansfield,op. cit. ,p.7).                                   

 الجامعي في إنجمترا والمتمثمة في:كما يمكف اإلشارة كذلؾ ألىـ الييئات المسئولة عف االعتماد 
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 :(BACمجمس االعتماد البريطاني ) -0
مجمس االعتماد البريطاني يتـ االعتماد المؤسسي عمى المستوى الجامعي في بريطانيا مف خالؿ     
(BAC) British Accreditation Council    ،والذي تـ إنشاءه في أواخر القرف التاسع عشر
، وينحصر دور ىذه الييئة في التأكد مف التزاـ  لالعتماد  اعتماد وطنية مستقمة أقدـ ىيئةيعد ىو و 

المؤسسات التعميمية بكافة المعايير التي وضعيا المجمس، ولكنيا ال تمتمؾ سمطة في اعتماد 
عمى مراجعة  BACتعتمد عممية اعتماد و  (،72، ص3112المؤسسات الجامعية) عبد اليادي، 

يتـ فحص المؤسسات المعتمدة كؿ أربع سنوات بزيارة مؤقتة خالؿ الفترة  حيث متعمقة لممؤسسات
 .( ,UkEducation.info,2020)الفاصمة

تخضع جميع جامعات المممكة المتحدة وغيرىا مف الييئات التي تمنح الدرجات )الييئات حيث      
                 (QAA) الػػالمعترؼ بيا( ، سواء كانت ممولة أو غير حكومية ، لممراجعة مف قبؿ وكالة 

Quality Assurance Agency for Higher Education  يتـ تقييـ الجامعات ودوراتيا ، و
تجري وكالة ضماف الجودة عمميات مراجعة تستند إلى  ،بشكؿ فردي مف قبؿ وكالة ضماف الجودة

عة صحة المعمومات كما تتـ مراج ،مراجعة النظراء ومراجعات قائمة عمى مؤسسات التعميـ العالي
   .(,(.Ibid مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي تيا، والتي تنشرالمتعمقة بالجودة وكفاي

 إجزاءاث االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ إجنهرتا:
 تتمثؿ إجراءات المؤسسات التعميمية الراغبة في االعتماد مف مجمس االعتماد البريطاني فيما يمي

(British Accreditation Council, op. cit ): 
 الفحص: ويوجد لو ثالث مراحؿ إلجرائو: .0

 المرحمة األولى: فحص الوثائؽ. -
 المرحمة الثانية: الفحص الذي يرتكز عمى االمتثاؿ لممتطمبات القانونية. -
 المرحمة الثالثة: التفتيش. -

 االعتماد المستمر طبقًا لمشروط االتية: .3
لجنة االعتماد بتعميؽ                تمبية المؤسسة لعدد مف الطمبات وعدـ مراعاة ذلؾ يجعؿ -

 أو سحب االعتماد منيا.
تقديـ المؤسسة تقريرًا سنويًا فى أوؿ نوفمبر مف كؿ عاـ العالـ مجمس االعتماد باى  -

 تغيرات ذات تاثير عمى معايير االعتماد.
 القياـ بزيارة مفاجئة أثناء السنة الثالثة بيدؼ التعرؼ عمى مدى احتفاظ مؤسسات التعميـ -

 .(M.M. Gandhi, op. cit. ,p.129) العالى بتطبيؽ معايير الجودة 
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 إعادة الفحص: .2
تخضع مؤسسات التعميـ العالى إلعادة فحص بشكؿ كامؿ كؿ خمس سنوات، وقد ُيمد االعتماد 

 لفترة زمنية ال تزيد عف سنة واحدة.
 يؼبٚري االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ إجنهرتا ٔاملًهكت املتحدة:  

 Joanne Rachel)  ر االعتماد الجامعى فى إنجمترا حوؿ المحاور التالية: تدور معايي
Naidoo,2019,p.94) 

 استقاللية الجامعة عف الجية المالكة. -
 تأميف بيئة تعمـ مناسبة. -
 ضماف التمويؿ المالى. -
 تأميف نظاـ لصماف الجودة. -
سياـ االستشاريف مف ىيئات ومراجع أكاديمية ف - ى مجاالت المراقبة وجود ممتحنيف خارجيف وا 

 .(Hassan Al-Haj Ibrahim,2014,p.107)والتطوير المستمر 
 يزاٚب االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ إجنهرتا: 

تتميز إنجمترا بتحقيؽ نظـ االعتماد وتطبيؽ الجودة فى جميع مراحؿ التعميـ، وخاصة فى مؤسسات      
 التعميـ العالى ومف أىـ مايميز االعتماد الجامعى مايمى:

 ومتاح المعمومات عنيا لمرأى العاـ تكوف إجراءات االعتماد واضحة ومعمنةفافية، بمعنى أف الش .0
 (.Linney Direct, Adamsway, Mansfield,2005,p.12)بشكؿ مباشر

 المحاسبية. .3
 االستقاللية. .2
 الحصوؿ عمى ما يدعـ تحسف التعميـ ومخرجاتو. .2
 إتاحة مناخ التقويـ الذاتى. .2
 تقديـ النصح والتقويـ الذاتى.تكامؿ كؿ مف التفتيش و  .7
 .(Michaela Martin,2007,p.5)التركيز جديًا عمى معايير التحصيؿ وجودة التعميـ  .6

 (: 03،ص3119ولكف يؤخذ عمى ىذه الطريقة في رأي البعض ما يمي )  السيد،
 .المركزية التي قد تتضمف قدرًا مف البيروقراطية والسياسة 
  تزايد اإلحساس بالمشاركة.التخوؼ مف التفتيش الخارجي رغـ 
 .صعوبة وضوح الدور المحمي 
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 ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ اهلُد:
 َبذة ػٍ َظبو جٕدة انتؼهٛى اجلبيؼٗ ٔاػتًبدِ فٗ اهلُد:

األمريكية            إف نظاـ التعميـ العالي في اليند ىو ثالث أكبر نظاـ في العالـ بعد الواليات المتحدة    
 Universityالمستوى الثالث ىي لجنة المنح الجامعية ( كرتحت ييئة الرئيسية التيالصيف ، والو 

Grants Commission (UGC  باليند، والتي تعمؿ عمى تحديد المعايير وتقديـ المشورة لمحكومة
 03اإلشراؼ عمى االعتماد بالتعميـ العالي مف قبؿ  ويتـ، وتساعد في التنسيؽ بيف الجامعات والدولة

 إجراءات، إف ( Education in India,2010)مستقمة قامت بإنشائيا لجنة المنح الجامعي مؤسسة
مؤسسات ال التي يحددىا المجمس قد أثارت الكثير مف الممارسات الصحية في ومعاييره االعتماد

كما يمثؿ ، ال يتجزأ مف كيانيا اً جزء لبموغ االعتمادتحدي الوأصبح  التربوية عمى المستوى الجامعي
التعميـ الجامعي  ىيئاتفي جميع  عمى إنشاء خمية داخمية NAACلمتقييـ واالعتماد  المجمس القومي
نشاء ىذه المجنة ىو شرط مسبؽ ألي مؤسسة  ت التي تـ اعتمادىا بشكؿ خاص،ييئابشكؿ عاـ وال وا 

، National Assessment and Accreditation Council (NAAC)) إلعادة االعتماد
 عمى تطوير مفيـو المؤسسات ذات UGCبالمؤسسات، عممت لجنة المنح الجامعية ميز التولتحقيؽ 

 وذلؾ مف خالؿ تحديد Institutions with Potential for Excellenceالقدرة عمى التميز 
قدرة الجامعة ككؿ عمى التميز، وقدرة المراكز ذات البرامج المتخصصة  :وىي ،مجموعة مف المؤشرات

 .(Sukhadeo Thorat,2006,p.14)درة األقساـ والكميات عمى التميزوق عمى التميز،
 اهلُد: يفٕٓو االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ

ىي عممية إعالف الجودة الذي يتـ بموجبو تقديـ خدمات وعمميات المؤسسة التعميمية في حالة   
ة              استيفاء المعايير المطبقة بالوكالة ليتـ منح المؤسسة االعتماد مف قبؿ ىيئة خارجي

(.(Surech,2019,p-2   
  أْداف االػتًبد اجلبيؼٙ يف اهلُد:

 National Assessment and Accreditation) يميأىداؼ االعتماد باليند فيما أىـ تتحدد و 
Council,2003,p.142) : 

 اتخاذ الترتيبات الالزمة لمتقييـ الدوري واعتماد مؤسسات وبرامج التعميـ الجامعي. -
 العممي.ث لبيئة األكاديمية لممؤسسات بيدؼ تعزيز التعمـ والبحدعـ ا -
ويساعد االعتماد الجامعي باليند عمى تعزيز مجموعة مف القيـ األساسية ومنيا المساىمة في  -

