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 مقدمة

ثم الزمان، من قرن  قبل كانت العربي عاملنا في الحديث العالي التعليم بدايات 
  العالي التعليم مؤسسات من مئات  لدينا ليصبح متسارعا ونمو  تطورا عرفت

   .الكبير العربي الوطن امتداد على (والخاصة وألاهلية العامة)

الدول  معظم قامت  حيث ،ملحوظ تطور  في العربي العالم فى العالي والتعليم 
 لضمان للوصول  عديدة نماذج متبعة التعليمية نظمها بإصالح العربية
 .الجودة

 مع الحكومي التعليم هو العربي العالم في شيوعا ألاكثر  العالي التعليم ونظام 
 وأصبحت  .الخاص القطاع على القائمة املؤسسات عدد لزيادة اتجاه وجود

 كبيرة، بأعداد حكومية غير  مؤسسات وظهرت تنوعا أكثر   التعليمية املؤسسات
    .أجنبية جامعات مع الشراكة برامج أو  ألاجنبية الجامعات مع جنب إلى جنبا

 
 



 مقدمة

 كنتيجة املاض ى العقد فى العربي العالم فى العالي للتعليم الجودة ضمان مفهوم برز  وقد         
 العديد ساهمت وقد . يواجهها التي الكثيرة وللتحديات العالي، للتعليم حدث الذى للتطور 

 :منها املوضوع بهذا الاهتمام ازدياد فى ألامور  من

 ،الطلب املتزايد فى العقد ألاخير على التعليم العالي 

 والبرامج التعليمية، ( حكومية، خاصة، عبر الحدود، أهلية)ظهور اشكال مختلفة من املؤسسات 

 ،النمو املتسارع ملؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص 

بداية ظهور مؤسسات التعليم العالي الافتراضية والجامعة املفتوحة   . 

العابر  العالي التعليم سوق  والتكنولوجى،العوملة، العلمى التقدم  :الخارجية الضاغطة العوامل بعض 
   .الاقتصادى التكامل العاملية، الاقتصادية التغيرات الجودة، ضمان لخدمات الدولية السوق  للحدود،

 خصخصة العالي، التعليم فى التنويع العالي، التعليم على الاجتماعي الطلب تزايد  : الداخلية العوامل ومن          
 البطالة واملنهى، الاكاديمى الحراك ضعف املالية، املوارد قلة العمل، سوق  متطلبات فى التغير  العالي، التعليم
 العمل وسوق  املخرجات بين املواءمة وانعدام الخريجين اعداد فى املتزايدة

 



 
 :تهدف الورقة الى

 
 :   ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فى العالم العربي"تناول موضوع  

 مع التطرق الى فلسطين كنموذج ممثل للعالم العربي "  نظرة مستقبلية

 :من خالل  

   رصد أهم مالمح الجهود املبذوله فى ضمان الجودة على مستوى العالم
 .العربي

   بيان أهم التوجهات العاملية فى مجال جهود ضمان الجودة. 



 موضوعات العرض



 مفهوم الجودة

 فى مجال التعليم العالي تحديا كبيرا بذاته، اذ  يصعب تحديد مفهوم الجودة يشكل تعريف
 .   تعريف له او الى النظر اليه من زاوية واحدة

وفي هذا السياق تشير ألادبيات الى أن تعريفه يمكن ان يكون عبر املداخل التالية: 

 الجودة بمعنى التميز 

الجودة بمعنى املواءمة مع الغايات 

الجودة بمعنى تأمين رض ى املستفيدين واملعنيين 

والجودة بمعنى تأمين معايير الحد ألادنى 

في العالي التعليم فى الجودة مجال  فى والدراسة املمارسة من سنة 15   نتائج بينت وقد هذا 
  وأن  وألجله، فيه تجرى  الذى والسياق الغرض عن تفصل أن اليمكن الجودة بأن العالم
 .املستفيدين رضا مفهوم من أكثر  وأنها سياسية أبعادا للجودة

 

 



 مفهوم ضمان الجودة

 :انها على الجودة ضمان  (43 : 2008)  اليونسكو  تعرف   •

 مؤسسة قييمت فيها يتم (سنتين الى سنة من) زمنيا ممدة سيروره ذات منظمة عملية"       
  بناء (املتخصص الضمان)  برامجها أحد تقييم أو (املؤسس ى الضمان) ككل العالي التعليم

 تركز  مضمونها فى والعملية   . ” عليها املتفق (املقاييس أو  املحكات أو )  املعايير من الئحة على
    :العالي التعليم وملؤسسات ألاكاديمية للبرامج التالية الاجراءات على

 التقييم الذاتي 

التقييم الخارجي 

التقييم الخارجي 

  

 

 



 التقييم الذاتي

 

 البرنامج /املؤسسة أحوال لفحص الالزمة املوارد كل مراجعة على أساسه فى عتمدي 
 من يتم عادة .عليها التغلب وكيفية الضعف ونقاط تعزيزها وكيفية القوة نقاط وتحديد

   .(ألاكاديمى البرنامج فى العاملون  أو  املؤسسة أفراد) أنفسهم الشأن أصحاب قبل

البصير  فهو   .نفسـه ومحاسبة ذاته تقويم إلى الفرد بدعوة حافل وإلاسالمي العربي والتراث 
  .يمارسه ما كل في لذاته ألاول  واملحاسب املدقق وهو   .وتصرفاته وسلوكه وواقعه بنفسه

  ل   َب :آية في ذلك كل بإعجازه الكـريم القرآن أجمل وقد
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 التقييم الداخلى

وتحديد البرنامج /املؤسسة أحوال لفحص الالزمة املوارد كل مراجعة على يعتمد 
 .عليها التغلب وكيفية الضعف ونقاط تعزيزها وكيفية القوة نقاط

ألاداء متابعة مهمتها املؤسسة داخل جهة قبل من يتم عادة.     

