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 قادرا   البرنامج تجعل التي والقيم والخصائص السمات هي

 البرامج في عليها المتعارف والمعايير بالمتطلبات الوفاء على

 .المماثلة والمؤسسات
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 Qualityالجودة 



الجودة الشاملة إدارة زيادة االهتمام بتطبيق أسباب 

 في التعليم العالي
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التعليمية العملية في عال أداء تحقيق إلى الحاجة. 

العالي التعليم مؤسسات أعداد في الهائل الكمي التوسع. 

بالتعليم الملتحقين الطالب إعداد في والمستمرة المتتالية الزيادة 

 .العالي

بعد ما إلى المعرفة وتحصيل التعليم في لالستمرار الحاجة امتداد 

 .(الحياة مدى التعليم) التخرج

التعليمية المؤسسات بين الشديدة المنافسة.  



 فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي
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الكلية /الجامعة عمل مجاالت جميع في األداء تحسين.  

وعالميا   محليا المنافسة على القدرة من الكلية تمكين.  

االحتياجات بتلك والوفاء أفراده واحتياجات المجتمع متطلبات دراسة. 

لديهم الرضا زيادة على والعمل بمتطلباتهم والوفاء الطلبة حاجات إشباع. 

واألخالقية والمهارية، المعرفية، الجوانب في المتعلم جودة تحسين. 

التعليمية العملية تعيق التي المشكالت حل في اإلسهام. 

في الجودة بنظام بالتزامها الجميع لدى التعليمية المؤسسة صورة ترسيخ 

 .خدماتها

وعالميا   محليا   األكاديمية وبرامجها للكلية الجيدة السمعة تأكيد. 



  أهداف تطبيق إدارة الجودة في العملية التعليمية
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تحسين أداء ونوعية الطالب. 

تحسين مركز الكلية التنافسي بين نظيراتها وتعظيم دورها في المجتمع. 

الحفاظ على القيم األخالقية. 

زيادة فاعلية العملية التعليمية. 



 االعتماد األكاديمي
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إلى الهادفة المعيارية والتقييمية التدقيقية اإلجراءات من سلسلة هو 

 العالي التعليم جودة متطلبات من األدنى الحد ضمان

 

 العملية بمستوى باالرتقاء الكفيلة التنفيذيــة الخطوات اقتـراح 

 العمل أسواق في للمنافسة مخرجاتها وأهلية وسوية التعليمية
 .والخارجية المحلية

 



 ماذا يعني االعتماد
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اطمئنان على ويبعث التعليمية بالعملية االرتقاء إلى يهدف االعتماد 

  .المؤسسة هذه لخريجي المجتمع

التعليمية المؤسسات ترتيب أو تصنيف إلى يهدف ال االعتماد. 

متفقا   قدرا   تضمن أساسية معايير منظومة على تأكيد هو االعتماد 

   . الجودة من عليه

يهتم ولكن التعليمية للعملية النهائي بالمنتج فقط يهتم ال االعتماد 
   التعليمية المؤسسة ومقومات جوانب بكل القدر بنفس



  أنواع االعتماد األكاديمي

  اعتماد مؤسسي

 بالبني المعنية والتقييمية التدقيقية الخطوات من ةلسلس هو     
 لمؤسسات واإلدارية األكاديمية البشرية والموارد التحتية
 ذلك في بما متكامل كنظام المؤسسة إلى وينظر .العالي التعليم
 .األكاديمية البرامج

  

   (:تخصصي) اعتماد برامجي 

 المعنية للعناصر والتقييمية التدقيقية اإلجراءات من سلسلة هو     
 المهنية بالتوقعات أيضا ويرتبط .األكاديمي بالتخصص

 .معينة مهنة في للدخول
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  أسباب االهتمام باالعتماد األكاديمي
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 .األهمية المتزايدة للمعرفة كموجه للنمو في سياق االقتصاد المعرفي1.