كفاءات الطالب عمى المستوى العالمي، وتشجيع مبدأ المحاسبية،  التنمية الوطنية، وتعزيز
 (Ibid.,p.143) منيجية التميز في التعميـ ي لتبنيالتكنولوجيا، والسع تفعيؿوتعزيز 

 Mohsen) العاليتشجيع التقييـ الذاتي والمساءلة واالستقاللية واالبتكارية بالتعميـ  -
Talebzadeh Nobarian& Masoumeh Abdi,op. cit.,p.24)  
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 أًْٛت االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ اهلُد: 
 التالية: تكمف أىمية االعتماد الجامعى باليند فى النقاط

مساعدة مؤسسات التعميـ الجامعي عمى معرفة نقاط القوة والضعؼ والفرص المتاحة ليا، وذلؾ مف  .0
 (Antony, S.,2000,p.139) عمميات تقويـ ومراجعة غير شكمية خالؿ

 تزويد الييئات والمنظمات المساىمة في تمويؿ الجامعات بمعمومات وبيانات مفصمة عف مجاالت اإلنفاؽ .3
 National Assessment) لتطوير وتحسيف األداء وفؽ طرؽ حديثة ومتجددة لمتدريسالالزمة 

and Accreditation Council, A Profile,op. cit. ,p.142) 
 تزويد الييئات والمنظمات المساىمة في تمويؿ الجامعات بمعمومات وبيانات مفصمة عف مجاالت اإلنفاؽ .2

 (.3٢، ص3119أحمد، حسيف،) ديثة ومتجددة لمتدريسالالزمة لتطوير وتحسيف األداء وفؽ طرؽ ح
وذلؾ مف خالؿ اإلرشادات التي يقدميا  ،إمداد المؤسسات بالطرؽ االبتكارية والحديثة في التدريس .2

 National Assessment and Accreditation) القومي لمتقييـ واالعتماد ليا المجمس
Council, A Profile, op. cit ,p.141) 

 بد األكبدميٙ ببهلُد:مسبث االػتً
ومف أبرز ىذه السمات منح المؤسسة الجامعية إحساس جديد نحو اليوية الذاتية، وتوفير قاعدة      

بيانات لمجامعات حوؿ مجاالت االنفاؽ الالزمة وتحسف أدائيا، وتعزيز التنافس بيف المؤسسات داخميًا 
 (.37وخارجيًا )أحمد ،حسيف، مرجع سابؽ ، ص

  بد اجلبيؼٙ يف اهلُد:إَٔاع االػتً
 وىما: ،يمكف التمييز بيف نوعيف مف االعتماد الجامعي باليند

  :Institutional Accreditatioاالعتماد المؤسسي  .0
 يقصد باالعتماد المؤسسي لمتعميـ الجامعي في اليند االعتراؼ بضماف جودة المؤسسة في مجموعياو 

Whole As a ؿ أقساميا ومراكزىا، متضمنًا بنية حكميا المركزية وك (National Assessment 
and Accreditation Council (NAAC)) مف الجدير بالذكر، أنو مف أجؿ تقييـ وتصنيؼ ، و

دقة وموضوعية، فقد قاـ المجمس  مؤسسات التعميـ الجامعي، ومف أجؿ جعؿ نتائج التقييـ أكثر
الوحدات المختمفة بالتعميـ  ناسب معبتطوير مقاييس وأدوات لتت NAACالقومي لمتقييـ واالعتماد 

إال أنو يوجد  فعمى الرغـ مف أنو ال يوجد اختالؼ في تطبيؽ المنيجية لألداة أو المقياس، الجامعي
 مجمسويعتبر ال، Ibid))اختالؼ طفيؼ في مدى تركيز األداة أو المقياس عمى حسب وحدة االعتماد

المسئوؿ األوؿ عف تقييـ مؤسسات التعميـ الجامعي واعتمادىا ىو  NAACالقومي لمتقييـ واالعتماد 
أما االعتماد البرنامجي فتقع مسئوليتو عمى عاتؽ مجموعة مف ىيئات االعتماد غير  مؤسسيًا،

 .واالعتماد المجمس القومي لمتقييـ
 

http://naacindia.org/criteria.asp
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 :Program Accreditationاالعتماد البرنامجي  .3
ويشمؿ  Department Accreditationطمؽ عمى االعتماد البرنامجي في اليند اعتماد القسـ وي
ويقصد بو ، تابعًا لممؤسسة Center، أو مركز  School، أو مدرسة  Departmentقسـ  أي

 .(Ibid)األكاديمية لمبرنامج وتحقيقو لمعايير الجودة الجودة
 UGC ة مستقمة تـ إنشاؤىا مف قبؿ لجنة المنح الجامعيةويمثؿ المجمس القومي لمتقييـ واالعتماد ىيئ

، وذلؾ بناء عمى ت وصيات بيدؼ تقييـ أداء ىيئات التعميـ الجامعي ومنحيا االعتماد اليندية
   والتي عممت عمى توكيد جودة التعميـ العالي في اليند، ـ09٢7السياسة القومية لمتعميـ عاـ 

(National Assessment       and Accreditation Council (NAAC), A Profile ،
(op. cit.  

 والمجنة التنفيذية General Council GCوتتحدد وظائؼ المجمس مف خالؿ مجمسو العاـ     
Executive Committee ECوكبار  ، حيث يتـ تمثيؿ كؿ مف مسئولي التعميـ، وصانعي السياسات

منصب UGC ويشغؿ رئيس لجنة المنح الجامعية، معياألكاديمييف كشريحة ممثمة لنظاـ التعميـ الجا
ىو أحد  ECأما رئيس المجنة التنفيذية ، لممجمس القومي لمتقييـ واالعتماد GCالمجمس العاـ  رئيس

،  NAACومدير المجمس   ، المرموقيف وذوي األىمية لممجمس القومي لمتقييـ واالعتماد األكاديمييف
"المجمس  أأنش (.Ibid) و كؿ مف المجمس العاـ والمجنة التنفيذيةواإلداري وعض ىو رئيسيا األكاديمي

مع تمتعو  ،في إطار "لجنة تمويؿ الجامعات" ـ،0992الوطني لمتقييـ واالعتماد" في اليند في العاـ 
المطالبة نتيجة الفوضى التي دبت في نظاـ التعميـ العالي مف جراء  تـبعد أف  ، باالستقاللية النسبية

مي الكبير في أعداد مؤسسات التعميـ العالي التي رخص ليا بالعمؿ لالستجابة إلى الطمب التوسع الك
 مع بداية الربع األخير مف القرف العشريف.  ،المتزايد عمى التعميـ العالي

وقد امتاز نظاـ التعميـ العالي في اليند قبؿ ذلؾ الحيف بوجود نظاـ اختياري لممراجعة مف قبؿ     
                    جامعات ووجود برنامج إلزامي العتماد مؤسسات وبرامج التعميـ التقنياألقراف في ال

(Niradhar Dey,2011 ). 
 إجزاءاث االػتًبد اجلبيؼٙ يف اهلُد:

 Torsten Husen & T. Nevilie) يميتتمثؿ إجراءات االعتماد الجامعي باليند فيما 
Postlethwaite,1994,p.24): 

 .لتي تنشد االعتماد بطمب إلى المجمس القومي لمتقييـ واالعتمادتتقدـ المؤسسة ا -
 يطمب المجمس مف المؤسسة إعداد الوثائؽ المطموبة خالؿ فترة ستة أشير. -
 تقـو المؤسسة بإعداد تقرير الدراسة الذاتية وكافة الوثائؽ المطموبة منيا. -
 دراسة الذاتية.تقـو لجنة مف فريؽ النظراء بزيارة المؤسسة لمتحقؽ مف تقرير ال -
 تقدـ لجنة فريؽ النظراء تقريرًا عف المؤسسة. -
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 .صدر قرار باالعتماد، وعمى المؤسسة أف تسعى إلعادة االعتماد وفقًا لمعايير محددة سمفاً ي -
 يؼبٚري االػتًبد اجلبيؼٙ ٔجمبالتّ يف اهلُد:

ؤسسات والبرامج واعتمادىا بتقييـ الم باليند االعتماد ويعني المجمس القومي لمتقييـ واالعتماد      
التقييـ الذاتي والمساءلة والتجديد التربوي في  وتعزيز البيئة األكاديمية المالئمة لبموغ الجودة وتشجيع

والخارجية  وف الداخميةاعالقات التعاستوار و  ،مع احتراـ استقالليتيا والقياـ باألبحاثالجامعية المؤسسات 
إجراء ويعتمد في عممو عمى ما ىو متعارؼ عميو عالميًا في كؿ  ،ةالتي تسيؿ لو القياـ بميامو العام
 Mohsen) مجودة ما بيف التقييـ الذاتي ومراجعة األقرافل ضمافيسعى لمحصوؿ عمى تحقيؽ ال