 على يركز  الذاتي التقييم أن فى يكمن الذاتى التقييم وبين الداخلى التقييم بين الفرق 
     .تقييمه يتم ما وصممت وضعت التي ألاطراف مشاركة

داخلية تقييم عمليات هي الذاتي التقييم عمليات جميع أن القول  يمكن هذا وعلى 
 .ذاتي تقييم عمليات تشكل الداخلي التقييم عمليات كل ليس ولكن

 

 



 التقييم الخارجي

 

من خارجى تقييم فريق عليه باالطالع يقوم الذي الذاتى التقييم تقرير  على يعتمد 
 باملعايير  إلايفاء أجل من  تطوير  الى تحتاج التى النقاط بأهم شامل تقرير  وضع اجل
   .التقييم ضوءها فى يتم التى

 فى متخصصة هيئة أو  مؤسسة الى ينتمى الزائر  الفريق ان من أهميته ويكتسب 
 التقييم فريق أن ومن اساسها، على التقييم يجرى  التى املعايير  صاحبة وهى التقييم
 .املؤسسة خارج من لكونه املوضوعية من معينة بدرجة يتمتع

 

 

 



 جهود ضمان الجودة فى العالم العربي



 جهود ضمان الجودة في العالم العربي
 مبادرات وطنية للجودة 

 فى العالم العربي وأغلبها تتبع وزارة التربية والتعليم العالي  هيئة ضمان جودة 14هناك. 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ــ ألاردن 

الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة النوعية ملؤسسات التعليم العالي ــ فلسطين 

الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي ــ اململكة العربية السعودية 

الهيئة القومية لضمان الجودة  والاعتماد ــ جمهورية مصر العربية 

هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ــ البحرين 

 هيئة الاعتماد ألاكاديمي ــ ألامارات-   

الهيئة العمانية لالعتماد الاكاديمى، عمان 

الهيئة العليا لالعتماد والتقويم ــ السودان 

مركز ضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية ــ ليبيا 

الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد ــ تونس 

مجلس الاعتماد ألاكاديمي وضمان الجودة في التعليم العالي ــ اليمن 

 الكويت –مجلس الجامعات الخاصة 

 املغرب -مديرية التعليم العالي 

 لبنان فى طور الانشاء –الهيئة اللبنانية لضمان الجودة 

 

 



 جهود ضمان الجودة في العالم العربي
 مبادرات وطنية للجودة  

 

 :نالحظ أن
 في الحدود الدنيا 

ّ
 .  الهيئات حديثة العهد والنشأة وأن التنسيق فيما بينها لم يبدأ بعد إال

 

  يتلخص فيما يلى( 2008)دورها  كما بينه تقرير اليونسكو   : 

oتوفير معايير عربية او معايير عاملية معدله او موطنة عربيا 

o،توفير اطار عربي للمصادقة والاعتراف بالشهادات بما يسهل الحراك الاكاديمة للطالب والاساتذه 

oاجراء عمليات الاعتماد املباشر او ضمان الجودة 

oتوفير اطار عربي لتبادل الخبرات  والخبراء لتبادل املعرفة بين الهيئات الوطنية ودعم هذه الهيئة 
 

 



 جهود ضمان الجودة في العالم العربي
 مبادرات وطنية للجودة  

 

 :نالحظ أن
النوعية على املرتكز  الاعتماد الى التراخيص منح من والتحول  العالي التعليم لضبط انطلقت الهيئات.                          

الخاص القطاع على  الجودة بضبط تقوم ما بقدر  الجودة ضمان بإجراءات التقوم الهيئات من عدد . 

املؤسسات واعتماد واملراجعة للتقييم خارجية جهات الذاتي، التقييم تقارير  اعداد  :في متشابه الهيئات 
 .والبرامج

"ولم التنظيمية، أو  العامة ألاطر  حيز  في مكانها تراوح الجودة ميدان في الجهود أن العربي إلاقليمي املؤتمر  يؤكد 
 حيث واملختبرات واملعامل التدريس قاعات إلى أي ،الجامعات في الحرج مناطق إلى الولوج من بعد تتمكن
 على الاعتماد :إلى ذلك يعزى  وقد.الحقيقية التحديات الجودة مسائل تواجه وحيث والبحث، التعليم يحدث

