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 أقسام االعتماد األكاديمي
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اجلودة ()Quality

هي السمات والخصائص والقيم التي تجعل املؤسسة (أو
البرنامج) قادرة على الوفاء باملتطلبات واملعاييراملتعارف عليها
في املؤسسات والبرامج املماثلة.

8

© 2019 Al-Griw

تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم اجلامعي

أسباب زيادة االهتمام بتطبيق إدارة الجودة في التعليم الجامعي
 املنافسة الشديدة بين املؤسسات التعليمية.
 الحاجة إلى تحقيق أداء عال في العملية التعليمية.
 التوسع الكمي الهائل في اعداد مؤسسات التعليم العالي.
 الزيادة املتتالية و املستمرة في إعداد الطالب امللتحقين بالتعليم العالي.
 امتداد الحاجة لالستمرار في التعليم وتحصيل املعرفة إلى ما بعد التخرج
(التعليم مدى الحياة .)Lifelong learning
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فوائد تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم اجلامعي
 تحسين األداء في جميع مجاالت عمل املؤسسة (الجامعة /الكلية).
 تحسين مركزاملؤسسة التنافس ي بين نظيراتها وتعظيم دورها في خدمة املجتمع والبيئة.
 دراسة متطلبات املجتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات.
 إشباع حاجات الطلبة والوفاء بمتطلباتهم والعمل على زيادة الرضا لديهم.
 تحسين أداء ونوعية الطالب (تحسين جودة املتعلم في الجوانب املعرفية ،املهارية واألخالقية).
 زيادة فاعلية العملية التعليمية (اإلسهام في حل املشكالت التي تعيق العملية التعليمية).
ً
ً
 تأكيد السمعة الجيدة للمؤسسة وبرامجها األكاديمية محليا وعامليا.
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االعتماد األكادميي
 هو سلسلة من اإلجراءات التدقيقية والتقييمية املعيارية الهادفة إلى ضمان
الحد األدنى من متطلبات جودة التعليم العالي،
 و اقتـراح الخطوات التنفيذيــة الكفيلة باالرتقاء بمستوى العملية التعليمية
واألنشطة املصاحبة وسوية وأهلية مخرجاتها للمنافسة في أسواق العمل
املحلية والخارجية.

11

© 2019 Al-Griw

ماذا يعين االعتماد يف التعليم اجلامعي؟؟
 االعتماد ال يهدف الى تصنيف أو ترتيب املؤسسات التعليمية.
 االعتماد يهدف الى االرتقاء بالعملية التعليمية ويبعث على اطمئنان املجتمع
ً
لخريجي هذه املؤسسة وليس تهديدا لها.
ً
ً
 االعتماد هو تأكيد على منظومة معايير أساسية تضمن قدرا متفقا عليه من
ً
الجودة ،وليس طمسا للهوية الخاصة بها.
 االعتماد ال يهتم فقط باملنتج النهائي (كفايات التعلم) للعملية التعليمية ولكن
يهتم بنفس القدربكل جوانب ومقومات املؤسسة التعليمية.
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أسباب االهتمام باالعتماد األكادميي
 األهمية املتزايدة للمعرفة كموجه للنمو في سياق االقتصاد املعرفي.
 ظهورسوق عاملي للعمالة.
 انتشارمؤسسات التعليم العالي الخاصة واألهلية.
 االلتزام األدبي واملنهي للعاملين في التعليم العالي.
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أهداف االعتماد األكادميي
ً
 التحقق من أن املؤسسة (أو برنامج) تحقق الحد األدنى من املعايير(محليا أو عامليا).
 تطوير أهداف للتحسين الذاتي ملؤسسات التعليم العالي الضعيفة ،والحث على الرقي
باملعاييرفي مؤسسات التعليم العالي.
ً
 إشراك الهيئة التدريس والعاملين والطلبة واملجتمع جميعا في التخطيط والتقييم
املؤسس ي.
ً
ً
 وضع معاييرللترخيص واالعتراف املنهي والرقي بمحتويات هذه التخصصات محليا وعامليا.
ُ
 تعزيزالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي من أجل التحسين املستمرفي نوعية ومستويات
ُ
البرامج األكاديمية املقدمة.
 مساعدة الطلبة على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي من خالل توفيرمعلومات وبيانات
واضحة ودقيقة للطلبة وأصحاب األعمال وغيرهم حول نوعية ومستويات البرامج
األكاديمية املقدمة.
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NCQAAETIs

هيئات االعتماد – على املستوى الوطين

قرار رقم ( )164لسنة 2006م
بإنشاء املركز الوطين

مادة ( :)1ينشأ بموجب أحكام هذا القرارمركزعام يسمى
”املركز الوطين لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية“
ُ
تكون له الشخصية االعتبارية ،ويتمتع بالذمة املالية املستقلة ويتبع
ً
وزارة التعليم ،ويكون مقره مدينة طرابلس ،وللمركزأن ينش ئ فروعا له.
ً
ُويعد املركزالجهة املخولة قانونا باعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والخاصة بالدولة الليبية