Talebzadeh Nobarian& Masoumeh Abdi,op. cit.,p.28) يحدد المجمس القومي لمتقييـ ، و
تتمثؿ  المؤسسات تقـو عميو إجراءات تقييـ اً وف بمثابة أساسواالعتماد مجموعة مف سبعة معايير لتك

 :(National Assessment and Accreditation Council (NAAC))في
 .Leadership and Governanceوالحوكمة المعيار األوؿ: القيادة  .0
 Infrastructure and Learning Resourcesالمعيار الثاني: البنية التحتية ومصادر التعمـ .3
 .Teaching, Learning and Evaluationوالتقييـ لمعيار الثالث: التعميـ والتعمـ ا .2
 .Research and Consultancyالبحوث واالستشارات  المعيار الرابع: .2
 .Student Support and Progressionوتقدمو دعـ الطالب  المعيار الخامس: .2
 .Curricular Aspectsالجوانب المنيجية  المعيار السادس: .7
 .Innovative Practicesالمبتكرة الممارسات  المعيار السابع: .6
 املُبظزة( أٔجّ انتشببّ ٔاالختالف بني ْٛئبث االػتًبد اجلبيؼٗ فٗ-)املمبرَت  :ثبنثاحملٕر ان

 اهلُد(.-إجنهرتا-بؼض اندٔل األجُبٛت )انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت
 متٓٛد:

 -الواليات المتحدة األمريكية) في كؿ مف الجامعى وىيئاتولنظاـ االعتماد مف خالؿ العرض السابؽ     
موضوع بالدوؿ ىيئات االعتماد الجامعى إبراز أوجو التشابو واالختالؼ في  تاتى مرحمة( اليند -إنجمترا

، ويمي ذلؾ توضيح ألىـ القوى والعوامؿ الثقافية التي تقؼ وراء تمؾ التشابيات واالختالفات، المقارنة
وؿ الدراسة الحالية الوصوؿ إلى وضع آليات اومف ثـ تح لممنيج المقارف، تحميؿ وفقاً ال ويأتي ىذا

عادة ىيكمتيا في مصر  وتحسيف أدوار ىيئة االعتماد الجامعىتصور مقترح لتطوير  بما يتفؽ مع وا 
 المقارنة.  دوؿ اتواقعيا الثقافي واالستفادة مف خبر 

ظاـ االعتماد الجامعى فى كؿ مف )الواليات المتحدة نوعمى ضوء ما تـ مف وصؼ وتحميؿ لطبيعة     
أوجو  حيث تحديدتقـو الدراسة فيما يمي بعقد مقارنة مف في المحور السابؽ،  (اليند-إنجمترا-األمريكية

وتحديد أسباب  دولة،التشابو واالختالؼ فيما بينيما في ضوء القوى والعوامؿ الثقافية الخاصة بكؿ 
 التالية:ور امف خالؿ عرض المح التشابو واالختالؼ وذلؾ
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َظبو جٕدة انتؼهٛى ٔاالػتًبد ْٔٛئبث االػتًبد أٔال ً: انمٕٖ ٔانؼٕايم انثمبفٛت املؤثزة ػهٗ 
 : (اهلُد-إجنهرتا-ٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت)اناجلبيؼٗ فٗ كم يٍ 

 :  انمٕٖ ٔانؼٕايم اندُٚٛت .0
فى جميع أنحاء الواليات فى أمريكا د بدأت وكاالت االعتما: فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت

المدارس التي لـ يتـ مف  خدـ كثيرومؤسسات التمعيـ العالى، وكانت تكجمعيات لممدارس 
، وكاف لمديف تأثير قوى عمى إنقساـ وكاالت االعتماد تأسيسيا في البداية كميات أو جامعات

اعتماد المنظمات وكاالت  يناؾ نوعاف مفلتعتمد المؤسسات التعميمية المرتبطة بالديف؛ ف
يقـو المراجعوف الخمسة القائموف عمى ، فكاف المينية القائمة عمى العقيدة والخاصة -الوطنية

 تمثؿ نسبة صغيرة مفكانت و  ةالمؤسسات المرتبطة بالديف أو العقائدي الديف بمراجعة
 ارًا مفمؤسسة ومواقع اعتب 320المؤسسات المعتمدة مف قبؿ منظمات االعتماد الوطنية 

 .(Hegji,op.cit,p.2)ـ 3106مارس 
وويمز ، تـ  -في إنجمترا بريطانيةمدارس الالال يوجد منيج وطني لمتعميـ الديني في  فٗ إجنهرتا:

( ، مع التصديؽ عمى LEAs) مف قبؿ سمطات التعميـ المحمية االتفاؽ عمى محتوى المناىج الدراسية
أعضاء مف مختمؼ الجماعات الدينية  ( الذي يضـSACRE)المجمس االستشاري الدائـ لمتعميـ الديني 

، لذلؾ عندما سعت إنجمترا إلى االعتماد  (JSTOR,2010,p.57)والمدرسيف والمستشاريف المحمييف
لممؤسسات التابعة لمتعميـ الدينى وتحت الشعائر الدينية قامت ىيئة االعتماد بإنجمترا باعتماد الجامعات 

 يـ العالى.مف خالؿ مجمس جودة التعم
وخاصة لميندوس  الدينية،الخاصة التي تديرىا المؤسسات  جامعاتىناؾ عدد مف الحيث  فٗ اهلُد:

التي تـ إنشاؤىا خالؿ ىذه الجامعات العديد مف  ، فإفوالمسمميف والسيخ والمسيحييف والجايف والبوذييف
 اليـوزاؿ موجودة حتى ت ال-في المناطؽ ذات الكثافة السكانية المسيحية  وخاصة-ىذه الحقبة 

(JSTOR,2010)،  باليند بتحديد ىيئة فرعية ليا  المجمس القومي لمتقييـ واالعتمادلذلؾ قاـ
 لالىتماـ بيذه الجامعات لما ليا مف استقاللية عف بقية الجامعات.

  :انمٕٖ ٔانؼٕايم االلتصبدٚت .3
في  الدور الفيدرالي ـ092٢ ي لعاـوؿ قانوف تعميـ الدفاع الوطناتن فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:

في تعريؼ مصطمح "مؤسسة التعميـ العالي" لألغراض  مؤسسات التعميـ الجامعي والعالي،عتماد اال
تحديد المؤسسات المؤىمة لتمقي أمواؿ اتحادية لممساعدة في تقديـ قروض منخفضة الفائدة لمطالب 

المعيار المحافظة بعمى  NDEAلذا اعتمدت  الثانوية،المرحمة ما بعد  الذيف ىـ فيغير القادريف 
المؤسسات معتمدة مف قبؿ وكالة أو جمعية معترؼ بيا مف قبؿ يؤكد عمى ضرورة أف تكوف كافة  الذي

 .أمريكا مفوض
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 IHEsالمقاـ األوؿ مف خالؿ الرسـو السنوية مف  يتـ تمويؿ المنظمات المعتمدة فيكما       
في بعض  تالمؤسسات والبرامج لمراجعات االعتماىذه ـ التي تدفعيا والرسو  ،معتمدة والبرامج التي ىي

تحصؿ المنظمات ، حيث قد تتمقى المنظمة المعتمدة مساعدة مالية مف المنظمات الراعية الحاالت،
يمكف أف ، المؤسسات الخاصة المعتمدة في بعض األحياف عمى أمواؿ لمبادرات خاصة مف الحكومة أو

مميوف  026أفادت المنظمات أنيا أنفقت أكثر مف حيث  ،تمرات واالجتماعاتتستمد األمواؿ مف المؤ 
 .(Hegji, op. cit,p.5)ـ  3102-3103االعتماد  دوالر في

الجامعات العالى مف  ددت حكومات المممكة المتحدة إطار التمويؿ الواسع لمتعميـحفٗ إجنهرتا 
فى المقاـ األوؿ ولكنيـ  القطاع العاـ ممولة مفالمعتمدة منيا، فيى مؤسسات خاصة والوالكميات 
ومع  ،اتباع منيج دراسي تحدده الحكومة ياوال يتعيف عميواألكاديمية، مدييـ الحرية الفكرية فمستقموف 

 مجالس التمويؿ.مف خالؿ  يحصؿ جميعيـ تقريبًا عمى تمويؿ حكومي مف خالؿ التعميـ العالي ذلؾ
دارة التوظيؼ وصناديؽ التعمـ ويمز، تمندا وتوجد مجالس منفصمة إلنجمترا واسككما     التعميـ العالي  وا 

 إنجمترا وويمز وأيرلندا الشمالية مف خالؿالجامعات والكميات فى كما يتـ تمويؿ ، في أيرلندا الشمالية
 (Linney Direct, Adamsway, Mansfield,2005,p.8) لمطالبالرسـو الدراسية 
 التعميـ العالىوحدىا في تحسيف جودة  اؿ المتخصصة لمتعميـألمو يمكف أف تساعد ا ال فٗ اهلُد:

، بما في ذلؾ تحفيز المعمميف والطالب واإلدارييف وغيرىـلممشاركة تحفيز الجميع ولكنيا تقـو عمى 
 كؿ مف العممية التعميمية    تحقيؽ أىداؼتعمؿ عمى  التي اليند، التعميـ العالي في كفاءةقـو بتقييـ تل

 (M.M. Gandhi,2013,p.127).فى اليند   نية لمتعميـ وبرنامج العمؿوالسياسة الوط
بصعوبة توليد  يعتمد التعميـ في اليند بشكؿ كبير عمى الدعـ الحكومي وعمى ىذا النحو يمكفو     

التمويؿ الحكومي عمى ىذا النطاؽ الكبير فييا، و  أمواؿ خاصة لمحفاظ عمى وضعيا المستقؿ والتوسع
 لجدارة األكاديميةتياوف فى االجودة، والحصوؿ عمى درجات عممية سيمة و  ضإلى خف أدى أيضاً 
تـ منح لجنة المنح الجامعية ، لذلؾ بالفعؿ إلى تغيير في ىذا النمطولذا كاف ىذا الدافع  ،والكفاءة

(UGCالتفويض األساسي لمراقبة والحفاظ عمى مستوى التدريس والفحص والبحث )  بمختمؼ
 . (Ibid,p.129)الجامعات 

 :انمٕٖ ٔانؼٕايم انسٛبسٛت-2
قد أثرت العديد مف العوامؿ في تشكيؿ نظاـ االعتماد الجامعي في  فٗ انٕالٚبث املتحدة األيزٚكٛت:

مقدمتيا وجود سياسة عامة تيتـ بالتعميـ والتوجو نحو  الواليات المتحدة األمريكية، تأتي في
عمى قوى السوؽ، والرغبة في منح مؤسساتيا  الكبيرالالمركزية، وبعض العوامؿ االقتصادية كاالعتماد 

االجتماعية، حيث يعتبر االىتماـ بالعنصر  التعميمية ومخرجاتيا السبؽ والتميز، باإلضافة إلى العوامؿ
د وتنوع ظيور االعتماد ونشأتو وتعدّ  البشري وحاجات الشعب ومتطمباتو الفردية مف أىـ عوامؿ في

 (.23٢، ص3112)محمد وقرنى، احتياجات سوؽ العمؿو تعميميا لجانو ومعاييره لمواكبة نظـ 
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، بعد فترة وجيزة مف تمريرمشروع  ـ0923دأ االعتراؼ الفيدرالي بوكاالت االعتماد في عاـ حيث ب   
قانوف المعمومات الجغرافية لتقييـ جودة التعميـ وربطيا بتحديد المؤسسات المؤىمة لتمقي المساعدة 

بداًل مف إنشاء نظاميا الخاص  ، وكاف ذلؾوع قانوف المعمومات الجغرافيةبموجب مشر  الفيدرالية
اختارت الحكومة االعتماد عمى وكاالت االعتماد ، ولكف بعد فترة الفيدراليواالعتماد لضماف الجودة 

تـ عممية ، وبالتالى كانت مؤشرات موثوقة لجودة التعميـألنيا  القائمة ووكاالت االعتماد المفترضة
مفوض التعميـ األمريكي إلنتاج قائمة وكاالت وجمعيات االعتماد المعترؼ بيا  راؼ في مكتباالعت

 .(Hegji, op. cit.,p.5)اتحادياً 
التي أجرتيا  عف ضماف الجودة الداخمية سئولةالمىى تعتبر وكالة ضمان الجودة  فٗ إجنهرتا:

ولكنيا  انوف حرية المعموماتق مستقمة عف حكومات المممكة المتحدة ال يغطيياالجامعات، فيى 
يي ممموكة لممنظمات التي تمثؿ رؤساء ممتزمة بالوفاء بمعايير االنفتاح واستمرارية الجودة، لذلؾ ف

 Sywelem, & Witte, Sywelem, & Witte) الجامعات والكميات في إنجمترا
,2009,p.p47:49) 

بعد  ـ،09٢7اليند عاـ في  لتعميـ العاليا تميز وجودةبدأت السياسة الوطنية لمتعميـ فكرة  فٗ اهلُد:
( AICTEمجمس التعميـ الفني ) ( تحت عمـو اليندNBAذلؾ تـ تشكيؿ المجمس الوطني لالعتماد )

تحسيف جميع  ذهىيئات االعتماد ى اليدؼ مف، وكاف UGCتحت  والمجمس الوطني لمتقدير واالعتماد
التقييمات الذاتية والتوصيات التي تديرىا  مف خالؿ اآلباء وأصحاب العمؿالطالب، مثؿ المخرجات 

 .الييئات
 وبالتالي معايير التعميـ العالي مبادرات الستعادةالعديد مف ال( UGCلجنة المنح الجامعية ) اتخذتلذا     

وأشار ىذا إلى التركيز بشكؿ خاص عمى الحفاظ عمى جودة ـ، 09٢7 منذ عاـ السياسة الوطنية لمتعميـ
وثيقة قدمت  ـ0993 بناء عمى توصيات برنامج العمؿ ،مبادرات سياسية معينة ي اليندالتعميـ العالي ف

التقييـ  اء لجنةنشتـ إ ـ،0992عاـ ومنذ  ـ،09٢7عاـسياسة التعميـ  المبادئ التوجييية لتنفيذ الوطني
الي لتقييـ أداء ىيئات التعميـ الجامعي والع( كييئة مستقمة NAACومجمس االعتماد )(، UGC)الوطني

 .بنغالور ومقرىا الرئيسي واعتمادىا 
 ثبًَٛب: انتحهٛم املمبرٌ:

مرحمة  ، تأتيالثالث المقارنة ىيئات االعتماد الجامعى فى دوؿعمميات المقارنة بيف  اءوبعد إجر     
دوؿ المقارنة )الواليات المتحدة لمحديث عف أوجو التشابو واالختالؼ بيف  ءالتعميـ في ىذا الجز 

 ؛ وفيما يمي توضيحًا لذلؾ:اليند(-إنجمترا-األمريكية
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جُبٛت )انٕالٚبث املتحدة أٔجّ انتشببّ يٍ حٛث إجزاءاث االػتًبد فٗ بؼض اندٔل األ
 (:اهلُد-إجنهرتا-األيزٚكٛت

  وكاف مف مف حيث المعايير والزيارة الميدانية لمجامعات لتحديد مدى التزاميا بالمعايير المحددة
 أىـ ىذه المعايير: 

 .تقاللية الجامعة عف الجية المالكةاس .0
 .تأميف بيئة تعميمية مناسبة .3
 .ضماف التمويؿ المالى .2
 .ماف الجودةضتأميف نظاـ ل .2

 سنوات. 2-2التى ال تتجاوز مف وكذلؾ مراقبة تطبيقيا وخطوات منح االعتماد ومدة المنح  -
جودة واالعتماد ييئة ضماف اليبقى أف اليدؼ األوؿ ل : حيثىداؼألكما يوجد تشابو مف حيث ا -

 ،مخرجاتيا ميف جودةتأمف أجؿ وبرامجيا التعميمية المنظومة تطوير  تطبيؽ آلياتالجامعى ىو 
الساحة الرئيسة التي يتعيف تركيز الجيود عمييا فيما يخص ضبط الجودة  تشكؿفيى لذلؾ 

 .أو فيما يخص التطوير وتحسيف النوعية وضمانيا
-إجنهرتا-األيزٚكٛتاجلبيؼٗ فٗ )انٕالٚبث املتحدة أٔجّ االختالف بني ْٛئبث االػتًبد 

 (:اهلُد
قروف  2مف حيث النشأة وتطور االعتماد: فإف خبرة أمريكا فى ىذا المجاؿ بدأت منذ حوالي  -

مضت، ولكف خبرة إنجمترا بوجو عاـ بدأت منذ نصؼ قرف فقط، وبدأت خبرة اليند فى مجاؿ 
 مريكية والصيف وبعد ظيورىا فى إنجمترا.االعتماد الجامعى بعد الواليات المتحدة األ

مف حيث إجراءات االعتماد: فيناؾ بعض االختالفات حيث يتـ تحديد معايير االعتماد مف خالؿ  -
المشاركة بيف مؤسسات االعتماد والمؤسسات المتقدمة لالعتماد فى الواليات المتحدة ، بينما 

تماد مؤسسات التعميـ الجامعية، بينما يتـ يحدد مجمس االعتماد فى إنجمترا منفردًا بمعايير اع
 .(NBAالمجمس الوطني لالعتماد )اعتماد مؤسسات التعميـ الجامعى في اليند مف خالؿ 

