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األهداف



التع يرف بنظام ضمان الجودة الوطني  -دولة ليبيا



يوضيح خطوات تاسيس نظام ضمان الجودة الداخلي
لموسسات التعلنم العا يل



ال
يوضيح اليات النطيتق واسترابيجيات يخطنط لنظام الجودة والتقويم الدا يت

مصطلحات ومفاهيم نظام االعتماد وضمان اجلودة
 الجودة ( )Qualityلها تعريفات عدة منها :
عرفها (معجم الوسيط) لغة من كلمة أجاد ،أي أتى بالجيد من قول أو عمل  ،وأجاد
ً
ً
الش يء صيره جيدا والجيد نقيض الرديء ،وجاد الش يء جودة بمعنى صارجيدا
أما الجودة كمصطلح تقني تعني الدقة واإلتقان عبرااللتزام بتطبيق املعاييرالقياسية
في األداء.
 ضمان الجودة ( :)Quality Assuranceالتأكد من تطبيق اآلليات واإلجراءات في
ُ
الوقت الصحيح واملناسب؛ للتحقق من بلوغ الجودة املستهدفة بغض النظرعن
كيفية تحديد معاييرهذه النوعية.

مصطلحات ومفاهيم نظام االعتماد وضمان اجلودة
 تحسين الجودة ()Quality Improvement
هي الطرق واملقاييس التي تستعين بها املؤسسة التعليمية بهدف تحقيق الكفاءة
والفاعلية لألنشطة والعمليات وتحسين اإلنتاجية ومستوى رضا العمالء واملؤسسة
نفسها ويستند تحسين الجودة على تقييم األفراد العاملين ومنظماتهم وكتابة تقارير
عن كل وحدة داخل املؤسسة.
 االعتماد األكاديمي (:)Academic Accreditation
مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات املانحة لالعتماد من أجل
ً
التأكد رسميا من أن املؤسسة التعليمية قد حققت شروط ومواصفات الجودة
وضمانها املُعتمدة ،وأن برامجها تتو افق واملعاييراملُعتمدة واملُعلنة (أو بمعني قبول
املستوى العلمي ملؤسسة ما ،واالعتراف بها).

توجهات لألنظمة احلديثة يف جمال ضمان اجلودة
Quality Assurance; QA
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التركتر علي الظلية اكتر من الإسابدة
)(Student-centered learning

التركتر علي الت ًعلم اكتر من التعل من

ل
ليس ا مظلوت كم لديك من الإمكابيات،
وايما مادا فعلت تهدة الإمكابيات !!!

ملاذا ضمان اجلودة ( )Quality Assurance; QA؟
ضمان تحقيق مستوى الجودة املطلوب في
املؤسسات التعليمية

طمأنة الطلبة ،واآلباء ،وأرباب العمل ،وغيرهم من ذوي العالقة ،إلى أن
مستوى الجودة في املؤسسة التعليمية أو البرنامج العلمي مرتفع بالفعل

االعتماد وسيلة للوصول إلى هذا الهدف إذ يبين
للجميع أن البرنامج يحقق املعاييراملطلوبة

االستجابة على النطاق اإلقليمي واحمللي

ً
ً
ى
 تاريخيا  ،كان التعليم العالي (أو باألحر الجامعات) مميزا للغاية.
 ال يوجد ضمان جودة خارجي (يتحقق مما إذا كان العمل يتم بشكل جيد)
 وال يوجد ضمان جودة داخلي (بخالف تعيين أعضاء هيئة التدريس).
ملاذا ؟؟؟
 .1حماية الحرية األكاديمية ()Protection of academic freedom

 .2من لديه املعرفة الكافية ملر اقبة األكاديمي؟

(?)Who is knowledgeable enough to monitor an academic

االستجابة على النطاق اإلقليمي واحمللي

مند عام 1991م
 في عام 1991م تأسست الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي
( ))INQAAHE
)International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE

 وعضويتها األساسية هي وكاالت ضمان الجودة واالعتماد اإلقليمية والوطنية.
 عندما تم تأسيسها  ،كان لدى  INQAAHEأعضاء من  11دولة فقط.
 مثلت إلى حد ما جميع الدول التي كانت في ذلك الوقت أنظمة ضمان جودة أو في
بعض الحاالت أنظمة جزئية لضمان الجودة الخارجية في التعليم العالي.
ً
 في يوليو 2008م أصبحت الشبكة لديها  154عضوا كامل العضوية من  78دولة.