 منظمات أو  لبلدان املوضوعة ألانظمة من املباشر  الاقتباس ، الجودة وضمان إدارة في البيروقراطية ألانظمة
  "لها واملالئم العربية باملنطقة الخاصة والقواعد ألاطر  باستنباط الجدي الاهتمام بدون  عنها، والنقل أجنبية،

   (2009 العبيدى،)

 



 
 

 جهود ضمان الجودة في العالم العربي
 مبادرات اقليمية

  2007اتحاد الجامعات العربية  والذى انشأ في  –مجلس ضمان الجودة والاعتماد للجامعات العربية    

  الشبكة العربية لضمان الجودة فى التعليم العاليANQAHE    2007والتى انشئت فى حزيران  عام 

الشبكة العربية لضمان الجودةAROOQA    فى شهر يوليو 2007هي جمعية غير ربحية تأسست في بلجيكا في 

 اتحاد جامعات العالم الاسالمي -2007الهيئة إلاسالمية للجودة والاعتماد 

 2009اتحاد هيئات جودة التعليم العالي بالدول إلاسالمية قد تم تأسيسه في عام 

 

 :يالحظ،  املنظمات  لضمان الجودة فى املنطقة العربية/ الشبكاتوبمراجعة عمل وانشطة 
 2007أنها حديثة العهد والنشأة، معظمها تأسس عام. 

تداخل فى الادوار لهذه الهيئات/ هناك تشابهه فى املهام    

 الجهود املبذولة فى موضوع ضمان الجودة على مستوى الدول العربية  غير كافية في خضم التطوير املعرفي و املنافسة و
 .زيادة الطلب من قبل الطلبة لاللتحاق بالجامعات

هناك طموحات لالنتقال من ضمان الجودة والاعتماد من  الحدود الوطنية الى الاقليمية لدعم تطوير التعليم 

 وغير متسلسة متخصصةغير بعض املؤتمرات التى تعقد لهذه الهيئات موضوعاتها 



 جهود ضمان الجودة في العالم العربي
 مجموعة من املبادرات والبرامج  من خالل التعاون الدولي

2008 -2002 مشروع تقييم ألاداء النوعي ورفع التخطيط املؤسس ي في الجامعات العربية 

 2010في عام " البرنامج  العربي لتحسين جودة التعليم"وضعت ألالكسو بالتعاون مع البنك الدولي  

 ( .فلسطين، مصر، اليمن، )صندوق تطوير الجودة فى عدد من الدول العربية : مشاريع تطويرية  بدعم دولي مثل.. 

 بشأن بناء القدرات لضمان الجودة   2007أنشأ البنك الدولي واليونسكو شراكة إلطالق مبادرة عاملية فى(GIQAC)    من
 أجل دعم التعليم العالي في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

 َمول املجلس البريطاني نشاطات الشرق الاوسط شمال افريقيا في مجال ضمان الجودة 

 البرنامج الاملاني للتبادل الاكاديمى نشاطاتDAAD  

 

 :يالحظ ما يلىوبمراجعة املبادرات السابقة ،  
 هناك اهتمام دولي  واضح بدعم جهود ضمان الجودة فى التعليم العالي فى العالم العربي•

اهم مايميز هذه املبادرات انها تعطى فرص  لالكاديمين فى العالم العربي لفهم التجربة الغربية فى ضمان الجودة  والتفاعل •
 .معها وتأصيلها للممارسة بما يتناسب والواقع العربي

 .تطبيق املبادرات كان لنماذج غربية وتحتاج الى تكييف للبيئة العربية الاسالمية•

 .غياب التوثيق  لهذه املبادرات فى قواعد بيانات للرجوع اليها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبت•

 



 جهود ضمان الجودة في العالم العربي
 نشر ثقافة الجودة

 

 عقد مجموعة من  املؤتمرات، ورش العمل، الندوات ، امللتقيات الوطنية  والاقليمية..... 

 اصدار عدد من املجالت العلمية املحكمة املرتبطة بالجودة فى التعليم العالي 

دراسة ولوحظ مايلى( 271)تم الاطالع على .  اهتمام الباحثين بموضوع  النشر العلمي في الجودة فى التعليم العالي: 

 ...معظم الدراسات وصفية وتتحدث بعمومية كبيرة حول موضوع الجودة، ضمانه، ادارته –

اغلب الدراسات العلمية هى دراسات خاصة باملؤسسات تتحدث فيها عن تجربتها وكيف تمت بدال ان تدرس –
 بعمق اراء املعنيين من طلبة، افراد املجتمع  وهيئاته وصوال الى تحسين املمارسة فى التعليم والنوعية

حول موضوع تجارب فى تقييم البرامج ومؤسسات % 21منها كانت حول موضوع الجودة الشاملة و % 22ان –
حول موضوع ضمان الجودة الى جانب عدد قليل من % 10حول موضوع ضمان الجودة، % 20التعليم العالي، 

 ...معايير الجودة، التطوير واملساءلة، القيادة والادارة، : الدراسات التى تطرقت الى موضوعات

غياب الدراسات التى تتحدث عن نموذج نظري معين نائج من تطبيق مفاهيم الجودة على املستوى العربي، اثر –
 .تطبيق عمليات الجودة تحسين  في الاداء، التداخل بين ادوار الهيئات اومؤسسات التعليم العالي 