تتمثؿ وظيفة مراقبة المؤسسات المعتمدة فى الخبرة األمريكية فى التأكد مف أف المؤسسة التزاؿ  -
فى إنجمترا بمنح االعتماد النيائى بينما فى تمتـز بمزاولة المعايير، بينما ترتبط وظيفة المراقبة 

( NAACومجمس االعتماد )(، UGC)التقييـ الوطني اء لجنةنشتـ إ ـ،0992عاـ اليند ومنذ 
 كوكالة مستقمة لالعتماد.
 احملٕر انزابغ: انتصٕر املمرتح 

ـ عار تطوير التعميـ العالي تمتوصيات مؤ ، وتطبيقًا لٔػهٗ ضٕء استمزاء ٔالغ احلبل يف يصز
ع و ا تولت إدارة مشر ىر و التي بدو عات و شر لماة حدة إدار و زير بإنشاء الو صدر قرار السيد/ ـ 3111

التعميـ العالي مف  ـكفاءة نظاو جودة  يفبي لتحسإيجاإلى "خمؽ مناخ  ؼييدالذي  تطوير التعميـ العالي
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عادةو اإلصالح التشريعي،  ؿخال  أنظمة و ودة لجا فخمؽ آليات مستقمة لضماو سسية، المؤ كمة اليي ا 
 (Ministry of Higher Education,2004)لممراقبة"

( ٢3واستجابة لالحتياجات القومية فى تطوير التعميـ واالرتقاء بجودتو صدر القرار الجميورى رقـ)     
ـ 3116( لسنة 32لضماف جودة التعميـ واالعتماد، كما صدر القرار رقـ ) وكالةـ بإنشاء 3117لسنة 

ئحة التنفيذية لمييئة وفى ضوء تكميفات الييئة التى تتضمف وضع السياسات الالزمة متضمنًا الال 
لضماف جودة التعميـ واتخاذ االجراءات الكفيمة باعتماد مؤسسات التعميـ فى مصر قامت الييئة بتصميـ 

عداد أدلة المعايير األكاديمية المرجعية القومية الالزمة لمتقويـ واالعتماد مسترشدة بالت جارب العالمية وا 
 (. 2ـ، ص3102مع الحفاظ عمى اليوية المصرية )الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد،

المشروع يتولى إدارة ، حيث كأحد مشروعات تطوير التعميـ العاليلجنة اعتماد  كما تـ إنشاء     
 Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP)لتطوير التعمـ العالياألخير 

 ؿلمحصو ـمصر لمتييؤ لمتقد بصفة أساسية إلى مساعدة مؤسسات التعميـ العالي في ؼالتي تيدو 
ىذا اليدؼ  قيؽٖ  حفي سبيؿ تو ا مؤخرا. ىيئة القومية التي تـ بالفعؿ إنشاؤ الي االعتماد مف درجة عمى

            ى مرحمة انتقاليةوى المرحمة األولى:يف: عمى مرحمت ـشاممة تقو  خطة ضعو لمجنة تـ  االستراتيجى
ما الجزء ،أودة الج في الجامعيةمؤسسات ال إعداد منيا عمى الجزء األوؿاشتمؿ  (سنوات 2 -٢ )

يدانية لملمزيارات ا مجاً يتضمف برناث شاركة حيالميتعمؽ بالتطوير ب وفانالمرحمة األولى الثاني مف 
استعداد  ىذلؾ لمتحقؽ مف مدو  المراجعيفالنظراء موعة مف مج ؿشاركة مف خال لمالتطوير باو لممراجعة 
ي ىلمجنة  اليدؼ االستراتيجى مة الثانية لتحقيؽالمرح إفف وأخيرًا  ،لالعتماد ـلمتقد بالجامعاتالكميات 

)إدريس،مرجع سابؽ، ص االعتمادو ودة لجا فضما ىيئة بيا مستقبالً  ـالتي ستقو و مرحمة االعتماد، 
32.) 
فى مصر وذلؾ باعتبار الجية  د الركائز الرئيسية لمخطة القومية إلصالح التعميـوتعتبر الييئة أح     

المسئولة عف انتشار ثقافة الجودة فى مؤسسات التعميـ والمجتمع وعف تنمية المعايير القومية التى 
تتواكب مع المعايير العالمية القياسية إلعادة ىيكمة ىذه المؤسسات وتحسيف جودة عممياتيا 

يا عمى النحو الذي يؤدى لكسب الثقة المجتمعية فييا وزيادة قدرتيا التنافسية محميًا وعالميًا، ومخرجات
ـ، ثـ عقبة مجموعة 3119وقد أصدرت الييئة أوؿ دليؿ لتقويـ واعتماد مؤسسات التعميـ العالى عاـ 

 مف االعتمادات األخرى.
االعتبار طبيعة نظاـ التعميـ فى مصر ودوره مع األخذ فى  -واستنادًا إلى العديد مف التجارب العالمية 

فى مصر عمى محوريف أساسيف ىما: القدرة قررت الييئة أف تعتمد عممية التقويـ  -التاريخى محمياً 
 (.01، ص3102المؤسسية، والفاعمية التعميمية )فكرى،

الحادث عالميًا  يتبيف لنا مدى الجدية التي تسعى خالليا اإلدارة المصرية في مواكبة التطور حيث   
 ومحاولة تحسيف وتطوير أدوار ىيئة االعتماد الجامعى.
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وليذا  معوقات وتحديات االعتماد الجامعى فى مصر،رصد بعض  وباستقراء العديد مف األدبيات تـ    
تحسيف  يساىـ فيأف  صورًا تأمؿ الباحثةتالحالية تقترح الدراسة  يأتي المحور التالي والذي مف خاللو

عادة ىيكمتيا والتغمب عمى المعوقات التى تـ رصدىا وتطوير  أدوار ىيئة االعتماد الجامعى فى مصر وا 
لما ليـ مف خبرة في ىذا  اليند-إنجمترا-الواليات المتحدة األمريكيةعمى ضوء االستفادة مف خبرة كؿ 

 المجاؿ.
 يمي:فيما  محورور ىذا الاوعمى ذلؾ تتحدد مح        

 .المقترح رالتصو أواًل: منطمقات 
 .حسيف وتطوير أدوار ىيئة ضماف الجودة واالعتماد بالتعميـ العالىلت لتصور المقترحثانيػًا: ا

 .ليذا التصور ثالثػًا: متطمبات تنفيذ اآلليات المقترحة
 .ا التصوررابعػًا: بعض الصعوبات/المعوقات المتوقعة أماـ تنفيذ ىذ

  قعة.المتو خامسًا: مقترحات التغمب عمى المعوقات 
 وفيما يمي عرض ليذه المحأور تفصياًل: 

 المقترح:  صورأواًل: منطمقات الت
لتحسيف وتطوير أدوار ىيئة ضماف الجودة واالعتماد المقترح  التصوريمكف تصنيؼ منطمقات    

إلى منطمقات نظرية مستمدة مف واقع الػدراسة النظرية، ومنطمقات محمية تتػواءـ مع الجامعى فى مصر 
 ، وىى كما يمي: واقع ىيئة ضماف الجودة واالعتماد الجامعى فى مصرالمػصرية ومستمدة مف  ةالبيئ
 :انُظزٚت املُطهمبث-0

 المقترح فيما يمي: متصورالمنطمقات النظرية ل وتتبمور أىـ     
االستفادة مف ممارسات الدوؿ المتقدمة ذات األثر الفعاؿ في االعتماد األكاديمي لممؤسسات  .0

 ة.الجامعي
 .الىتماـ بكفاية وفعالية الموارد البشرية والماديةا .3
مف أجؿ توحيد الرؤى بيف  الجامعي فى جميع عمميات التخطيط لتطوير التعميـ ةمشاركة الييئ .2

 جودة التعميـ.الجيات التنفيذية والقائمة عمى إدارة المنظومة التعميمية وبيف الجيات المسئولة عف 
 .فراد ذات الصمةبناء الثقة مع المؤسسات واأل .2
 .المشاركة فى نشر فكر الجودة فى المجتمع .2
مؤسسات التعميـ عمى في  التميزمستقمة لالعتماد األكاديمي تتولى تقويـ وضبط  وكالةإنشاء  .7

 المستوى الجامعي.
 .الييئات التعميميةوضع توصيؼ وظيفي وفؽ النظاـ اإلداري لممسئوليف عف  .6
خدمية، إنتاجية، إدارية،  الجامعيةت العمؿ في المؤسسات وضع معايير جودة محددة لجميع مجاال .٢

 .مالية
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 لتطبيؽ إدارة الجودة بيا. الجامعيةالمؤسسات بتدريب العامميف  .9
واإلدارييف والمشرفيف في المؤسسات  الييئة التدريسيةعضاء أإجراء التقويـ المستمر لجميع  .01