االستجابة على النطاق اإلقليمي واحمللي

 إنشاء هيئة (أو هيئات) في كل دولة تعنى بتقويم واعتماد مؤسسات وبرامج
التعليم العالي
.1
.2
.3
.4

لضمان الجودة
التحقق من مواءمة املخرجات للمتطلبات
التحقق من تناسق املعاييرالتعليمية على املستوى الوطني
والتحقق من مدى تو افق املعاييرمع املعايير العاملية

يف دولة ليبيا مسيت هذه اهليئة

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد
املؤسسات التعليمية والتدريبية

مراحل تأسيس نظام ضمان اجلودة الوطين
 أنش ئ املركزالوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية في
دولة ليبيا ) (NCQAAETIsعام 2006م.
 قام املركزببناء إطارنظري لهذه العملية ووضع عدة معاييرلجميع املؤسسات
التعليمية والتدريبية ما دون الجامعي ومؤسسات التعليم العالي والتقني ،ووضعت
أدلة ومواد مساعدة.
 تقديم تدريجي لنظم ضمان الجودة في املؤسسات التعليمية والتدريبية.
 قدم املركزدعم ملساعدة املؤسسات التعليمية والتدريبية على تطبيق نظم ضمان
الجودة (ندوات ،ورش عمل ،دورات تدريبية ،مؤتمرات).
 طالب املركزبإنشاء مكاتب للجودة داخل مؤسسات التعليم العالي (على املستوى
املؤسس ي).
 كان التركيزفي السنوات األولى من تأسيس املركزعلى عقد ورش العمل والتدريب
واإلعداد لنشر مفهوم وثقافة الجودة وتأصيل معاييراالعتماد الوطني.

منهجية االعتماد وضمان اجلودة باملركز الوطين
تتكون منهجية املركزلالعتماد وضمان الجودة من  5عناصررئيسة:
 oوضع األسس واملعاييروتعديلها وتطويرها وتطبيقها.
 oالتقويم الذاتي.
 oإجراء التقويم الخارجي.
 oاتخاذ القراروتعميم النتائج.
 oإعادة التقويم.

عرض لنظام االعتماد وضمان اجلودة الوطين









االعتماد وضمان الجودة لكل من:
 املؤسسة
 البرنامج
ُ
التركيزعلى التحسين املستمرفي املؤسسات التعليمية والتدريبية.
يتضمن االعتماد املعاييرالتي تم الوفاء بها:
 التقييم الذاتي ()Self-evaluation
 التقييم بناء على الدليل ()Assessments based on evidence
 التأكد بالرجوع للمراجعة املستقلة ( )independent review
ً
 محكمات الجودة اعتمادا على املعاييراملنشورة ،واألهداف لتحقيق الرسالة
الدور املهم ملكاتب الجودة وتقييم األداء بمؤسسات التعليم العالي كآلية لقيادة
ودعم املؤسسات.

عرض لنظام االعتماد وضمان اجلودة الوطين
أساسيات يرتكزعليها نظام االعتماد وضمان الجودة الوطني:
 معاييرالجودة وعملياتها تنطبق على كافة أنشطة املؤسسات.
 التنوع وضعف الخبرة في كثيرمن املؤسسات :تعني الحاجة لتفصيالت أكثرفي
املعاييروالعمليات والنماذج التي تتم تعبئتها.
 التركيزعلى نواتج التعلم (  )learning outcomesبما في ذلك التفكير،
املسؤولية ،واملهارات ،وغيرذلك .ما يترتب على منهجية التدريس والتقييم،
والتخطيط الشامل للبرنامج.

معايري االعتماد الوطين



اشتقت معاييراالعتماد الوطني من املمارسات املقبولة التي رآها املركزمن خالل
اإلطارالنظري املحلي ،وتمثل أفضل املمارسات العاملية ،ويستخدمها املراجعون
الخارجيون كمحكمات في تقويمهم.
س
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معايري االعتماد الوطين

ً
أوال – معاييراالعتماد األكاديمي املؤسس ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التخطيط –  11مؤشرأداء.
القيادة والحوكمة –  30مؤشرأداء.
هيئة التدريس والكوادراملساندة –  14مؤشرأداء.
البرنامج التعليمي –  19مؤشرأداء.
الشؤون الطالبية –  21مؤشرأداء.
املر افق وخدمات الدعم التعليمية –  29مؤشرأداء.
البحث العلمي–  18مؤشرأداء.
خدمة املجتمع والبيئة –  10مؤشرات أداء.
ضمان الجودة والتحسين املستمر–  16مؤشرأداء.