 

 



 ملخص لجهود ضمان الجودة في العالم العربي

(النوعية الى .... ومشكالته الكمى التوسع) انتقالية بمرحلة يمر  العربية الدول  فى العالي التعليم 

 

يواجهها التى التحديات حجم من أقل وهي ،متواضعة الجودة ضمان فى املبذولة الجهود 
  :مايلى لوحظ حيث  .الان العرب

البعض عند واضحا غير  مازال الجودة مفهوم 

عمله يجب ما معرفة عدم مع الجودة ومتطلبات معايير  فهم هناك 

الواقع ارض على فعلية ممارسات الى الجودة معايير  ترجمة من تتمكن لم الجامعات من عدد هناك 

خارجية، مراجعة او  تدقيق اى وجود بدون  ولكن الجودة وعمليات بمشاريع البدء  

أخرى، مرة  الخارجية املراجعة او  التدقيق واجتياز  املتابعة بدون  الخارجية املراجعة عملية اتمام  

واختفاء الجودة مجال في بانجازاتها الاحتفاظ من تتمكن لم العربية العالي التعليم مؤسسات من عدد 
 .ألافراد بغياب املؤسسة فى الجودة جهود



 ملخص لجهود ضمان الجودة في العالم العربي -تابع 

 

الجودة بضبط تقوم ما بقدر  الجودة ضمان بإجراءات التقوم الهيئات من عدد. 

اهدافها املبادرات من عدد يوجد الجودة، ضمان بعمليات تقوم  جهه بها اليوجد العربية الساحة 
 التشبيك الاساسية

الوطنية الهيئات لدعم املتوقع املستوى  الى ترتق ولم محدودة العربي املستوى  على املبذولة الجهود 
   بادوراها للقيام

 دولية هيئات قبل من برامجها من محدود لعدد الاعتماد على الجامعات من قليل عدد حصول 
 ومتخصصة معروفة

املجال هذا فى العربية الخبرة بيوت غياب. 

بالتوثيق والاهتمام التعلم ومصادر  التحتية البني وتطور  الجودة ثقافة نشر  مجال فى تبذل جهود 

الجودة ضمان موضوع وخاصة العربي العالي التعليم تطوير  لدعم  دولية مبادرات و  اهتمام هناك. 



 تجارب عاملية –توجهات ضمان الجودة فى التعالم العالي 

الشبكة الدولية لهيئات 

 ضمان الجودة والاعتماد 

 هيئات اقليمية

 هيئات وطنية



 تجارب عاملية -توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 
 هيئات وطنية فى عدد من دول العالم 

 اعتماد تخصص يو  اعتماد مؤسس ي :يتخذ الاعتماد في الواليات املتحدة ألامريكية شكلين:  النموذج الامريكى •

قييم تقوم الهيئة من تحقق تطبيق املؤسسات  للمواصفات واملعايير من خالل  الت:. النموذج البريطاني •
 وفق املعالم الدالةالخارجي  من قبل الاقران 

توجداللجنة الوطنية للتقييم وهى لجنة مستقلة  تتبع رئيس فرنسا   لتقييم املؤسسات :  النموذج الفرنس ى •
 سنوات 6والبرامج ووحدات البحث العلم كل 

 النظام (1 : هما نظامين خالل من اليابانية الجامعات  باعتماد عتمادالا  هيئة تقوم حيث الياباني النموذج•
-Re  الثاني النظام (2  العضوية لطلب مرة ألول  تتقدم التي للجامعات يمنح :Accreditation الاعتماد ألاول 

Accreditation: بالنسبة ألاول  الاعتماد على الحصول  من سنوات خمس مرور  بعد الاعتماد إعادة يمنح 
 إعادة  على حصلت التي للجامعات سنوات 7 كل ويمنح الاعتماد على مرة ألول  تحصل التي للجامعات
 لعضوية  الانضمام في الحق لها يكون  حتى سنوات أربع الجامعات إنشاء على يمر  أن والبد. قبل من الاعتماد
 . الهيئة

 

 



 تجارب عاملية   -توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 
 هيئات وطنية فى عدد من دول العالم  -تابع  

 :بعد الاطالع على عمل عدد من  هذه الهيئات نالحظ 

ان عمليات ضمان الجودة تتم فى اطار رسمى ذا طابع حكومى او شبه حكومى 

  الى حد ما باستقاللية  من حيث التشكيل والبنية وطريقة العمل،  وللهيئات نظام داخلى تتمتع
 يضبط عملها 

من حيث الشمولية وطبيعة العمل والنوعية. هناك تفاوت فى عمل هذه الهيئات. 

 هناك تطور واضح فى عمل هيئات الجودة، والتطور مرتبط بالسياق الذى تحدث فيه مع الاهتمام
 .بالعاملية

عمليات ضمان الجودة تحتاج الى معايير لالحتكام  ووضع املعايير يحتاج الى مشاركة الجميع 

ومشاركة الاقران مهم فى عمليات .  لديها مجموعة من املراجعيين الخارجيين فى كافة التخصصات
 .التقييم التى تتم

 

 



 تجارب عاملية  -توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 
 هيئات وطنية فى عدد من دول العالم  -تابع 

 :بعد الاطالع على عمل عدد من  هذه الهيئات نالحظ 

ضمان الجودة  عمل تكاملى بين هيئات ضمان الجودة وعمل دوائر او  لجان الجودة فى املؤسسات 

تقييم ذاتى، تقييم داخلى،  وتقييم خارجي:  اليات ضمان الجودة  تتضمن عمليات. 