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد
املؤسسات التعليمية والتدريبية
معايري االعتمــاد األكادميي

هي مجموعة املحددات التي على مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج
ً
ً
ً
األكاديمي استيفاؤها ليتم اعتمادها اعتمادا مؤسسيا أو أكاديميا ،وهي
تشكل الحد األدنى من متطلبات جودة العملية التعليمية.
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املركز الوطين لضمان جودة واعتماد
املؤسسات التعليمية والتدريبية

أنواع /أقسام االعتمــاد األكادميي
اعتماد مؤسسي

 يمنح للمؤسسة التعليمية.
 وينظــرإلــى املؤسســة كنظــام متكامــل بمــا فــي
ذلك البرامج األكاديمية.
 هـ ـ ــو سلس ـ ـ ـلة مـ ـ ــن الخطـ ـ ــوات التدقيقيـ ـ ــة
والتقييمي ـ ـ ـ ــة املعني ـ ـ ـ ــة بالبني ـ ـ ـ ــة التحتي ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ـ ــوارد البش ـ ـ ــرية األكاديمي ـ ـ ــة واإلداريـ ـ ـ ـة
ملؤسسات التعليم العالي.
 تق ــويم ش ــامل لكام ــل املؤسس ــة التعليمي ــة
بكافة أنشطتها األكاديمية وغيراألكاديمية.

اعتماد براجمي (ختصصي)

 يمنح للبرامج والتخصصات واألقسام.
 يخ ــتص بتق ــويم برن ــامج مع ــين م ــع ا خ ــذ
بع ـ ــين االعتب ـ ــار عالق ـ ــة البرن ـ ــامج ببقي ـ ــة
األنشطة ذات العالقة.
 هـ ــو سلسـ ــلة مـ ــن اإلجـ ــراءات التدقيقيـ ــة
والتقييمية للعناصر املعنية بالتخصـص
األك ـ ـ ــاديمي .وي ـ ـ ــرتبط أيض ـ ـ ــا بالتوقع ـ ـ ـات
املهنية للدخول في مهنة معينة.

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد
املؤسسات التعليمية والتدريبية
معايري االعتمــاد األكادميي
االعتماد املؤسسي

 .1التخطيط
 .2القيادة والحوكمة
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
 .4البرنامج التعليمي
 .5الشؤون الطالبية
 .6املر افق وخدمات الدعم التعليمية
 .7البحث العلمي
 .8خدمة املجتمع والبيئة
 .9ضمان الجودة والتحسين املستمر

االعتماد الرباجمي

 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 .2البرنامج التعليمي
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
 .4الشؤون الطالبية
 .5املر افق وخدمات الدعم التعليمية
 .6البحث العلمي
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ُ
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
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ضمان /تأكيد /توكيد اجلودة ()Quality Assurance; QA
 هو استمرار املؤسسة (الكلية /الجامعة) في توفير أسس االعتماد كحد أدنى وتطويرها
ً
وتحسينها نحو االرتقاء بمخرجات التعليم فيها حتى تصل إلى مستوى منافس محليا
ً
وعامليا،
 وقد حظيت الجودة باهتمام كبير في معظم دول العالم إلى الحد الذي جعل املفكرين
يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج
اإلدارة الناجحة الذي ظهرملسايرة املتغيرات الدولية واملحلية ومحاولة التكيف معها.
 أهداف عملية ضمان الجودة
 التحســين والتطويـراملستمرللممارسات املوجودة وتحقيـق أعلى املستويـات
املمكنـة في املمارسات والعمليات مما ينجم عنه تطويرأداء ومخرجات مؤسسات
التعليم العالي.
 املسائلة
19
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املركز الوطين لضمان جودة واعتماد
املؤسسات التعليمية والتدريبية
املركز وضمان اجلودة

 لقد عمل املركز على تطوير معايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي بما يتالءم مع
املعطيات الجديدة التي تطرأ على أرض الو اقع والتغذية الراجعة التي يحصل
عليها املركز من تقارير اللجان املكلفة بدراسة طلبات اعتماد (أو رفع الطاقة
االستيعابية لبرامج مؤسسات التعليم العالي)،
 أو من خالل اللقاءات وورش العمل التي يعقدها املركز أو بالتعاون مع
الجامعات،
 واعتمدت هذه املعاييركمتطلب سابق ملعاييرضمان الجودة.
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معايري االعتمــاد املؤسسي

املعياراألول :التخطيط

أ) الرؤية والرسالة واألهداف:
 وجود رؤية ورسالة وأهداف للمؤسسة واضحة ومعلنة للمعنيين بها ومقرة من
قبل املجالس املختلفة للمؤسسة تم تطويرها وفق إجراءات محددة وصحيحة،
وأن تظهر في جميع املواد املطبوعة واملنشورة الصادرة عن املؤسسة على أن
تتفق مع املصادرالبشرية واملادية واملالية للمؤسسة،
 وأن توجه هذه الرؤيا والرسالة واألهداف سياسات املؤسسة و أنشطتها الخاصة
بقبول الطلبة وتعيين أعضاء هيئة التدريس وتوزيع املصادر فيها والخدمات
والبرامج التربوية التي تطرحها،
 مع توفر عمليات وآليات محددة للتأكد من تحقق رؤية ورسالة املؤسسة
وأهدافها وتطويرها في ضوء املتغيرات في الو اقع.
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املعياراألول :التخطيط
ب) التخطيط والفاعلية:

 من الضروري وجود عملية تخطيط ُمستمر ،تضمن تحقيق املؤسسة لرؤيتها
ورسالتها وأهدافها وأن تقيم باستمرار الدرجة التي تم فيها تحقيق رؤية املؤسسة
ورسالتها وأهدافها والطرق التي تم إتباعها في ذلك.

ّ
الفعالية أو الفاعلية ( )Effectivenessهي املقدرة على تحصيل
النتيجة املطلوبة واملبتغاة واملتوقعة.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعياراألول
 وثيقة رسمية تتضمن رؤية املؤسسة ،ورسالتها ،وأهدافها ،وطريقة تطويرها
وتاريخه ،وتاريخ إدخال التعديالت عليها ،واعتمادها من قبل مجالس املؤسسة.
 الدراسات املتعلقة بالتخطيط.
 تحليل حاجات البرامج والدو ائر في املؤسسة.

23

© 2019 Al-Griw

املعيارالثاني :القيادة والحوكمة
أ) نظام الحوكمة واإلدارة في املؤسسة:
 يسهم نظام الحوكمة واإلدارة في تحقيق رسالة املؤسسة وأهدافها حيث يزود
القائمين على حاكمية املؤسسة (الكلية /الجامعة) وإداراتها والعاملين معهم
بأهداف املؤسسة وترتيب أولوياتها وخططها التطويرية والتنظيمية وبرامجها
ُ
التعليمية ،مما يؤدي إلى تدعيم البيئة التعليمية والتعلمية فيها.
احلوكمة
 اإلطار الذي تمارس فيه املؤسسات مهامها وتوضح العالقة بين األطراف ذات
العالقة من مجلس إدارة املؤسسة ومستوياتها التنظيمية املختلفة واألطراف
ُ
الخارجية املستفيدة من خدماتها وضمان حقوق جميع األطراف.
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املعيارالثاني :القيادة والحوكمة
ب) مجلس الجامعة:
ً
ُ يعد مجلس الجامعة (الحاكمية) مسؤوال عن جودة املؤسسة بكاملها
وتحقيق رسالتها وأهدافها وتصريف الشؤون املالية لها ،ورسم السياسات
العامة لها وتنفيذها،
 وهو مسؤول عن متابعة الشؤون األكاديمية واإلدارية في الوحدات اإلدارية
والكليات (أو األقسام العلمية) املختلفة في املؤسسة.
ج) القيادة واإلدارة:
 يناط برئيس املؤسسة (عميد الكلية /رئيس الجامعة) مسؤولية تحديد
وتعريف أهدافها ووضع سلم األولويات فيها وتطويرالخطط املناسبة،
ً
 ويجب أن تكون إدارة املؤسسة والعاملين فيها منظمين مما يوفردعما للبيئة
ُ
التعليمية والتعلمية ويحقق في النهاية أهدافها ورسالتها.
25
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالثاني
 وثائق القوانين واألنظمة الخاصة باملؤسسة.
ُ سلم الرواتب للعاملين في الهيئتين اإلدارية والتدريسية في املؤسسة ،والحو افز
والعالوات املالية لهم.
 قائمة باملجالس التي توجد في املؤسسة،
 وقائمة بأسماء أعضائها،
 ونبذة مختصرة عن سيرهم العلمية واإلدارية ،وتاريخ تعيينهم باملناصب املناط
بهم.
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املعيار الثالث :أعضاء هيئة التدريس والكوادراملساندة
اختيار أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم والتعليمات اخلاصة بهم
والنمو املهين هلم:
ُ
 تعد عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس أكفاء وتطويرهم واالحتفاظ بهم من
القضايا املهمة للمؤسسة،
ُ
 إذا تلقى على عاتقهم مسؤولية تنفيذ البرامج التربوية وتوفيرالجودة فيها.
 من هنا ،يجب أن يتو افر في املؤسسة العدد الكافي واملؤهل من أعضاء هيئة
التدريس والكوادراملساندة لتحقيق رسالتها وأهدافها.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالثالث
 السياسات والتعليمات واإلجراءات التي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والكوادر
املساندة.
 ملخص لدور أعضاء هيئة التدريس في تطوير ،ومتابعة السياسات واملمارسات
املتصلة باإليفاد ،واإلبداعات األدبية ،والبحث العلمي.
 إحصائيات عن الكوادراملساندة (املعيدين والفنيين) ،من حيث عدد الذكور واإلناث.
 إحصائيات عن أعضاء هيئة التدريس العاملين في املؤسسة ،من حيث عدد الذكور
واإلناث ،وعدد املتفرغين وغير املتفرغين ،وعدد سنوات الخدمة األكاديمية،
واملؤهالت العلمية ،واإلنتاج العلمي في السنوات الثالث األخيرة لكل منهم.
السياسات واإلجراءات
 السياسة أو السياسات (  )Policiesهي بيان رسمي ملبدأ أو قاعدة يجب أن يتبع من جميع
أعضاء املنظمة ،كل سياسة تحدد أهمية موضوع معين ملهمة أو عمليات املنظمة.
 أما األجراء :يخبرأعضاء املنظمة كيفية تنفيذ السياسة.
28