ً
أوال – معاييراالعتماد األكاديمي البرامجي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التخطيط والتنظيم اإلداري – 17مؤشرأداء.
البرنامج التعليمي – 25مؤشرأداء.
هيئة التدريس والكوادراملساندة – 12مؤشرأداء.
الشؤون الطالبية – 14مؤشرأداء.
املر افق وخدمات الدعم التعليمية – 21مؤشرأداء.
البحث العلمي– 17مؤشرأداء.
خدمة املجتمع والبيئة – 10مؤشرات أداء.
ضمان الجودة والتحسين املستمر– 19مؤشرأداء.

الوثائق األساسية لنظام ضمان الجودة واالعتماد لدى املركز

نشاط رقم ()1
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق

 ناقش مع مجموعتك معاييراالعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي وقيم
مستوى مؤسستك التعليمية (كليتك) عليه؟
4
تنطبق

3

2
إلى حد ما

1

0
ال تنطبق

احملتويات



التع يرف بنظام ضمان الجودة الوطني  -دولة ليبيا



يوضيح خطوات تاسيس نظام ضمان الجودة الداخلي
لموسسات التعلنم العا يل



ال
يوضيح اليات النطيتق واسترابيجيات يخطنط لنظام الجودة والتقويم الدا يت

ما املقصود  -بالنظام الداخلي لضمان اجلودة املؤسسي؟
Internal Quality Assurance System

هو النظام الذي تضعه املؤسسة لنفسها لضمان وتعزيزجودة املؤسسة
وبرامجها التعليمية وتحقيقها ألهدافها ومعاييراالعتماد الوطني
من خالل:
وضع نظم ملتابعة وتقييم األداء ،وتحديد نقاط القوة والضعف ،وتقديم
ُ
خطط التحسين املستمر ،وتحديد أولويات التنفيذ.

مهام  -النظام الداخلي لضمان اجلودة املؤسسي؟
Internal Quality Assurance System








متابعة األداء ومقترحات التطويروالتحسين
املراجعة والتطويراملنتظمين لعمليات الجودة واإلجراءات املرتبطة بها
تحديد االستراتيجيات واألولويات لدعم التحسين املستمر
تصميم وتطبيق ومراجعة أنظمة ضمان الجودة الداخلية من نماذج
وإجراءات ونحوها
تطويرقواعد البيانات املالئمة
وسائل لجمع ومعالجة املعلومات والبيانات بطريقة ً
فعالة

ملاذا نظام داخلي لضمان اجلودة املؤسسي؟
Internal Quality Assurance System
.1
.2
.3
.4
.5

من الضروري أن يكون هناك نظام في املؤسسة التعليمية ،يؤدي إلى
تحسين املنتج النهائي (تربية وتعليم الطالب) وإلى رضا جميع املستفيدين
تحسين الجودة هو الهدف من النظام ،وليس االصطدام بما لدى املؤسسة
من إجراءات فاعلة
من املهم أن تركزاملؤسسة على تحسين الجودة وأساسيات التحسين
املستمروتطبيق معاييرالجودة  ...واالعتماد هو نتيجة لذلك
من املهم وضع نظام للجودة بما في ذلك مكتب و أقسام للجودة ،ولجنة
رئيسة للجودة ولجان منبثقة عنها (كلما أمكن ذلك)
من األهمية أن يعرف جميع من يعمل في هذا النظام أهداف النظام ،وأن
يتدرب على املهام التي سيعمل بها لتحقيق نتائج النظام

آليات تطبيق النظام الداخلي للجودة يف مؤسسات التعليم العالي
Internal Quality Assurance System
لتأسيس نظام داخلي للجودة متكامل ينبغي اتباع الخطوات التالية:
4

3

ل
تاسيس ا مكيت
ال
ويعيين لجية

ل
اعلان دلك لموسسة

ل
يعيين مدير ًا مكيت الجودة
ي
و قينم الإداء

8

7

6

وصع خطظ ًا استرابيجية

وصع عاتات واولوتات
(للموسسة ولمكيت الجودة)

ت
وصع خطظ ًا سعيلية

12
مراجعة وتجديت الخطة
الإسترابيجية

2

1

ل
فرار تاسيس نظام لجودة

(رببساً للجية الجودة)

11
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مراجعة ويعدتل ا خطط
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سعيل ةي

10
ميايعة الإداء (يقارير
ستوبة)
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التقويم الإولي لجودة