يوجد من ينسق ملهام الجودة فى املؤسسات التعليمية وتقوم بها لجان مختلفة 

 اليوجد فيه احكاما رتبية حول " تقييم ذاتى"تشتمل اجراءات ضمان الجودة على اعداد تقرير اولى
 .املؤسسات او البرامج

نشر ثقافة الجودة وبناء القدرات مهم للعاملين واملهتمين بامور ضمان وضبط الجودة. 

  هناك توجه نحو تعزيز دور هيئات الجودة على املستويين الوطنى والاقليمى. 

يوجد  بحث علمي يوثق تجارب الجودة ويطور من املمارسة القائمة 

 

 



 تجارب عاملية -توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 
 شبكات اقليمية عاملية

• European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)   الشبكة االوروبية 

• African and Malagasy Council for Higher Education  الشبكة االفريقية 

• ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) 

• Caribbean Area Network for Quality Assurance in Tertiary Education (CANQATE( 

• Central and Eastern Network of Quality Assurance in Higher Education (CEENQA) 

• Eurasian Quality Assurance Network (EAQAN) 

• European Consortium for Accreditation (ECA) 

• European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) 

• Ibero-American Network for Quality Assurance in Higher Education 

• Quality Assurance Network for African Higher Education (AfriQAN) 

• (APQN) شبكة آسيا وجزر الباسيفيك 

• (RIACES)  شبكة اميركا الالتينية 

http://www.enqa.eu/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.ceenetwork.hu/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.eaqan.org/
http://www.ecaconsortium.net/
http://www.enaee.eu/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://www.mqa.gov.my/aqan/
http://afriqan.aau.org/


 تجارب عاملية -توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 
 شبكات اقليمية عاملية  -تابع 

 :بعد الاطالع على عمل  عدد من الشبكات الاقليمية نالحظ 

 1991النشاة لهذه الهيئات كان منذ 

توجد شبكات ووكالت إقليمية لضمان الجودة بين البلدان التي تشترك في القضايا املتشابهة واملوقع الجغرافي. 

 ،و وكاالت إقليمية متخصصة، على سبيل املثال تلك التي تعمل على تحسين الشهادات املهنية
َ
توجد شبكات أ

  .بهدف إلاعتماد ألاكاديمي للمهن ذات الحراك الكبير

 و من أجزاء مختلفة من العالم  مثل التعاون بين الشبكات
َ
هناك تعاون بين الشبكات والوكاالت من نفس املنطقة أ

  .ألاوروبية فيما بينها وبين الشبكات في أوروبا وفي أميركا الالتينية

الهيئات الاقليمية متوقع منها أن توفر غطاءا للتعاون مع الدول التى ترتبط بها اقليميا. 

نشأت في العديد من الدول / هناك منح ومساعدات  دولية إلى وكاالت
َ
شبكات ضمان الجودة للتعليم العالي التي أ

 النامية من اجل تطويراملعايير الخاصة بهم وبناء قدراتهم الذاتية 

 وإدارة الشبكة ( مواقع الويب والنشرات إلالكترونية)إزدياد استعمال التقنيات الحديثة في نشر املعلومات
  (إجتماعات الهيئة الادارية عبر الانترنيت والتصويت إلالكتروني)



 
 تجارب عاملية -توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 

 ( ANQAAHE)الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة والاعتماد 

 
هيئات لجميع والاعتماد الجودة معايير  ملواءمة إليها الرجوع يتم التي املرجعية هي 1991 عام تأسست 

 . التعليمية والبرامج باملؤسسات املتبادل والاعتراف الاعتماد لغرض العالم في والجودة الاعتماد

 

وفق والاعتماد الجودة ضمان عمل وآليات معايير  من إتباعه يتم ما على بالتدقيق املخولة الجهة وهي 
  عضويتها في الشبكة وتضم ، العاملية بالشبكة ألاعضاء الدول  جميع في بها العمل يتم جديدة ممارسات

 .العالم في دولة (81) من اكثر  إلى تنتمي واعتماد جودة ضمان ومركز  هيئة (250)

 

INQAAHE وتوفرها "العالي التعليم في الجودة" باسم مجلة لها هي  
 
 للمؤسسات يمكن كما لألعضاء مجانا

   .بها إلاشتراك وألافراد

 

http://www.inqaahe.org/
http://www.inqaahe.org/
http://www.inqaahe.org/
http://www.inqaahe.org/


 تجارب عاملية -ملخص توجهات ضمان الجودة في التعليم العالي 

 .بالجهود والتجارب املتنوعة فى ضمان الجودة في التعليم العاليغنية اصبحت املساحة العاملية •