 .الجامعية
 سميمة. حؿ المشاكؿ بشكؿ متواصؿ ومستمر وبطريقة عممية .00
لمفرد والمجتمع وفقًا  الجامعيةاالىتماـ بنوعية الجودة العالية لمخدمات التي تقدميا المؤسسات  .03

 لمعايير الجودة الشاممة.
متطمبات ل مستوفاه التي تـ اعتمادىااألنشطة العممية والبرامج الدراسية تكوف أف  الحرص عمى .02

ومتطمبات  لي والجامعيالتعميـ العا ؤسساتم ة فيدوليال هاالعتماد األكاديمي وتتفؽ مع معايير 
 وكذلؾ حاجات الجامعة، والطمبة، والدولة، والمجتمع. ،التخصص في مجاالت التعميـ المختمفة

 .العمؿ عمى تفعيؿ فكرة إنشاء وحدة الجودة الشاممة وتطوير األداء بكميات الجامعة .02
 :املُطهمبث احملهٛت

أدوار ىيئة ضماف طوير المقترح لتحسيف وت تصوربناء ال تتحدد أىـ ىذه المنطمقات التي تحكـ    
نجمترا واليندبمصر في ضوء خبرة كؿ مف الجودة واالعتماد الجامعى  في  الواليات المتحدة األمريكية وا 

 :ىذا المجاؿ مف خالؿ النقاط اآلتية
 تغيرات العالمية.ملالستجابة لم الجامعىتطوير قدرة نظاـ التعميـ  .0
تحقيؽ كفاءة في  ميزةم خطواتالمتقدمة التي قطعت  جنبيةارب الدوؿ األاالستفادة مف تج .3

 وكاالت االعتماد لمتعميـ العالى.
 :مبصز حسني أداء ْٛئت ضًبٌ اجلٕدة ٔاالػتًبد اجلبيؼٗنت تصٕر يمرتحثبًَٛب:   

ضماف  وتقترح الدراسة الحالية إضافة ثالث ىيئات فرعية ضمف التشكيؿ اإلداري القائـ حاليًا لييئة
 الجودة واالعتماد في مصر، عمى نحو ما ىو مبيف في الشكؿ التالي: 

 

 
 (*0)شكؿ رقـ 

                                              
 * الشكل من تصميم الباحثة.
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 الييئات الفرعية المنبثقة مف ىيئة ضماف الجودة واالعتماد الجامعى وعمى ضوء الشكؿ السابؽ يتبيف
 يمكف إيضاحو عمى النحو التالي: إضافتيا، والتيقترح المُ 

 : ىيئات اعتماد إقميمية .0
عمى إعتماد مؤسسات التعميـ العالى فى جميع المحافظات كٍؿ عمى حدا، ىذه الييئات  تعمؿ

سنوات  2عمى أف يتـ تقويـ مؤسسات التعميـ الجامعى سنويًا ثـ التقويـ واالعتماد القومى كؿ 
 فيى تقـو باعتماد جميع مؤسسات التعميـ الجامعى بالمحافظة سواء حكومية أو خاصة.

 ة: ىيئات اعتماد قومي .3
وىي ىيئات تمنح مؤسسات التعميـ الجامعى ذات االتجاه الواحد قد تكوف جامعات التعمـ 

 اإللكترونى أو التعميـ عف بعد، وىكذا وتكوف تحت إشراؼ وزارة التعميـ العالى مباشرة.
 ىيئات اعتماد متخصصة: .2

أعتماد برامج وىي ىيئات تعمؿ عمى اعتماد كميات داخؿ الجامعات أو أقساـ داخؿ الكميات أو 
 تعميمية معينة، كما تعتبر ىيئة اعتماد دولية.

شراؼ الجيات المسئولة عف إتكوف تحت الفرعية ف ىذه الييئات أوعمى ضوء المخطط السابؽ يتبيف 
ف الشيادات التى يحصؿ عمييا مؤسسات التعميـ أيدؿ عمى  التعميـ العالى(، مما التعميـ الجامعى )وزارة
 عتماد دولى.ا ذاتوتكوف  ،عمى لمجامعاتعتمدة مف المجمس األالجامعى سوؼ تكوف م

      

مف خالؿ العرض السابؽ لمييكؿ اإلدارى لييئات االعتماد الجامعى المقترحة تسعى ىذه الدراسة ألف  
تتكامؿ وظائؼ ىذا الييكؿ اإلدارى، والعمؿ بروح الفريؽ مما يقرب صنع القرارات بإنشاء ىذه الييئات 

 التنفيذى فى الجامعات المصرية. مف المستوى
 ومف خالؿ الشكؿ التالي يتبيف لنا مخطط لييئة ضماف الجودة واالعتماد المقترح بييئاتو الفرعية:
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 0 (*3)شكؿ رقـ 

وعمى ضوء ما ىو مبيف في الشكؿ السابؽ يمكف إبراز أىـ األدوار التي يمارسيا أعضاءالييكؿ اإلداري 
ـ والئحتو التنفيذية الصادرة عف 3117( لسنة ٢3مى ضوء القانوف رقـ )والتي يمكف اإلشارة ليا ع

 ـ ، الذي أكد عمى القياـ باألدوار التالية :3116( لسنة 32رئاسة الجميورية بالقرار رقـ )
 رئيس مجمس اإلدارة ) المدير التنفيذي(: -0

وف مف صالحياتو إلغاء ويكوف مكمؼ بالتأكد مف جدارة الييئات المرشحة لمحصوؿ عمى االعتماد ، ويك
شيادة االعتماد إذا ثبت لو عدـ صحة البيانات التي قدمتيا الجية المؤسسية التي تسعى لالعتماد ، أو 

 أف ىذه المؤسسة قد حصمت عمى شيادة االعتماد بالغش.
 ضماف الجودة الداخمية: -3

ة مقاييس الجودة ، وتتمثؿ وظيفتو في تحديد مقاييس ومؤشرات الجودة واالعتماد المؤسسي، ومراجع
 والعمؿ عمى تطويرىا بما يناسب البيئات التعميمية المختمفة.

 قسـ االعتماد: -2

                                              
 * الشكل من تصميم الباحثة.
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وىو القسـ المسئوؿ عف تمقي الطمبات المقدمة مف المؤسسات التعميمية لالعتماد ويتأكد مف مف 
يئة ومف المجتمع استيفاء كافة المستندات الالزمة لمتقدـ لالعتماد، كما يقـو بترشيح أفراد مف داخؿ الي

المدني لمقياـ بعممية التقويـ واالعتماد، وكذلؾ تقديـ إشادات وتوجييات ليؤالء األفراد ووضع خطوات 
 محددة لمقائميف عمى عممية التقويـ.

 الشئوف المالية والموارد: -2
وتختص بحصر االحتياجات اإلدارية والمالية لمييئة والعمؿ عمى توفيرىا،إضافة إلعداد عقود 

عداد الموازنة السنوية ، وتحصيؿ رسـو االعتماد ورسـو التظمـ مف لمع امميف والمنتدابيف بالييئة، وا 
 قرارات الييئة.

 المكتب الفني: -2
ووظيفتو إعداد قاعدة بيانات عف جميع مؤسسات التعميـ، وتحميؿ ىذه البيانات ومعالجتيا إحصائيًا 

تقارير عمى المواقع االلكترونية لتعميـ االستفادة وعرضيا عمى قطاع االعتماد بالييئة، ثـ نشر ىذه ال
 بيا.
 المتابعة والتقويـ : -7

عداد التقارير حوؿ عمميات تقييـ  وىي الجية التي تقترح الخطة السنوية والتنفيذية لمييئة، وا 
 المؤسسات التعميمية وتقديميا إلى نائب رئيس مجمس إدارة الييئة.