9
ل الب
تطيتق ا خطط سعيل ةي

النظام الداخلي للجودة

مثال هليكل تنظيمي لعمل جلان اجلودة

ي
مكيت الجودة و قينم الإداء

مبسق كلية 1

مبسق كلية 2
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مبسق كلية 3

مبسق كلية 4

م
ميلي الإقسام

م
ميلي الإقسام

م
ميلي الإقسام

م
ميلي الإقسام

لجان الإقسام

لجان الإقسام

لجان الإقسام

لجان الإقسام

ما املقصود  -بالنظام الداخلي للجودة للربامج؟
Internal Quality Assurance System

النظام الذي تتبناه املؤسسة التعليمية لتحسين الخدمات ومستوى البرامج
التعليمية والعناصراألخرى التي تؤثرعليها ،ويتضمن مثل هذا النظام
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التعرف علي يقاط
القصور ومعوقات
عملية التعمل
والتعل من

أهم عناصر  -النظام الداخلي للجودة
Internal Quality Assurance System
ل
ا خط لط
ام
الدراسية سنمرة

التقارير
النصف ستوبة والستوبة

يوضتف الترتامج

يق يرر الترتامج
يقارير المقرر

يوضتف المقررات
الدراسية
بدرتس المقرر

ج
م
س
ت
الدراسة الدابية الدو برة للترتامح (كل س وات)
الدراسة الدابية الدو برة للموسسة التعلنمية (كل جمس ستوات يق بريا)ً

العمود الفقري  -لنظام ضمان اجلودة
Backbone of the Quality Assurance System

املركزالوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة

قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية

26

العمود الفقري  -لنظام ضمان اجلودة
Backbone of the Quality Assurance System

على مستوى
وزارة التعليم

املركزالوطني لضمان جودة واعتماد
املؤسسات التعليمية والتدريبية

مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة

على مستوى
الجامعة

لجنة الجودة بالجامعة
قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية
لجنة الجودة بالكلية

 النظام الداخلي للجودة- أهم عناصر
Internal Quality Assurance System

Stakeholders’ Requirements
Input

Process

Output

• Students

• Teaching &

• Skilled and

• Curricula
• Faculty staff
• Non-faculty staff
• Facilities &
Infrastructure
• Teaching
resources

Learning
• Staff
development
• Student support
& evaluation
• Research
• Administration

employable
graduates
• Research
publications &
output
• Contribution to
community

Stakeholders’ Satisfaction
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نشاط رقم ()2
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
 .1على املقياس التالي حدد مستوى نظام ضمان الجودة في مؤسستك (كليتك /جامعتك):

4
متميز

3

2
متوسط

1

0
ضعيف

 .2ما الذي يمكن عمله لتحسين مستوى نظام ضمان الجودة في مؤسستك (كليتك /جامعتك)؟

مكاتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعات
املسؤوليات األساسية
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نشرمفهوم وثقافة الجودة وتنمية االلتزام بتحسينها
التنسيق الستراتيجيات واسعة لضمان الجودة وتحسينها.
اقتراح املعاييراملتعلقة بجودة التعليم الجامعي.
اقتراح معاييراألداء وضبط الجودة ملكونات التعليم الجامعي
اإلشراف على تبادل املعلومات مع الجهات اإلقليمية والدولية املتخصصة.
اقتراح وضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشادية لتطويراألداء وضمان جودة
التعليم الجامعي.
إعداد خطط ذات نماذج موحدة وتقاريرللجودة واستبانات وغيرها
اقتراح مؤشرات األداء الرئيسة (.)KPIs
دعم ومساندة الوحدات اإلدارية في جهودهم للتخطيط لضمان الجودة.
إعداد تقاريراملتابعة الدورية عن التطورات في ضمان الجودة للمؤسسة بشكل كامل.

مكاتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعات
مكتب الجودة وتقييم األداء هو وحدة يقوم بإدارتها مديرللجودة وتقييم األداء
ً
ويكون مسؤوال أمام رئيس الجامعة (أو وكيل الجامعة املعني بالشؤون العلمية)
 وجود تلك املكاتب إجراء هام وضروري لكل مؤسسات التعليم العالي
ً
ً
ً
 تتطلب هذه املكاتب جهودا كبيرة ،قيادة متميزة ،دعما مناسبا ،من قبل
املسئولين عن املؤسسة التعليمية والقائمين على تنفيذ أعمال هذه املكاتب
 هو مسؤول عن قيادة ودعم أنشطة ضمان الجودة بجميع جوانب املؤسسة
 يعمل مع لجنة رئيسة يرأسها أحد املسؤولين في اإلدارة العليا للمؤسسة
التعليمية (رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة املعني بالشؤون العلمية) وتمثل
الوحدات التنظيمية املختلفة للمؤسسة.

مكاتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعات

ً
أوال – أهمية مكاتب الجودة وتقييم األداء بالجامعات
ً
ثانيا – الهدف العام من تأسيس مكاتب الجودة وتقييم األداء
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ضمان الجودة وتجدبد افضل طرق واساليت يهوص تا لنم العالي في دولة ليبيا

الرتتيبات التنظيمية ملكاتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعات

 .1مديراملكتب
 ينبغي أن يديراملكتب عضو هيئة تدريس
 رفيع الرتبة (أستاذ مساعد فما فوق)
 على دراية ومعرفة وخبرة بنظم ضمان الجودة واالعتماد
 لديه القدرة على تولي زمام القيادة بفاعلية
 يكون مديراملكتب املسؤول اإلداري األول أمام اإلدارة العليا باملؤسسة التعليمية
(رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة املعني بالشؤون العلمية)

الرتتيبات التنظيمية ملكاتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعات
 .2الوحدات اإلدارية للمؤسسة التعليمية
 يجب تعيين مسؤولين عن ضمان الجودة في الوحدات اإلدارية للمؤسسة
التعليمية (منسق للجودة في كل وحدة إدارية كلما أمكن ذلك)
 يمكن أيضا إنشاء لجان للجودة في الوحدات الكبيرة
 يمكن إنشاء لجان فرعية في املؤسسة التعليمية من أجل تطويروتقديم املشورة
حول بعض املواضيع املعينة

الرتتيبات التنظيمية ملكاتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعات
 .3خصائص لجنة الجودة
 يرأسها أحد املسؤولين في اإلدارة العليا للمؤسسة التعليمية
 تمثل جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية بقدراإلمكان
 يكون لدى أعضاء اللجنة معرفة جيدة بعمليات ضمان الجودة ،وخاصة أنظمة
الجودة الداخلية (دور العمداء ،ورؤساء األقسام ،ومدراء املراكزواإلدارات واملكاتب)
 يكون أعضاء اللجنة قادرين على تقديم املشورة والتوصيات املناسبة في مختلف
املواضيع والقضايا املرتبطة بضمان الجودة وتحقيق االعتماد
ً
ً
 يتولى أعضاء اللجنة دورا قياديا في تبني مبادرات وبرامج الجودة ضمن نطاق أو بيئة
عملهم في املؤسسة التعليمية ،ووضع خطة استراتيجية للجودة يقوم مكتب الجودة
وتقييم األداء بمتابعة تنفيذها ،والرفع بتقاريردورية للجنة حول الجانب التنفيذي
للخطة.

مهام جلنة اجلودة باجلامعة ؟
 نشرثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي
 مر اقبة وضبط مدى قيام العاملين بتنفيذ العمليات التعليمية والبرامج التعليمية
 تقديم االستشارات الالزمة بشأن خطط تحسين الجودة.
 االشتراك في وضع استراتيجيات التطوير.
 االطالع والتصديق على النماذج واملستندات املستخدمة في نشاطات ضمان الجودة.
 العمل على تسهيل عملية ضمان الجودة في أقسام ووحدات الجامعة.
 متابعة جودة األداء في الكليات
ً
 تنفيذ إجراءات التقييم الذاتي سنويا ،و إعداد تقاريرنتائج التطبيق بشكل دوري

35

خطوات عمل جلنة اجلودة باجلامعة
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ضرورة دعم الجهات العليا بالجامعة ،وأن يتضح للجميع أهمية مشاركة الكل.
اختيارفريق عمل جيد ،ويتم البحث عما عملته الجامعات األخرى في هذا
املجال واختياراملناسب منها لالستنارة به.
تقويم الوضع الحالي من حيث الجودة ،وجمع األدلة الالزمة لعملية التخطيط.
استخدام مقاييس التقويم الذاتي كمرشد مبدئي ،وأدلة الجودة لتحديد
جوانب
القوة والضعف املوجودة،
تحديد األهداف من خالل رسالة وأهداف الجامعة،
وضع استراتيجية للتطوير.