 .ظهور سوق عالمي للعمالة 2.

 .انتشار مؤسسات التعليم العالي الخاصة واألهلية 3.

 . االلتزام األدبي والمهني للعاملين في التعليم العالي4.



 أهداف االعتماد األكاديمي
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من األدنى الحد يحقق العالي التعليم برنامج أو مؤسسة أن من التحقق 
  .(عالميا   أو محليا  ) المعايير

برامج تقدم التي العالي التعليم بمؤسسات االلتحاق على الطلبة مساعدة 
  . مقبولة  أكاديمية

والحث الضعيفة، العالي التعليم لمؤسسات الذاتي للتحسين أهداف تطوير 
 .العالي التعليم مؤسسات في بالمعايير الرقي على

في جميعا والمجتمع والطلبة والعاملين التدريس هيئة أعضاء إشراك 
  .المؤسسي والتقييم التخطيط
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هذه بمحتويات والرقي المهني واالعتراف للترخيص معايير وضع 

 .وعالميا   محليا   التخصصات

المستمر التحسين أجل من العالي التعليم مؤسسات بين التعاون تعزيز 
 .المقدمة األكاديمية البرامج ومستويات نوعية في

األعمال وأصحاب للطلبة ودقيقة واضحة وبيانات معلومات توفير 
 .المقدمة األكاديمية البرامج ومستويات نوعية حول وغيرهم

 (تابع)أهداف االعتماد األكاديمي  



 تتضمن عملية االعتماد األكاديمي المراحل التالية الموضحة في الجدول التالي

 وصف المرحلة المرحلة م

 االعتماد معايير عالقة، ذات تعليمية مؤسسات مع باالشتراك المعنية، االعتماد منظمة تُطور إعداد المعايير 1

 االعتماد ثقافة نشر على تعمل أن عليها ينبغي مرة، ألول االعتماد تطبق التي المؤسسات في نشر ثقافة الجودة  2

 فيها العاملين جميع بين األكاديمي

 أداءها تقيس "Self-study ذاتي تقييم دراسة" االعتماد يطلب الذي البرنامج أو المؤسسة تُعد القيام بدراسة ذاتية 3

 المعنية االعتماد منظمة معايير ضوء في

 قبل من (المؤسسي االعتماد حالة في) أكثر أو (البرامج اعتماد حالة في) شخص بها ويقوم زيارة الخبير 4

 ويمكن للتقييم، المؤسسة استعداد مدى على التعرف بهدف األكاديمي االعتماد ستمنح التي الجهة

 الزيارة لنتائج وفقا   تأجيله أو الميداني التقييم على خاللها يوافق أن

 البرنامج أو المؤسسة تحقيق مدى لتحديد المؤسسة؛ يزور فريقا المعنية االعتماد هيئة تختار الزيارة الميدانية 5

 االعتماد لمعايير

 االعتماد، معايير حقق البرنامج أو التعليمية المؤسسة أن المعنية االعتماد منظمة اقتنعت ما إذا نتائج االعتماد 6

 المعتمدة البرامج أو المؤسسات قائمة في البرنامج أو المؤسسة اسم وتدرج االعتماد تمنحها فإنها

 الممنوح؛ االعتماد فترة طوال سنويا   معتمد برنامج أو مؤسسة كل المعنية االعتماد منظمة تتابع المتابعة 7

 المعايير تحقيق في مستمرة أنها من للتحقق

 االعتماد فترة انقضاء بعد  برنامج أو مؤسسة كل تقييم دوريا   المعنية االعتماد منظمة تعيد إعادة التقويم 8

 (سنوات 10-3 بين ما تتراوح والتي)



 الدراسة الذاتية
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 كل حول والمؤشرات والشواهد المعلومات توفير المرحلة هذه في يتم   