 قسـ التدريب: -6
ؿ ما ىو جديد والعمؿ عمى إعداد برامج تنشيط طبقًا ليذه المستجدات ، ويناط بو االطالع عمى ك

 وتحديد االحتياجات التدريبية مف كوادر بشرية وبرامج والعمؿ عمى تمبية ىذه االحتياجات. 
 :املمرتحتصٕر ثبنثًب: يتطهببث تُفٛذ ان

-لالعتماد الجامعىالييئة المصرية تطوير  سبؿومف خالؿ ما تقدـ يمكف توضيح أىـ متطمبات     
لما تقترحو الدراسة عمى ضوء االستفادة مف خبرة دوؿ المقارنة  وفقاً -تـ عرضيا فيما سبؽ  التي

 .( اليند-إنجمترا-الواليات المتحدة األمريكية)
تعييف مديريف لمجودة ويشترط أف تتوفر  ىذه المتطمبات التي يجب األخذ بيا فيأىـ وتتمثؿ     

ية، إلى جانب الميارات الذاتية القيادية الفنية واإلنسانية، باإلضافة إلى الرغبة فييـ الميارات العمم
القوية فى التطوير والقدرة الفائقة عمى االتصاؿ ويقـو مديرو الجودة بقيادة ىيئات الجودة الفرعية 

 المقترح إنشائيا.
 رابؼًب: بؼض انصؼٕببث/املؼٕلبث املتٕلؼت أيبو تُفٛذ اٜنٛبث املمرتحت:

التي قد تحوؿ دوف تحقيؽ الحد األقصى  بعض المعوقاتتتوقع الدراسة الحالية أف يكوف ىناؾ    
تطوير ىيئة ضماف وبالتالي قد تقؼ حجر عثرة أماـ  الييئات الفرعية المزمع إنشائيا،مف أىداؼ ىذه 

 بات كاآلتى: ىذه الصعو وتصنؼ أىـ وتحسيف جودة التعميـ العالى،  في مصر الجودة واالعتماد الجامعى
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 رسـو اعتماد وجراءات تنفيذ المعايير أإارتفاع التكمفة المالية لتنفيذ إجراءات االعتماد، سواء  .0
 مؤسسات الجامعية.ال

 .مؤسسات التعميـ الجامعى القصور في فيـ نظاـ االعتماد مف قبؿ .3
 إلمكانياتواالستعداد بااالندفاع بسرعة نحو تطبيؽ نظاـ االعتماد دوف اإلعداد الجيد لو،  .2

 والفنية الالزمة لنجاحو.المادية 
 التدريب واقتصاره عمى المستوى والجدية بأىميةشكمية التدريب، وعدـ توافر الرغبة الكافية  .2

 التي تيسر عممية التدريب. وقمة توفر األمواؿالنظري فقط، 
 اآلخرى.راء اآلانفراد بعض المسئوليف باتخاذ القرار وعدـ األخذ بنظاـ الشورى، وتجاىؿ  .2
قمة بمصر، و الجامعي ضعؼ مشاركة المجتمع المدني ورجاؿ األعماؿ في قضايا التعميـ  .7

 وتطوير التعميـ الجامعي.االعتماد  مساندتيـ لنظاـ
 خبيسًب: يمرتحبث خبصت ببنتغهب ػهٗ املؼٕلبث املتٕلؼت:

تعترض تطبيؽ  أف  يتوقع التيالتحديات تباع اإلجراءات التالية التغمب عمى بعض ايمكف مف خالؿ  
المزمع  في مصروتحسيف أدوار ىيئة ضماف الجػودة واالعػتماد الجامعى لتطوير  التصور المقترح
  وىى عمى النحو التالي:، عمى أرض الواقع تطوير ىيكميا

، باإلضافة إلى مخصصات ميزانية الدولة التي ال الجامعي البحث عف بدائؿ جديدة لتمويؿ التعميـ .0
 بالغ والشركات لو والمجتمع المدنيف مساىمة القطاع الخاص أحيث  االعتماد،نظاـ بمتطمبات  تفي

 الحكومي بشكؿ مثمر.األثر في التمويؿ غير 
 القيادات طريؽ تدريب والتنظيـ والتوجيو والرقابة عفعمى التخطيط  الجامعية زيادة قدرة المؤسسات .3

 المتبعة لالعتماد. المعايير حقيؽلضماف سالمة ت وأعضاء الييئة التدريسية
 الجامعي إيجاد أساليب مستحدثة لمتغمب عمى بعض المشكالت التي قد تواجو تطبيؽ نظاـ االعتماد .2

 متخصص.المستوى القومي أو المحمى أو عمى مستوى  عمى
عدد مف  والحاصميف عمى أساتذة جامعيفاإلعداد الجيد لكوادر إدارية عمى أعمى مستوى مف  .2

خالؿ  ، ويتـ ذلؾفي عمـ اإلدارة والحاسب اآللي والدبمومات المتخصصةمتنوعة الدورات التدريبية ال
 اإلدارة.الختيار أفضؿ العناصر لتولى مياـ  الجامعات المختمفةمسابقة معمنو عمى مستوى 

 نشر الوعي بثقافة الجودة. .2
 دعـ القدرات الذاتية لممنشأة الجامعية لمقياـ بالتقويـ الذاتى.  .7
كما فى الواليات  الجامعي ؤسسة تستوفى المعايير التى تضعيا جيات االعتمادف المأالتأكد مف  .6

نجمترا واليند، المتحدة األمريكية  تى:فى اآلأىميا تتضح التي و  وا 
 ىداؼ.وجود خطة واضحة لالستمرار فى تحقيؽ األ 
 الجامعية ىداؼ الموضوعة مع طبيعة عمؿ المؤسسةاألف تتالئـ أ. 
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 :االعتماد الجامعي، وىيلمؤشرات متطمب ثقافة الجودة و التأكيد عمى فيـ الجميع  .٢
 يماف بالتحسيف المستمر لمؤسسات التعميـ الجامعى.اإل 
 عماؿ بدوف اخطاء مف المرة األولى.ضرورة تنفيذ األ 
 الجامعية ىمية المؤسساتأساس لتحديد أتقديـ بعض االعتبارات التى تستخدـ ك 

 مى.قميلمحصوؿ عمى مساعدات عمى المستوى اإل
أمريكا  ىو الحاؿ فى شراؾ المسئوليف التربوييف فى التخطيط والتقويـ الذاتى المؤسسى كماإ .9

نجمترا واليند  .وا 
ت التعميـ الجامعى مسئواًل عف الجودة تحقيقًا لمبدأ اتفويض السمطة واعتبار كؿ فرد فى مؤسس .01

 سموب القيادة الديمقراطية.الالمركزية وتدعيمًا أل
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 جية العمؿ التخصص اإلسـ ـ
أستاذ التربية المقارنة   واإلدارة   إبراهيم عباس الزهيريأ. د/  1

 التعليمية 
 جامعة حلوان -كلية التربية 

أ. د/ حشمت عبد الحكم  2
 محمدين

والتخطيط والدراسات  أستاذ اإلدارة
 المقارنة

 جامعة األزهر –ة التربية كلي

 

3 
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  أ.م.د/ لبنى محمود شهاب

 المساعد               
 جامعة حلوان -كلية التربية 

 جامعة حلوان -كلية التربية  أستاذ أصول التربية أ.د/ محمد ماهر الجمال 4

 جامعة المنصورة –كلية التربية  ةأستاذ أصول التربي أ.د/ محمد عطوة مجاهد 5

 

6 
أ.د/ محمود أبو النور عبد 

 الرسول
جامعة  –كلية التربية النوعية  أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية

 القاهرة

أستاذ متفرغ للتربية المقارنة واإلدارة  أ.م.د/ نعمات عبد الناصر أحمد 7
 التعليمية 

 جامعة أسيوط-كلية التربية 

أستاذ التربية المقارنة   واإلدارة  أ.د/ هنداوى محمد حافظ 8
 التعليمية

 جامعة حلوان -كلية التربية 
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 املزاجغ:
 املزاجغ انؼزبٛت :أٔالً: 
، كمية الطب مدخؿ عمـ الجودةإبراىيم محمد فارس، ثناء مختار النحمة، نيى العاصي،  .1

 م.2116امعة قناة السويس، ج -البيطري

 م.1984، دار المعارف، القاىرة، لساف العرب، الجزء الثانيابن منظور،  .2

براىيم عباس الزىيري، إدارة الجودة الشاممة في التعميم .3 مكانية  -أحمد خميل وا  خبرات اجنبية وا 
شتراؾ مع مركز الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية باالاإلفادة منيا في مصر، 
 م.2111، دار الفكر العربي، القاىرة، تطوير التعميـ الجامعي

في التعميم العالي : نماذج من  واالعتمادأنظمة وىيئات الجودة الطارق،  أسماء عبدالجواد محمود .4
المؤتمر العممي العربي السادس: التعميـ .. وآفاؽ ما بعد ثورات الربيع ، التجارب العالمية

 م.2113بنيا، يوليو  -(، كمية التربية2، مج)العربي

، ضماف جودة مؤسسات التعميـ العالي في ضوء معايير أشرف محمود أحمد، ومحمد جاد حسين .5
 م .2119م الكتب، القاىرة، ل، عا(1)، سمسمة ضمان الجودة واالعتماداالعتماد الدولية ىيئات

ي لمييئة القومية لضماف جودة تقويـ األثر المجتمعي والتعميمأفراح محمد عمى محمد صياد،  .6
-رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كمية التربية التعميـ واالعتماد في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي،

 م.2115جامعة عين شمس، القاىرة، 

أميرة رمضان عبد اليادي حسن، نظم االعتماد الجامعي في بعض الدول االجنبية وامكانية  .7
جامعة قناة -(، كمية التربية باإلسماعيمية17، ع)مية التربيةمجمة كاإلفادة منيا في مصر، 