خطوات عمل جلنة اجلودة باجلامعة (تابع)

ً
 البحث عن الوحدات التي تقوم بأنشطة جودة يمكن أن تكون أساسا لغيرها.
 التدرج في التنفيذ ،والبدء باملجاالت التي يمكن تحقيق النجاح فيها بسهولة ،مما
يجعل اآلخرين راغبين في متابعة النتائج.
 تحدد العوائق التي ستحد من عملية التغيير ،وطرق التغلب عليها وإزالتها ،مقابل
طرق زيادة وتقوية العوامل التي تدعم عملية التغيير،
 إجراء مشاريع استطالعية في املجاالت التي حددت للبدء بها ،مع استخدام
االستبانات والنماذج ،وعمليات التخطيط والتقويم ،ومن ثم التوسع في تطبيق
نظام ضمان الجودة،
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األنشطة الرئيسية إلنشاء نظام داخلي للجودة بالكليات









إنشاء قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية.
وضع الرؤية والرسالة واألهداف للكلية.
إنشاء قاعدة بيانات للكلية.
تدريب كوادرالهيئة التدريسية كمدربين في مجال إدارة الجودة (بناء القدرة املؤسسية).
تقييم االحتياجات لألنشطة املختلفة بالكلية.
وضع نظام للتقييم واملتابعة لضمان االستمرارية.
املساهمة في إنشاء نظام ملتابعة الخريجين.
تطبيق املعاييرعلى توصيف املقررات والبرامج الدراسية.

أبرز املهام اخلاصة بقسم اجلودة وتقييم األداء بالكلية
املسؤوليات األساسية
أن تقود وتنسق وتدعم أنشطة ضمان الجودة في جميع جوانب املؤسسة من خالل:
 نشر ثقافة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في املؤسسة التعليمية (الكلية)
ُ
 العمل على بناء نظام داخلي متكامل للتقويم الذاتي املستمر للمؤسسة
 قيادة عمليات التقويم الذاتي في الكلية،
 تقديم الدعم واملشورة الفنية لألقسام العلمية والوحدات اإلدارية في الكلية
 اإلسهام مع إدارة الكلية و أقسامها العلمية ووحداتها اإلدارية في وضع خطة
استراتيجية طويلة املدى لتطويرعمليات التعلم والتعليم في هذه األقسام
ُ
 قيادة عملية التحسين املستمرلألداء في وحدات الكلية
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نظام متابعة قسم اجلودة ألداء الوحدات بالكلية
 عقد اجتماعات دورية مع منسقي الجودة باألقسام العلمية.
 عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الوحدات اإلدارية بالكلية.
 عمل زيارات ميدانية دورية لجميع الوحدات بالكلية.
 إعداد تقرير سنوي بواسطة قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية ورفعها إلى مكتب
الجودة وتقييم األداء بالجامعة.
 يجب ان تشتمل التقارير على اآلتي :أداء الوحدات بالكلية ،ونقاط الضعف
ونقاط القوة واملعوقات والحلول املقترحة.

جلنة اجلودة بالكلية
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القيادة والنصح والعمل مع منسقي الجودة باألقسام العلمية والوحدات اإلدارية
بالكلية لتطويرنظم ضمان (توكيد) جودة مناسبة.
تقديم نماذج التخطيط والتقاريروتنسق لتقويم الجودة.
فريق الجودة على مستوى القسم يعمل على التأكد من توصيف البرنامج،
واملقررات الدراسية ،والتدريب امليداني ،وتقاريرها ،والتقريرالذاتي السنوي،
واملؤشرات ،وعمل خطط من املسؤولين عن البرنامج لتحديد ما تم تعلمه ،كيف
تم تعلمه ،وكيف ّ
قيم التعلم.

عوامل ضرورية لنجاح نظام ضمان اجلودة الداخلي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

الدعم املتواصل وااللتزام بأهمية تطويرالجودة من قبل اإلدارة العليا في املؤسسة.
ً
العمل على أن تكون عملية ضمان الجودة عنصرا أساس من عناصرإدارة املؤسسة
وجود طاقم عمل للمكتب ذو معرفة بعمليات ضمان الجودة والقدرة على القيادة الفاعلة
توفربيئة مؤسسية من شأنها الرقي باإلبداع وتقديراإلنجازات املتميزة
االلتزام الشامل من املؤسسة بتحقيق التميز ،واملشاركة باملبادرات التي تحقق هذا التميز
املشاركة الشاملة من قبل جميع وحدات املؤسسة في التخطيط والتنفيذ واملتابعة
لعمليات الجودة ،وتقديم التقاريرالالزمة عن استراتيجيات تطويرها
انفتاح طاقم العمل في املكتب على زمالئهم من العاملين في املؤسسة التعليمية وغيرهم من
املستفيدين من أنشطتها وتقبل ما يقدمونه من تغذية راجعة حول أداء املكتب

عوامل ضرورية لنجاح نظام ضمان اجلودة (يتبع)

 .8االشتراك في وضع استراتيجية للمؤسسة من أجل التطوير
 .9االلتزام الشامل من قبل املؤسسة بعمليات التقويم املبنية على األدلة والشواهد وذلك
ً
باستخدام مؤشرات األداء املحددة مسبقا واملعاييرالخارجية ألداء الجودة ،والتحقق
املستقل من صحة البراهين واالستنتاجات
 .10تخصيص ميزانية كافية لدعم مشاريع ومبادرات ضمان الجودة في املؤسسة
 .11عدم استثناء أي جزء من الجامعة عن إجراءات ضمان الجودة كالفروع خارج الجامعة.
 .12التزام مكتب الجودة وتقييم األداء بالتطبيق الصارم ملعاييرضمان الجودة على العمليات
واملهام التي يتوالها.