 .نماذج ضمان الجودة مختلفة من بلد الى بلد ومرتبطة بالسياق•

 الاهتمام بالربط مع الهيئات الوطنية بصورة  تتعدى التشبيكتركيز على التجمعات الاقليمية مع •

 .توجد خصوصية ثقافية  للدول املختلفة وللتجمعات الاقليمية•

 هناك جهود اليجاد  معايير مشتركة للبلدان التي تشترك في القضايا واملشاكل املتشابهة•

 .املجال هذا فى للتطور  مهم  الجودة ضمان مجال فى واملمارسات واملعرفة والخبرات الخبراء تبادل•

 الواقع ارض على باملمارسات وربطة الجودة ضمان مجال فى العلمي البحث لتعزيز  جهود تبذل•

 العالمي   إلاعتراف قضية  :اهمها العالي بالتعليم يتعلق فيما العالم دول  تواجهه تحديات هناك•
 والتعلم بعد عن والتعلم إلافتراضية الجامعات  الاكاديمي، الحراك ألاكاديمية، بالشهادات
   للحودة التمويل إلالكتروني،

 

 



 
 ضمان الجودة في فلسطين 

 
التعليم العالي فى 

 فلسطين

الهيئة الوطنية لالعتماد 

 والجودة والنوعية

الجودة في الجامعة 

 الاسالمية



 
 التعليم العالي فى فلسطين 

 
العالم فى العالي التعليم منظومة من جزء هو  الحالى بشكله الفلسطينى العالي التعليم إن 

 على ساعد مما الفلسطينية الهوية بترسيخ قام حيث معينة خصوصية له العربي،
 .أرضه على الشعب بقاء على املحافظة

 و  فتى الفلسطيني العالي التعليم يعتبر  
 
 في أو  ألاوسط الشرق  منطقة في سواء نوعه من فريدا

 هو  املجاورة الدول  في غيرها عن الفسطيني التعليم مؤسسات يميز  ما ،العالم أنحاء معظم
 تهدف ال  فهي ،خاصا وليس حكوميا ليس هو  الذي  Public العامة الجامعة مفهوم وجود

 وتتحمل والتوظيف والتعيين إلادارة في باستقاللية تتمتع نفسه الوقت وفي الربح إلى
 الجامعات معظم فيها انفردت امليزة هذه .ألاخرى  التشغيلية واملصاريف الرواتب مسؤولية

 فلسطينية وطنية سلطة وجود وغياب اسرائيلي احتالل ظل في نشأتها بحكم الفلسطينية

ألاخيرة العشر  السنوات خالل فلسطين في العالي التعليم نظام في ملحوظ تطور  حدث وقد. 

طالب الف 220 حوالى الطالب وعدد 50 عن تزيد العالي التعليم مؤسسة عدد. 



 
 الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية 

 التأسيس واملهام 

 
وزارة إطار  في مستقلة شبه كهيئة والنوعية والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة تأسيس تم 

    .27/1/2002 في العلمي والبحث العالي التعليم

 

وترشيده الفلسطيني العالي التعليم نوعية تحسين هو  الهيئة هذه وجود من العام الهدف 
 منهجية خالل من والنوعية الجودة وضبط الوطنية، الاستراتيجية الاولويات مع ليتجاوب
 وللهيئة  .القائمة للبرامج املستمر  وللتقييم الجديدة البرامج العتماد واضحة وتعليمات

 :الهيئة مهام   . مهنيين أكاديميين من مكون  مجلس

 والجديدة؛ القديمة ألاكاديمية البرامج اعتماد–

 ألاكاديمية؛ وبرامجها العالي التعليم مؤسسات تقييم–

 فلسطين؛ في العالي التعليم مؤسسات على الخاص و  العام الاعتماد معايير  تطبيق–

 .العالي التعليم مؤسسات في تطبيقه ومتابعة للجودة ضمان نظام تطوير –

  
 



 
 الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية  

  أهم إلانجازات

 
تعتمد الهيئة البرامج الجديدة بعد اجراء تقييم خارجي لهذه البرامج 

و هي ،
 
رسالة البرنامج وأهدافه :  طورت الهيئة معايير اكاديمية للتقييم  الخارجى تتضمن أحد عشر معيارا

، املناهج، أساليب التعليم والتعلم، (ILOs)العامة، هيكلية البرنامج ومضمونه، أعضاء الهيئة التدريسية، 
 . التسهيالت املادية، طرق تقييم الطلبة، الخريجون، البحث العلمي، آليات ضمان الجودة

 العلوم الصحية والعلوم إلادارية، ( 1:قامت الهيئة باجراء تقييم شامل للبرامج ألاكاديمية على عدة مراحل
 التربية( 4البرامج الهندسية وتكنولوجيا املعلومات ، ( 3العلوم إلانسانية والاجتماعية، ( 2

 بناء القدرات ونشر ثقافة الجودة من خالل عقد ورشات عمل وتدريب باالستعانة بنخبة من ذوي الكفاءة 

اصدرت شهادة تسجيل للجامعات بها كل البرامج. 

وضعت معايير التقييم املؤسس ى واصدرت دليل بذلك. 