 م.2111السويس، 

 فيالواليات المتحدة األمريكية وكندا  خبرتي، مقارنة بين العاصي، نيى يو امحمد ضح بيومي .8
المؤتمر  فيمصر، دراسة قدمت  فيواإلفادة منيا  العاليضمان جودة واعتماد مؤسسات التعميم 

والتقدـ عشروف لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واالدارة التعميمية "التعميـ الثالث وال الدولي
 جامعة عين شمس. م،2116يناير  28- 27 في، القاىرة دوؿ أمريكا الشمالية" في

ثابت عبد الرحمن ادريس، معوقات إدارة الجودة واالعتماد في الجامعات المصرية الحكومية وفقًا  .9
(، 1ع)-( 12، ج)آفاؽ جديدة لمدراسات التجاريةاديمية: دراسة تطبيقية، إلدراكات القيادات األك

 م.2112جامعة المنوفية، يناير -كمية التجارة

دارة ضماف الجودة دولةتطور دور الجاكمين فكرى،  .11  م.2115القاىرة ، يناير  ،في تنظيـ وا 

"، المؤتمر السنوي ميةاألجنبية والتجربة المح الخبرة-األكاديميجمال عمي الدىشان: "االعتماد  .11
الثاني، كمية التربية النوعية، معايير ضماف الجودة واالعتماد في التعميـ النوعي بمصر والوطف 

 .2117أبريل 12- 11، جامعة المنصورة، العربي
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 وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي،جميورية مصر العربية  .12
 م.2119/ 2118

، الدار المصرية المبنانية، معجـ المصطمحات التربوية والنفسيةتو وزينب النجار، حسن شحا .13
 م.2113القاىرة، 

 م.2115، اإلصدار الثالث، يوليو دليؿ االعتماد لمؤسسات التعميـ العالى .14

التعميـ بيف مؤشرات التميز ومعايير االعتماد  فيالجودة الشاممة خرون، آو  طعيموحمد أ رشدي .15
 م.2116،األردن-عماندار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،  بيقات(،)االسس والتط

 م.1997دار العمم لمماليين، بيروت،  المورد،روحي ومنير البعمبكي،  .16

، 2111مارس  11سؤال وجواب عن االعتماد التربوى، .17
topic#top-/t18https://elfashnexp.yoo7.com  م.29/3/2121تاريخ االطالع 

صفاء محمود عبد العزيز، وسالمة عبد العظيم حسين: "ضمان جودة ومعايير اعتماد مؤسسات  .18
المؤتمر السنوي الثالث عشر لمجمعية المصرية لمتربية التعميم العالي في مصر، تصور مقترح"، 

تربية ببني سويؼ، االعتماد وضماف جودة المقارنة واإلدارة التعميمية باالشتراؾ مع كمية ال
 م.2115يناير  25- 24(، دار الفكر العربي، القاىرة، 3المؤسسات التعميمية، الجزء)

عادل عبد الفتاح سالمة، وأمين محمد النبوي: "دراسة مقارنة لنظام االعتماد الجامعي في الواليات  .19
مكانية اإلفادة  "، مجمة كمية منيا في جميورية مصر العربيةالمتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية وا 

 .1997 (،4الجزء) (،26، جامعة عين شمس، العدد )التربية

وتحسينيا  دراسة تقويمية إلدارة ضمان الجودةعبد العزيز القحطاني، السيدة سعد، عادل شاىين،  .21
ة العمـو مجم، بجامعة الممك خالد كأحد معايير الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي

 م.2119(، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، السعودية ،16، ع)التربوية

عبد العزيز السعيد مصطفى السيد، الجودة واالعتماد في مؤسسات التعميم في مصر وبعض  .21
الدولي األول: االعتماد األكاديمي  -العربي الرابع-الدول العربية واألجنبية،المؤتمر العممي السنوي

الواقع والمأمول،جامعة -سات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربيلمؤس
 م.2119كمية التربية النوعية،–المنصورة 

 عبد الفتاح فرج محمد، متطمبات تطبيق معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد .22

NAQAAE   مجمة ىر": دراسة استطالعيةلتحسين األداء اإلداري بكمية التربية "جامعة األز ،
 م.2114جامعة األزىر، -(، كمية التربية158ع)-( 3، مج )كمية التربية

عبد المنعم الدسوقي حسن الشحنة، معايير ضمان جودة التعميم الثانوي العام واعتماد مؤسساتو  .23
-عيمية(، كمية التربية باإلسما22، ع)مجمة كمية التربيةفي ضوء خبرات بعض الدول االجنبية، 

 م.2112جامعة قناة السويس، 

https://elfashnexp.yoo7.com/t18-topic#top
https://elfashnexp.yoo7.com/t18-topic#top
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عدنان األمين، مسودة قانون إنشاء ىيئة وطنية لضمان جودة التعميم العالي في لبنان، دراسة  .24
مقدمة لمؤتمر "بناء منظومة وطنية متكاممة لضماف جودة التعميـ العالي في لبناف"، رابطة 

-29، بيروت، في الفترة وروبيجامعات لبناف بالتعاوف مع المكتب الوطني لبرنامج تمبوس األ 
 ، لبنان. 2111ابريل  31

الندوة "بعض نماذج الجودة واالعتماد بالتعميم الجامعي، دراسة وصفية"،  ،عفاف سعد حماد .25
العممية الثانية لقسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، نماذج عربية وعالمية في ضماف 

 .م2119مارس ، 17مية التربية، جامعة طنطا، ، كالجودة واالعتماد في التعميـ الجامعي

م، 2119يونيو  7، االعتماد التربويعالء سالم،  .26
topic-https://elkhedawyismaeel.mam9.com/t205  تاريخ االطالع ،

 م.26/3/2121

مقارنة لالعتماد األكاديمي في التعميـ العالي بيف دراسة فادي السيد العربي طو العباسي: " .27
مكانية اإلفادة منيا في مصر "، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الياباف وفرنسا وا 

 .2116ببورسعيد، جامعة قناة السويس، 

مؤسسات في ضبط معايير الجودة الشاممة  في األكاديميدور االعتماد العبيد،  ماجدة خمف اهلل .28
 م.2117(، 11، ع)الحكمة لمدراسات اإلعالمية واالتصاليةمجمة العالي، تعميم ال

أدوار الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد لمتعميـ قبؿ مجدى عبد الوىاب قاسم،  .29
، 2114يناير  18، الجامعي

-https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4FtF

KlS7hY&feature=emb_title م.25/4/2121، تاريخ االطالع 

محمد بن شحات الخطيب وعبد اهلل بن عبد المطيف الجبر، إدارة االعتماد األكاديمي                  .21
 م.1999(، الرياض، 73ع)-( 21، س)ربيرسالة الخميج العدراسة ميدانية، -في التعميم

مقترحة لتطوير منظومة إعداد المعمم  ةقرني: "استراتيجي محمد عبد الحميد محمد، وأسامة محمود .31
الثالث عشر لمجمعية المصرية لمتربية  المؤتمر السنويفي ضوء معايير االعتماد لبعض الدول، 

االعتماد وضماف جودة  بية ببني سويؼ،المقارنة واإلدارة التعميمية باالشتراؾ مع كمية التر 
 م.2115ة، دار الفكر العربي، القاىر  الثاني، الجزء المؤسسات التعميمية،

نوال نصر، ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات اعداد المعممين "تجارب دولية" المؤتمر السنوي  .32
ألكاديمي لمؤسسات االعتماد اجامعة المنصورة، -العربي الرابع(، كمية التربية-)الدولي األول

 م.2119أبريل  9-8، وبرامج التعميـ العالي النوعي في مصر والعالـ العربي الواقع والمأموؿ

، دليل االعتماد لمؤسسات التعميم قبل الجامعي، الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد .22
 التقييم الذاتي".-الجزء األول "إجراءات االعتماد

https://elkhedawyismaeel.mam9.com/t205-topic
https://elkhedawyismaeel.mam9.com/t205-topic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4FtF-KlS7hY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4FtF-KlS7hY&feature=emb_title
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، العالومعاىد التعميم  ، دليل اعتماد كمياتالعتماداف جودة التعميـ و الييئة القومية لضما .34
 م.2115اإلصدار الثالث، القاىرة، يوليو 

، وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد .35
 م.2111/ 2111التعميم قبل الجامعي 

، متاح 2116-6-21بتاريخ  مقدمة عن الييئة،يـ واالعتماد، الييئة القومية لضماف جودة التعم .36
 م.2121-3-25، تاريخ االطالع   p://naqaae.eghttفي: 

وثيقة معايير ضماف جودة واعتماد مؤسسات الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد،  .37
 م.2114اإلصدار األول، يونيسف، ديسمبر  التعميـ المجتمعي،
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