نشاط رقم ()3
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
ً
طلب منك عميد كليتك أن تكون مسئوال عن قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية.
بالتعاون مع أفراد مجموعتك
 أذكرأهم الخطوات التي ستقوم باتخاذها ،وأهم اآلليات واملمارسات التي
ستنفذها إلنجاز تلك املهمة.

نشاط رقم ()4
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
ً
طلب منك رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بكليتك أن تكون منسقا لعملية
استبيان أراء الطالب بالكلية حتى ُي ً
فعل أحد األدوات األساسية لقياس وتحقيق
جودة التعليم والتعلم بالبرامج التعليمية.
بالتعاون مع أفراد مجموعتك
 أذكر أهم الخطوات التي ستقوم باتخاذها وتطبيقها إلنجازوتفعيل تلك اآللية.

احملتويات



التع يرف بنظام ضمان الجودة الوطني  -دولة ليبيا



يوضيح خطوات تاسيس نظام ضمان الجودة الداخلي
لموسسات التعلنم العا يل



ال
يوضيح اليات النطيتق واسترابيجيات يخطنط لنظام الجودة والتقويم الدا يت

آليات التطبيق واسرتاتيجيات التخطيط
لنظام اجلودة والتقويم الذاتي
 ينبغي أن يشترك املعنيون في التقييم الذاتي والتحسين.
 يجب عمل قرارات عن املؤشرات التي يمكن أن تستخدم كدليل لتحقيق الجودة.
 في نهاية كل سنة ينبغي عمل تقاريرعن ما حصل ،والخطط التي أجريت للتحسين.
 ينبغي عمل إجراءات مماثلة للوظائف غيرالتعليمية (اإلدارية).
ً
 تجرى دراسة ذاتية مؤسسية شاملة كل  5أو 7سنوات ،تقريبا ،ملراجعة كل جوانب
الجودة بما في ذلك البرامج ،والخدمات ،واإلدارة.
 يكون تركيزاملراجعين الخارجيين – من الهيئة املانحة لالعتماد – على التقاريرعن
الدراسات الذاتية للجامعة ،وللبرامج والخطط املوضوعة بناء على ما تم
استكشافه ،وذلك العتماد البرامج وتقييم الجامعة.
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التقويم الذاتي

 تعد عملية التقويم الذاتي ملستوى الجودة القائم في أنشطة وبرامج املؤسسات
التعليمية نقطة االنطالق األولى التي ال مناص عنها في عملية التخطيط
االستراتيجي لضمان الجودة وتحسينها.
 يجب أن تتضمن عملية التقويم الذاتي األولي التركيزعلى:
 جوانب القوة التي ينبغي املحافظة عليها وتطويرها.
 جوانب الضعف التي ربما تحتاج إلى تحسين.

أهداف التقويم الذاتي









اإلسهام في نشرمفهوم وثقافة الجودة بصورة عملية من خالل تطبيق
معاييرالجودة واالعتماد في عملية التقويم الذاتي.
ُيعد خطوة أساسية في عملية التخطيط االستراتيجي لضمان الجودة
وتحسينها في املؤسسة التعليمية.
التعرف بصورة أولية على مستوى الجودة في املؤسسة التعليمية.
التأكيد على الدقة واملوضوعية ومبدأ " استخدام األدلة والشواهد"
إتاحة الفرصة لجميع وحدات املؤسسة لالشتراك في عملية التقويم
ألنشطة املؤسسة.
تحديد األولويات التي ينبغي التركيزعليها في عمليات التحسين أو املعالجة.
التعرف بصورة موضوعية على املوارد البشرية واملادية املتاحة.