© 2019 Al-Griw

املعيارالرابع :البرنامج التعليمي
أ) املتطلبات العامة:
 أن تطرح املؤسسة برامج جامعية تؤدي إلى تخريج طلبة ذوي كفاءة في إحدى
التخصصات املعرفية املتو افرة ،إذا يعد اإلبقاء على نوعية عالية الجودة في
هذه البرامج مسؤولية املؤسسة بالدرجة األولى ،وهيئة االعتماد بالدرجة
الثانية .ومن هنا ،فإن تقييم البرامج التربوية واستمرارية تحسينها وتطويرها
هي مسؤولية مستمرة للمؤسسة (وهيئة االعتماد).
 وعلى املؤسسة تطوير /تعديل برامجها وخططها وإجراءاتها ومواردها
ومكوناتها استجابة لتغير الظروف ،وحاجات املجتمع ومؤسساته ،من أجل
اإلبقاء على برامج تربوية ذات مستوى عالي الجودة.
ب) التخطيط والتقييم في البرامج التربوية:
ُ
 يستند التخطيط للبرامج التربوية على التقييم املستمر واملنظم لها في ضوء
الحاجات الخاصة بالتخصص وميدان العمل الذي يعمل البرنامج على إعداد
الطلبة لاللتحاق به.
29
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ج) برنامج البكالوريوس (الدرجة الجامعية األولى):
 تصمم البرامج الخاصة بالبكالوريوس أو الليسانس (أو الشهادة الجامعية األولى)
ً
من أجل تزويد الطلبة باملعارف األساسية للتخصص امللتحقين فيه ،فضال عن
تعريفهم بمجاالته املعرفية الواسعة ،إذ يتوقع أن تضم الخطط األكاديمية
للطالب في أي برنامج من البرامج التي تقدمها املؤسسة ما يلي:
 (1متطلبات تربوية عامة (متطلبات الجامعة) تكسب الطالب الكفايات الالزمة
من اجل التعلم املستقل وتطويرالوعي باملجاالت الرئيسة للمعرفة.
 (2متطلبات تخصص إجبارية تكسب الطالب املعارف األساسية للمجاالت
املعرفية التي تشكل التركيزالرئيس للتخصص.
 (3متطلبات اختيارية بحيث تسمح للطالب انتقاء واحدة من االهتمامات
املعرفية أو العقلية األخرى و اكتساب املعرفة بها حسب رؤيته الخاصة
ملستقبله املنهي.
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د) برامج الدراسات العليا:
 هي عبارة عن مجموعة من الخبرات املتقدمة التي تلي الدرجة الجامعية األولى
وتفض ي إلى حصول الطالب على درجتي املاجستير أو الدكتوراه ،ويمكن
تصنيفهما إلى فئتين:
 األولى تعمل على إعداد الطلبة ألغراض البحث العلمي وهدفها إعداد
أعضاء هيئة تدريس وباحثين مؤهلين وقادرين على تزويد الطلبة باملهارات
الالزمة للبحث العلمي الكتشاف و إنتاج املعرفة الجديدة وتنظيمها ونشرها.
 والثانية تعد الطالب للعمل املنهي وتطور لديه الكفايات الخاصة بتفسير
ً
املعلومات وتنظيمها ،فضال عن تطوير مهاراته التحليلية واألدائية الالزمة
للقيام باملمارسات املهنية وتقديمها.
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هـ) أعضاء هيئة التدريس واملصادرذات العالقة ببرامج الدراسات العليا:
 يتوقع من املؤسسات التي تقدم برامج للدراسات العليا أن تعين أعضاء هيئة
تدريس متميزين في أدائهم التدريس ي والبحثي والعلمي .وأن يكون لديهم إسهامات
واضحة في تقدم املعرفة وتطورها وزيادة حدودها.
 يتطلب النجاح في برامج الدراسات العليا التزام املؤسسة بتوفير املصادر
املختلفة الالزمة لهذه البرامج سواء كانت بشرية (أعضاء هيئة التدريس) أو
مادية أو مكانية أو معدات وأدوات أو مختبرات أو مكتبات ومصادر تعليم ورقية
والكترونية.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالرابع
ُ
 األدوات واإلجراءات التي تستخدم لقياس فاعلية البرامج التربوية.
 قائمة باألهداف الخاصة بكل برنامج تقدمه املؤسسة (الكلية /الجامعة).
 وصف لإلجراءات واملجالس التي تقوم على تطويرالخطط الدراسية.
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املعيارالخامس :الشؤون الطالبية
أ) أهداف الخدمات الطالبية وتنظيمها:
 أن تدعم برامج تطوير الطلبة والخدمات الطالبية في تحقيق رسالة املؤسسة
وأهدافها عن طريق املساهمة في التطوير املعرفي والتربوي لطلبتها ،إذ يتوقع إن
تتسق هذه البرامج والخدمات مع فلسفة املؤسسة .وعليه ،يتوقع من كل
مؤسسة أن توفر خدمات داعمة أساسية للطلبة بغض النظر عن مستوى
البرامج التي تقدمها.
ب) املسؤوليات العامة لبرامج تطويرالطلبة والخدمات الطالبية:
 يجب أن تقدم البرامج والخدمات الطالبية على أساس تقييم حاجات الطلبة
وقدرة املؤسسة على توفيرالدعم الكافي واملناسب بحيث تضمن تحقيق أهدافها.
 وأن تعمل على تبني السياسات الخاصة لهذه البرامج والخدمات ونشرها
وتوزيعها والعمل على تحديثها وتدقيقها بشكل مستمر ومر اقبة تطبيقها
وفاعليتها وتقييم ذلك.
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املعيارالخامس :الشؤون الطالبية
ج ) التقييم األكاديمي للطلبة وسجالت العالمات:
 يجب أن يبنى تقييم األداء األكاديمي للطلبة على ُمحكات واضحة ومحددة وأن
تكون السجالت األكاديمية للطلبة دقيقة وشاملة وأن يكون لدى املؤسسة
إجراءات تحافظ على سالمتها من العبث والتغييروالتزوير.
د) الخدمات الطالبية:
 يجب أن تقبل املؤسسة الطلبة املؤهلين مع برامجها وان توفر البيئة التعليمة
املالئمة والداعمة لتحقيق الطلبة ألهدافهم التربوية.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالخامس
 السياسات واإلجراءات الخاصة بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم وشكواهم
والرسوم واألنشطة الرياضية.
 إحصائية باملساعدات املالية املقدمة للطلبة ،و أنواعها ،وقيمتها ،وعدد الطلبة
الذين حصلوا عليها ،وتوزيعهم حسب الجنس في السنوات الثالث األخيرة.
 هيكل ُيبين الخدمات الطالبية بالجامعة.
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املعيارالسادس :املر افق وخدمات الدعم التعليمية
أ) املكتبة:
 إن الهدف األساس ي للمكتبة ومصادر املعلومات هو دعم عملية التعلم والتعليم
أو التدريس والبحث العلمي بطرق تتسق مع رسالة املؤسسة وأهدافها.
 إن توفير مكتبة مالئمة ومصادر تعلم كافية وخدمات جيدة تنسجم مع مستوى
البرامج املقدمة في املؤسسة لها أهمية كبرى في دعم النمو العقلي والثقافي والفني
للطلبة املسجلين في املواد والبرامج بغض النظر عن مجاالتها والطريقة التي
تقدم بها.
ب) مصادراملعلومات والخدمات:
 أن تكون مصادر املعلومات والخدمات فعالة من حيث النوعية والعمق والتنوع
والحداثة لتكون قادرة على دعم البرامج التي تقدمها املؤسسة.
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املعيارالسادس :املر افق وخدمات الدعم التعليمية
ج) التسهيالت والوصول لها:
 يتوجب على املؤسسة توفير التسهيالت املالئمة والكافية للمكتبة ومصادر
املعلومات األخرى سواء ما يتصل منها باألدوات أو العاملين األكفاء الستخدامها
واإلفادة منها من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين العاملين فيها
داخل الحرم الجامعي وخارجه من خالل شبكة االنترنت.
د) اإلدارة والكوادر(الطو اقم) البشرية:
 يجب أن توفراملؤسسة الكادرالبشري املالئم للمكتبة ومصادر املعلومات من
حيث العدد وأن يتم توزيعهم على مجاالت التخصص املختلفة ذات الصلة
وامتالكهم للمهارات الالزمة لتقديم الخدمات امليسرة لعملية استخدام املكتبة.
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املعيارالسادس :املر افق وخدمات الدعم التعليمية
هـ) التخطيط والتقييم:
 إن التخطيط السليم للمكتبة ومصادر املعلومات ،يدعم الوظائف التدريسية
والتعليمية للمؤسسة ،عن طريق تسهيل إجراء البحوث من قبل الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس،
 كما أن التقييم املستمر والرسمي لجودة وإمكانية استخدام املكتبات ومقتنياتها
وغيرها من مصادر املعلومات وخدماتها ،بهدف الوقوف على جودتها وفعاليتها،
ُيسهم في دعم البرامج األكاديمية.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالسادس
ُ
 الوثائق املطبوعة التي تعرف الطلبة بالخدمات ،والتسهيالت ،ومصادر
املعلومات املتاحة في املؤسسة ،وأوقات استخدامها ،مثل املكتبات ،واملختبرات
الحاسوبية ،والتسهيالت السمعية البصرية املتو افرة في مصادرالتعلم األخرى.
 امليزانية التفصيلية للمكتبة ومصادرالتعلم.
 إحصائيات عن مقتنيات املكتبة ومصادراملعلومات األخرى.
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املعيارالسادس :البحث العلمي
ُ
 تعد البعثات واألبحاث واإلبداعات من األمور الالزمة لعمل أعضاء هيئة
التدريس والطلبة ،وهي تتكامل مع األنشطة التدريسية بغض النظر عن حجم
املؤسسة وطبيعتها.
 فمن خالل البعثات (التي قد تشمل التأسيس والتعمق باملعرفة) يمكن أن
يكتسب أعضاء هيئة التدريس البراعة واملهارة وبذلك يسهمون بشكل حقيقي
وصادق في تطويرممارساتهم التدريسية.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالسابع
 السياسات والتعليمات واإلجراءات التي تتعلق بالبحث العلمي ،وعقد املؤتمرات
والندوات واإلبداعات األدبية.
 نماذج من بحوث أعضاء هيئة التدريس و إبداعاتهم األدبية.
 إحصائيات عن عدد الطلبة املوفدين في بعثات والتخصصات التي تم إيفادهم
فيها.
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املعيارالثامن :خدمة املجتمع والبيئة
 يجب أن تعمل املؤسسة على تبني سياسات واضحة للعمل مع مؤسسات
املجتمع املحلي تقوم على التخطيط السليم الذي يمتازبالو اقعية و ُيبنى على
أساس رسالة املؤسسة وأهدافها وتكون هذه العالقة محددة وواضحة مبنية
على التعاون واملنفعة املتبادلة من خالل وضع إستراتيجية وبرامج محددة
لوضع األولويات.
 ويجب أن تبدي املؤسسة بمجالسها كافة ،وأعضاء هيئة التدريس فيها
وموظفيها االلتزام بالتعاون التام مع هذه املؤسسات .
السياسات واإلجراءات
 السياسة أو السياسات (  )Policiesهي بيان رسمي ملبدأ أو قاعدة يجب أن يتبع من جميع
أعضاء املنظمة ،كل سياسة تحدد أهمية موضوع معين ملهمة أو عمليات املنظمة.
 أما األجراء :يخبرأعضاء املنظمة كيفية تنفيذ السياسة.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالثامن
 الخطط السنوية أو طويلة املدى من أجل النهوض ودعم مؤسسات املجتمع
املحلي.
 الوثائق والسياسات الخاصة والدالة عن مدى التعاون بين الجامعة
ومؤسسات املجتمع املحلي.
 عدد الدراسات والبحوث واملشاريع التي تم إجراؤها بالتعاون مع املجتمع
املحلي.