 متابعة  وحدات الجودة فى الجامعات الفلسطينية 

 صندوق تطوير الجودة بتمويل البنك الدولى والاتحاد   –املساهمة فى التطوير ألاكاديمى وإلاداري  النوعي
 الاوروبي

 

 



 الجامعة إلاسالمية

 

 

 

   1978مؤسسة أكاديمية عامة  تـأسست عام         

وهي أول مؤسسة تعليم عالي  فى غزة ، أنشئت بمبادرة من شخصيات وطنية 
 وأكاديمية بارزة في قطاع غزة وخارجه

 





 الجودة  في الجامعة إلاسالمية

املحلية الجودة ومعايير  بمتطلبات للوفاء الجامعة تهيئة :لرسالةا 

 املستمر  التحسين عملية وقيادة الجودة، ثقافة ونشر  والعاملية،
 املجتمع ثقة وكسب وإلاداري، وألاكاديمي املؤسس ي الجامعي لألداء

  الخريجين نوعية في الفلسطيني
 
 محددة أداء ملعايير  وفقا

 .وواضحة

 2002 عام العمل فى بدأت 

والادارية الاكاديمية الجودة 

  املؤسسة، بقيم الجودة مفاهيم وربط التدريج  : العمل آلية 
 على التدريب الجودة، ثقافة نشر  التميز، وفرق  الجودة لجان

 الوطنية الخبرة على املؤسس ى،الاعتماد والتقييم الذاتي التقييم
 .الفرصة اتيحت متى الخارجية الخبرات من الاستفادة مع



 هيكلية الجودة في الجامعة إلاسالمية

 رئيس الجامعة

  

  

 

رئيس وحدة الجودة 
 ألاكاديمية

 
 

 رئيس وحدة الجودة 

 إلادارية
 

 نائب رئيس الجامعة للشئون ألاكاديمية 
 

 نائب رئيس الجامعة للشئون اإلدارية
 

 مجلس رؤساء لجان الجودة في الكليات

 

 مجلس الجودة إلادارية

 

  
  

  
 

عميد التخطيط 
 والتطوير

 

 فرق التميز لجان الجودة في الكليات

  
  

http://quality.iugaza.edu.ps/QualityMangment/en/default.aspx


 أنشطة الجودة فى الجامعة

 ....تقييم  داخلى، خارجي، مؤسس ي، تدريب،نشر ثقافة الجودة ، برامج تطويرية  



 إدارة الجودة فى الجامعة

 سياسات ونظم

ثقافة جودة 

مرتبطة بفلسفة 

 وقيم املؤسسة

 قيادة 

 داعمة للجودة

انشطة مستمرة   

يشارك بها 

 الجميع



 
 ملخص جهود ضمان الجودة قى فلسطين 

 
والظروف (السبعينيات بداية منذ) فلسطين فى العالي التعليم مؤسسات حداثة رغم 

 الفلسطينيون  لدى اصبح الفلسطينيون، يعيشها التى الصعبة والاقتصادية السياسية
    . العالي التعليم  فى الجودة قضايا مع التعامل موضوع فى جيدة تراكمية خبرة

املؤسس ي والتقييم والخارجي الذاتي التقييم فى خبرة اكتسبت الفلسطينية الجامعات 
 موثوقة خبرات الجامعات هذه لدى فاصبح (محدود بشكل ولو ) املؤسس ى والاعتماد الذاتى

 . الجودة ضمان فى

مصداقية ولها  واضحة عمل آليات للهيئة. 

 فى تفاوت يوجد الفلسطينية، العالي التعليم مؤسسات معظم فى الجودة وحدات انشاء تم 
 .العالي التعليم مؤسسة داخل الجودة ضمان فى الوحدات هذه فعالية

املجال هذا فى العربي العالم دول  مع املعرفي بالتبادل اهتمام هناك. 

 

 

 



 التحديات كثيرة  التى تواجهنا  فى فلسطين......    لكن  

 فنحن نحاول ان نعيش حياة عادية فى ظل ظروف غير عادية

قائم مازال  الاحتالل    

مستقرة  غير  السياسية البيئة 

 العلمي والبحث العالي التعليم لتمويل  املالية املوارد محدودية  

اهم التعليم لكون  عالية العالي التعليم على الاقبال نسبة 
 للفلسطينين بالنسبة استثمار 

ثقافتنا مع تتناسب الجودة لضمان ونماذج معايير  غياب 
   وواقعنا



 النظرة املستقبلية  لضمان الجودة 
 الجميع فى هذه الجهود واندماجالعمل بين املستويات التالية  تكامل



 مستوى املؤسسة التعليمية 

 التعليمية للمؤسسة استراتيجية خطة وجود•

  وترابطها املستويات كافه على للمؤسسة والرسالة الرؤية وضوح•

 (الجامعة الكلية، القسم، الاكاديمى، البرنامج)       

   الجودة لوحدات املناسب والتنظيمى الاداري  الهيكل وجود•

 (... بالجامعة الجودة ولجنة والكليات، الاقسام مستوى  على الجودة لجان)      

 مع مستمر  بشكل البشرية املوارد وتنمية املؤسسة فى الجودة ثقافة نشر •
 الحسنة املمارسات تبادل