خطوات التقويم الذاتي
 الخطوة األولى :أدرس الوضع
(حدد املواضيع  -حولها ألسئلة -اجمع املعلومات والبيانات حول األهداف واملعايير
وحللها واذكر األدلة والشواهد).
 الخطوة الثانية :حلل
(حدد النتائج – نقاط القوة  -نقاط الضعف  -كيفية التحسين -استخدم البيانات
والرسوم البيانية).
 الخطوة الثالثة  :ضع الدليل
ُ
(تدرج األدلة في الدراسة الذاتية  -أو للرجوع إليها عند زيارة املراجعين الخارجيين-
إعداد للمالحظات واملقابالت عند الزيارة).
 الخطوة الرابعة  :اكتب تقرير(وثيقة) الدراسة الذاتية وضع خطة للتحسين

املشاركة ،والتحسني املُستمر ،وضمان اجلودة
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من الضروري أن يكون هناك نظام في املؤسسة التعليمية ،أي تفكير منظم في املؤسسة
يؤدي إلى تحسين املنتج النهائي (الطالب) ،وإلى رضا جميع املستفيدين.
من األهمية أن يعرف جميع من يعمل في هذا النظام أهداف النظام ،وأن يتدرب على
املهام التي سيعمل بها لتحقيق نتائج النظام.
في املؤسسة التعليمية التقليدية ال يعرف الطالب ما هو املطلوب منه ،وهو في حالة
ً
املتلقي دائما للمعلومات وتوجيهات املعلم ،وال يعرف ما األهداف التي يفترض إنجازها،
والطالب واملعلمون ال يرون أنفسهم كجزء من النظام الكلي للمؤسسة ،وال يدركون بأن
أعمالهم عبارة عن سلسلة من األنشطة الصحيحة لتحقيق أهداف النظام الكلي للمؤسسة
ُ
من املهم أن تتبنى املؤسسة أساسيات التحسين املستمر :حيث تحتاج لفريق عمل
(فريق التحسين املستمر)،
ُ
من املهم أن تستخدم املؤسسة في طريقها نحو التحسين املستمردورة الجودة
ُ
ضرورة توثيق الخطوات التي تمربها خطوات التحسين املستمروالتعلم من أخطائنا.

دورة ختطيط اجلودة
Quality Planning Cycle; QPC

1

التخطيط

2

املراجعة

التطبيق

املراقبة

الشواهد واألدلة
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نشاط رقم ()1
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق

 ناقش مع مجموعتك معاييراالعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي وقيم
مستوى مؤسستك التعليمية (كليتك) عليه؟
4
تنطبق

3

2
إلى حد ما

1

0
ال تنطبق

نشاط رقم ()2
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
 .1على املقياس التالي حدد مستوى نظام ضمان الجودة في مؤسستك (كليتك /جامعتك):

4
متميز

3

2
متوسط

1

0
ضعيف

 .2ما الذي يمكن عمله لتحسين مستوى نظام ضمان الجودة في مؤسستك (كليتك /جامعتك)؟

نشاط رقم ()3
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
ً
طلب منك عميد كليتك أن تكون مسئوال عن قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية.
بالتعاون مع أفراد مجموعتك
 أذكرأهم الخطوات التي ستقوم باتخاذها ،وأهم اآلليات واملمارسات التي
ستنفذها إلنجاز تلك املهمة.

نشاط رقم ()4
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
ً
طلب منك رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بكليتك أن تكون منسقا لعملية
استبيان أراء الطالب بالكلية حتى ُي ً
فعل أحد األدوات األساسية لقياس وتحقيق
جودة التعليم والتعلم بالبرامج التعليمية.
بالتعاون مع أفراد مجموعتك
 أذكر أهم الخطوات التي ستقوم باتخاذها وتطبيقها إلنجازوتفعيل تلك اآللية.

نشاط رقم ()5
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق

ناقش مع مجموعتك
 ما هي أهم التحديات التي تواجهها مؤسستك (جامعتك /كليتك) في بناء أنظمة
الجودة ،وما مقترحاتك لحلها ؟

نشاط رقم ()6
نشاط تدريبي  -تقسيم املتدربين إلى مجموعات
 20دقائق
مدة النشاط :
مدة عرض النتائج 20 :دقائق
أسئل املتدربين (املشاركين) عن
 كيف يمكن خلق وعي جمعي بأهمية إنشاء نظام ضمان الجودة داخلي؟
 كيف يمكن استخدام املعرفة لتقوية التعليم العالي في مجال ضمان الجودة؟
 ما هي أهم ممارسات ضمان الجودة الجيدة في التعليم العالي؟
ُ
 ما هي األنماط والنماذج الجديدة لضمان الجودة املوص ي بها ملؤسسات التعليم العالي
 ما هي البرامج التدريبية املستقبلية املقترحة في مجال ضمان الجودة؟