44

© 2019 Al-Griw

ُ
املعيارالتاسع :ضمان الجودة والتحسين املستمر
ُ
 ينظر إلى عملية ضمان الجودة وإدارتها بأنها العملية املنظمة التي يتم من خاللها
الوقوف على الدرجة التي تعمل بها املؤسسة في تنفيذ واجباتها واملسؤوليات
املناطة بها وفق معايير الجودة واألنظمة النافذة من منظمة االعتماد وضبط
الجودة ،بما يكفل املحافظة على رسالة هذه املؤسسة واسمها وغرضها وهدفها
ونشاطاتها األكاديمية بما يضمن نوعية التعليم الذي ُيقدم للطلبة.
 وهذه تتطلب إيجاد مكتب خاص في املؤسسة يعمل ويضمن تقديم الشواهد
ُ
ُ
واألدلة التي تؤكد القيام بدورها وتحقق أهدافها بفاعلية وصدق وثبات.
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيارالتاسع

 تعمل املؤسسة على تزويد منظمة االعتماد بجميع الوثائق والتقارير والقوائم
املطلوبة.
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مراحل عملية االعتماد األكادميي

تتضمن عملية االعتماد األكاديمي املراحل التالية:
 .1إعداد املعايير وتطويرها
 .2نشر مفهوم وثقافة الجودة واملمارسات الجيدة
 .3القيام بعملية الدراسة ذاتية (التقويم الذاتي) للجودة واالعتماد
 .4الزيارة امليدانية – التدقيق الخارجي ()External Auditing
 .5نتائج االعتماد
 .6املتابعة – ضمان الجودة
 .7إعادة التقويم – التدقيق الخارجي
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مراحل عملية االعتماد األكادميي

م
1
2
3
4

املرحلة
إعداد املعايير

وصف املرحلة

ُ
تطورهيئة االعتماد املعنية ،باالشتراك مع مؤسسات تعليمية ذات عالقة ،معايير االعتماد.