 الجودة وضمان التطوير  عمليات فى واندماجهم الجميع مشاركة•



 مستوى املؤسسة التعليمية -تابع 

   : بالتالي القيام يتولي الجامعة، مستوى  على  للجودة نظام وجود•

 العربية للمرجعيات استنادا التعلم مخرجات نموذج وفق  الاكاديمية البرامج افتتاح–
 العربية  الثقافية بالخصوصية مستأنسين والعاملية

 العام والتعليم  العمل وسوق  العاملية التوجهات يراعى نموذج وفق الخطط تحديث–

   (.. دراس ي مقرر  مراجعة نموذج برنامج، مراجعة نموذج) للبرامج السنوية املراجعة–

 وجود على التركيز  -سنوات 5 كل (...  ذاتي تقييم تقرير ) للبرامج الداخلى والتقييم الضبط–
 وتقويم وتعلم تعليم عمليات من يحدث وما واضحة تعلم مخرجات

  ب التخرج وبعد بسنة، التخرج بعد التخرج، حال فى) الخريجين ملتابعة فاعل نظام وجود–
 التطوير فى النتائج من والاستفادة (سنوات 5



 املستوى الوطني              

 استراتيجية ضوء فى العالي التعليم فى التطور  لضبط لها القانونى الاطار  وتطوير  الهيئة عمل استقاللية تعزيز•
      . للتطور  الكافية املساحات العالي التعليم مؤسسات اعطاء مع  العالي التعليم

 (العالي التعليم مؤسسات  الهيئة، مجلس الوطنية، الهيئة) الاداري  الهيكل تطوير •

   الثقافية والخصوصية والعاملية العربية للمرجعيات استنادا والتخصصية الاكاديمية املعايير  تطوير •

   : واملؤسسات  البرامج جودة لضمان الدوري التقييمى التدخل تعزيز •

   جديدة برامج أو  مؤسسات لفتح الطلبات تقييم–

 سنوات 6 كل املعتمدة   للبرامج تقييم–

 العالي التعليم ملؤسسات شمولى تقييم اجراء–

   العالي التعليم قطاع فى العاملين بين الجودة ثقافة ونشر   الوطنية القدرات بناء•

 الحسنة املمارسات وتبادل  العالي التعليم مؤسسات فى  الجودة وحدات دور  تعزيز•

 ودوليا محليا املمولة املشتركة املشاريع خالل من العالي التعليم مؤسسات دعم•

 العربي العالم فى الطلبة حراك لتسهيل الاكاديمية للمؤهالت اطار  تطوير •

 

 



 املستوى إلاقليمي          

 (التشبيكو  الجودة ضمان) جهود فى الادوار  تكامل مع إلاقليمية العربية الهيئات تفعيل•
 .املوضوع هذا فى مهم دور  له العربية الجامعات اتحاد فى الجودة ضمان مجلس

 فالواقع الاكاديمية للبرامج وخصوصا العالي التعليم فى الجودة لضمان عربي نموذج وجود•
 .بذلك يسمح العربي

 الثقافية والخصوصية يتالءم بما املختلفة للبرامج والتخصصية ألاكاديمية، املعايير  وضع•
 .والاسالمية العربية

  الانسانية التخصصات وبعض الاسالمية والدراسات العربية اللغة برامج لتقييم معايير  وضع•

 جوانب البرنامج يشمل]  التعليم فى الجودة لضمان عالي دبلوم عمل خالل من القدرات بناء•
 . ذلك في التعليم بتقنيات الاستعانة ويمكن [ مؤسسته في كل   عملية وأخري  نظرية

 .الجيدة  املمارسات وتبادل ق والخبراء  الخبرات لتبادل عربية خبرة بيوت انشاء•

 

 

 



 تابع املستوى إلاقليمي          

 .لضمان الجودة مع توفير املوارد الالزمةمشاريع تطويرية عربية اقليمية عمل •

 قيام خبراء عرب بتقييم  البرامج الاكاديمية ومؤسسات التعليم العالي فى الدول العربية•

 غايات ويحقق العربية الدول  بين خبرات تبادل عالقة لتأسيس إلاقليمية للمؤهالت أطر   وضع•
 التعليم قطاع أداء تعزيز  في تجاربها نجاح يضمن العربية الدول  بين مشترك تعريفي إطار  إيجاد
   .العربي العالم فى العالي

 .عقد املؤتمرات والورش العلمية بشكل منتظم وترابطى لتبادل املمارسات الحسنة  وللتطوير •

 خرائط بحثية/ وجود مجالت علمية  وقواعد معلومات باالبحاث التى تمت للبناء عليها•

 املشاركة الفاعلة فى جهود ضمان الجودة  الفكرية العاملية•

 

 



 ..... أخيرا             

 

 العالي التعليم نظم فيه تصبح الذى  اليوم ذلك اليوم يأتى أن الى نتطلع       
  عليها لالطالع املختلفة العالم دول  لتجذب  مميزة العربي عاملنا فى

 املعرفة بناء فى مساهمين ونصبح واملمارسة الخبرة ونقل منها لالستفادة
 .إلانسانية

 

 

 ...والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