 الجودة وضمان االعتماد معايير قائمة في المتضمنة المعايير من  معيار

 عن عبارة أنها على المرحلة هذه إلى وينظر .الكلية ببرامج الخاصة

 معايير وتوافر تحقق مدى لمعرفة نفسها المؤسسة تجريه تربوي اختبار

 المتصلة الذاتية القرارات اتخاذ وبالتالي بها الجودة وضمان االعتماد

 بشكل وتعديلها التعليم وأساليب ،والبرامج ،التعليم بيئة تصميم بإعادة

 ذلك تقديم على الكلية وتعمل .واالعتماد الجودة ضبط معايير مع ينسجم
  .المطلوبة األوراق لكل مدعمة وثيقة ضمن



 مراجعة المختصين
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 والمعلومات الشواهد لمراجعة التعليمية المؤسسة زيارة خاللها من يتم   

  وضبط العتماد وتحليلها المعنية المؤسسة بها تقدمت التي والبيانات

 أو األكاديمي للبرنامج حاسمة فحص مرحلة أنها إذ برامجها، جودة

 المختصين من خارجي فريق قبل من تتم ،االهتمام موضع المؤسسة

 البيانات وأن،تحققها تم الجودة وضبط االعتماد معايير أن من للتأكد

 على الفريق بعدها ويعمل واقعية الذاتي التقرير في المدعمة والشواهد

 النوعية الممارسات تحسين حول المالئمة بالمقترحات تقرير تقديم

 في والضعف القوة مالمح أهم كذلك التقرير ويتضمن .عليها والمحافظة
 .التعليمية المؤسسة من المقدم الذاتي التقرير



 تعليمات هامه ألعضاء هيئة التدريس
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 االلتزام بتعليق البطاقة التعريفية 

االلتزام بالمحاضرات. 

االلتزام  بتسليم ملخص توصيف المقرر للطالب. 

  توافر المادة العلمية للمقرر الدراسي 

 تعليق الجدول الدراسي والساعات المكتبية وقائمة الطالب 

 .اإلرشاد األكاديمي على باب المكتب   

 التواجد في المكتب في أوقات الساعات المكتبية واإلرشاد األكاديمي 

 ضرورة فتح ملف لكل طالب باإلرشاد األكاديمي 

التأكد من االنتهاء من تنظيم وتبويب ملف المقرر. 



 (تابع)تعليمات هامه ألعضاء هيئة التدريس  
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 االحتفاظ بنسخة من كشف حضور الطالب 

 اإلجابة على األسئلة الموجهة من قبل فريق الزائر 

 .بشكل مختصر ومحدد    

 التأكد على معرفة ودراية بمخرجات وأهداف البرنامج 

 التأكد من معرفة رؤية ورسالة وأهداف وقيم الكلية والقسم. 

 التأكد من معرفة إستراتيجية الكلية 

تم وضع واجبات واختبارات قصيرة ومشاريع للطالب 

 اخذ الطالب من المحاضرة لزيارة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
 والتعريف بها 



   أسئلة أعضاء هيئة التدريس

الطلبة؟ تعليم عملية في المستخدمة الطرق هي ما 

القسم؟ في المستخدمة التعلم استراتيجيات على مراقبة هناك هل 

للطلبة المتاحة الذاتي التعليم فرص هي ما 

التعليمية؟ العملية تتكون مما 

( التعليمية والبيئة التقييم وأساليب والمنهاج المدرس)   

التعليمية؟ العملية مراقبة أوجه هي ما 

الطلبة؟ تقييم أساليب هي ما 

والرسوب؟ النجاح أسس هي ما 

التصحيح؟ عملية صحة من التأكد يتم كيف 

المحاضرة إلى الدخول سياسة هي ما 

االمتحانات إلى الدخول سياسة هي ما 

زائر؟ زميل الستضافة إجراءات هناك هل 

في ومساهمتهم التدريسية الهيئة أبحاث مشاريع الكلية إدارة تدعم هل 
 .المؤتمرات

التدريسية الهيئة أعضاء مهارات وتنمية لتطوير نظام هناك هل.  
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