في املؤسسات التي تطبق االعتماد ألول مرة ،ينبغي عليها أن تعمل على نشرثقافة ومفهوم الجودة
نشرثقافة الجودة
واالعتماد األكاديمي بين جميع العاملين فيها.
ُ
تعد املؤسسة أو البرنامج الذي يطلب االعتماد دراسة تقييم ذاتي ( )Self-studyتقيس أداءها في
القيام بدراسة ذاتية
ضوء معايير هيئة االعتماد املعنية.
ً
تختارهيئة االعتماد املعنية فريقا من املختصين يزوراملؤسسة؛ لتحديد مدى تحقيق املؤسسة أو
الزيارة امليدانية
البرنامج ملعايير االعتماد.

5

نتائج االعتماد

6

ُ
املتابعة

7

إعادة التقويم

إذا ما اقتنعت هيئة االعتماد املعنية أن املؤسسة التعليمية أو البرنامج حقق معايير االعتماد،
فإنها تمنحها االعتماد وتدرج اسم املؤسسة أو البرنامج في قائمة املؤسسات أو البرامج املعتمدة
ً
تتابع هيئة االعتماد املعنية كل مؤسسة أو برنامج معتمد سنويا طوال فترة االعتماد املمنوح؛
للتحقق من أنها مستمرة في تحقيق املعايير.
ً
تعيد منظمة االعتماد املعنية دوريا تقييم كل مؤسسة أو برنامج بعد انقضاء فترة االعتماد (والتي
تتراوح ما بين 3إلى  5سنوات)

مراحل عملية االعتماد األكادميي
عملية التقييم ()Evaluation Process

 الدراسة الذاتية ()Self Study
 يتم في هذه املرحلة توفير الشواهد واألدلة حول كل معيار من املعايير
املتضمنة في قائمة معايير االعتماد الخاصة بمؤسسات وبرامج مؤسسات
التعليم بالجامعات الليبية.
 وينظر الى هذه املرحلة على أنها عبارة عن اختبار تربوي تجريه املؤسسة
نفسها ملعرفة مدى تحقق وتو افر معايير االعتماد وضمان الجودة بها
وبالتالي اتخاذ القرارات الذاتية املتصلة بإعادة تصميم بيئة التعليم،
والبرامج ،وأساليب التعليم وتعديلها بشكل ينسجم مع معايير ضبط الجودة
واالعتماد.
 وتعمل الجامعة على تقديم ذلك ضمن وثيقة مدعمة لكل األوراق املطلوبة.
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مراحل عملية االعتماد األكادميي
التدقيق الخارجي ()External Auditing

 الزيارة امليدانية
 يتم من خاللها زيارة املؤسسة (الكلية /الجامعة) ملراجعة الشواهد واألدلة التي
تقدمت بها املؤسسة املعنية وتحليلها العتماد وضبط وضمان جودة برامجها ،إذ
أنها مرحلة فحص حاسمة للمؤسسة أو البرنامج األكاديمي موضع االهتمام،
ُ
 تتم من قبل فريق خارجي من املختصين ((مراجعة املختصين ())Peer Review
للتأكد من أن معايير االعتماد والجودة تم تحققها ،وأن البيانات والشواهد
املدعمة في التقرير الذاتي و اقعية ويعمل بعدها الفريق على تقديم تقرير
باملقترحات املالئمة حول تحسين املمارسات النوعية واملحافظة عليها.
 ويتضمن التقرير (الوثيقة) كذلك أهم مالمح القوة والضعف في التقرير الذاتي
املقدم من املؤسسة التعليمية.
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مقياس التقييم (التدريج الكمي لألداء)
(يستخدم هذا الرسم البياني لقياس كل مؤشر من كل معيارعلى حده)

التصميم ()Design
الدرجة ()Degree

ت

املؤشرات التي تحقق هذا املعيار

التقييم (مستوى األداء)

0

1

4 3 2

الشواهد واألدلة

1
2
3
4
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مقياس التقييم

1

التخطيط

2

التطبيق

الشواهد واألدلة

املراجعة

4

املراقبة

3
دورة ختطيط اجلودة
Quality Planning Cycle; QPC
52

© 2019 Al-Griw

هل هي مرتادفات أو ...

مفاهيم ومصطلحات

الشواهد – األدلة

املصادر املتاحة التي ُيستند إليها في تحقيق املؤشرات (مثل قواعد البيانات،
محاضر االجتماعات ،التقارير السنوية ،نتائج عمليات التقييم ،السجالت،
املقابالت ،إلخ)
 الشواهد :جمع شاهد ،ما ال تعلمه إال باملشاهدة والحضور.
 األدلة :جمع دليل ،ومعناه في اللغة العربية :الهادي إلى أي ش يء حس ي أو معنوي
ُ
ّ
ّ
 الوثائق :جمع وثيقة ،وتعرف في بأنها الورقة املكتوبة أو املنشورة على اإلنترنت،
أو على وسائل رقمية أو تناظرية ،مثل شريط صوتي أو على أقراص مدمجة
والتي تحفظ لتالش ي الضياع.
 التوثيق :هو رصد و تسجيل دقيق لجميع املعلومات والحقائق بطرق عديدة
ً
لتكون مرجعا في خدمة أغراض املؤسسة.

مقياس التقييم
معايري االعتماد املؤسسي

مثال :املعياراألول – التخطيط ( 11مؤشرا)
ت
1

2
3
4

املؤشرات التي تحقق هذا املعيار
للمؤسسة خطة استراتيجية معتمدة ،تتماش ى مع استراتيجية الجهة
التابعة لها.
تتضمن الخطة غايات واضحة وأهداف محددة قابلة للقياس.
رؤية ورسالة وقيم وأهداف املؤسسة واضحة ومعلنة ومنشورة.
ُ
للمؤسسة آلية تشرك من خاللها أصحاب العالقة بمن فيهم الطالب
وأرباب سوق العمل في إعداد الخطة االستراتيجية.

 5للمؤسسة آلية لنشرخطتها االستراتيجية وتوضيحها ألصحاب العالقة.

للمؤسسة آليات دقيقة لجمع وترتيب البيانات واستخالص املعلومات
 6بشكل منتظم من أجل قياس درجة تحقيقها ملؤشرات األداء الواردة في
خطتها االستراتيجية.

التقييم (مستوى األداء)
4 3 2 1 0

الشواهد واألدلة
وثيقة الخطة االستراتيجية
قرار – محاضراجتماعات

املوقع اإللكتروني – دليل
املؤسسة
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مقياس التقييم
معايري االعتماد املؤسسي

مثال :املعياراألول – التخطيط ( 11مؤشرا)
ت

املؤشرات التي تحقق هذا املعيار

التقييم (مستوى األداء)
4 3 2 1 0

الشواهد واألدلة

1
2
3
4
5
6
0

4 3 2 1

نسبة أداء املعيار= مجموع درجات املؤشرات مقسوما على (عدد املؤشرات×)4
 نسبة أداء املعيار= 46.67%= 24  10
ً
 إجمالي معدل األداء ملجمل عدد املعايير = مجموع نسب أداء املعاييرمقسوما على عدد املعايير
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مراحل عملية االعتماد األكادميي
القرار
Decision - Making
ُ

 تقوم إدارة االعتماد باملركز بدراسة التقرير املقدم من قبل لجنة التدقيق الخارجي،
ودراسة الشواهد واألدلة املتو افرة لدى املركز ،ودراسة تقرير الجامعة الذاتي ومن ثم
احالته إلى إدارة املركزالتخاذ القرارالنهائي وإصدارشهادة االعتماد.
ً
 ويعمل املركز على نشر النتيجة فقط دون التفاصيل حفاظا على سرية املعلومات
وخصوصيتها.
 وعادة ما تكون النتيجة أحد االحتماالت التالية:
 معتمد،
 مؤجل لحين استكمال بعض النو اقص،
 غيرمعتمد.
ً
 في بعض هيئات االعتماد ،يشمل التقييم رصد عالمة مئوية تمهيدا ملنح الحو افز
املالية واملعنوية املترتبة على عملية التقييم.
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UNIVERSITY OF

Tripoli
 60سنة من العطاء

جامعة طرابلس

ً
ل
سكرا ح سن اسيماعكم
الجودة والتصنيف واالعتماد وسيلة لتحقيق التميز

الرحلة مستمرة ...
لح ة تقن
ي
ي
ل
ن
أ
ط
م
مكنب ا ود و م الداء حا عه را س

حل
وفق الله ا متع

االعتمــاد املؤسسي

الطاقة االستيعابية:
معدل أقل ثالثة محاور أو محور أعضاء هيئة التدريس أيهما أقل.
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الطاقة االستيعابية للبرنامج
الطاقة االستيعابية =
العدد الفعلي ألعضاء هيئة التدريس ÷ (عدد ساعــات متطلبات القسم  /عدد ساعات الخطة
الدراسية ) × نسبة طالب إلى عضو هيئة تدريس
العدد الفعلي ألعضاء هيئة التدريس = أعضاء هيئة التدريس املعتمدين في القسم املعني
+
مجموع أعضاء هيئة التدريس من األقسام األخرى الذين يدرسون مساقات للقسم املعني
__
مجموع أعضاء هيئة التدريس من القسم املعني الذين يدرسون مساقات ألقسام أخرى
نسبة الطلبة إلى عضو هيئة التدريس:
التخصصات العلمية 1:20
التخصصات اإلنسانية 1:30
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تعليمات هامه ألعضاء هيئة التدريس
 االلتزام بتعليق البطاقة التعريفية
 االلتزام باملحاضرات.
 االلتزام بتسليم ملخص توصيف املقررللطالب.
 تو افراملادة العلمية للمقررالدراس ي
 تعليق الجدول الدراس ي والساعات املكتبية وقائمة الطالب
 اإلرشاد األكاديمي على باب املكتب.
 التواجد في املكتب في أوقات الساعات املكتبية واإلرشاد األكاديمي
 ضرورة فتح ملف لكل طالب باإلرشاد األكاديمي
 التأكد من االنتهاء من تنظيم وتبويب ملف املقرر.
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تعليمات هامه ألعضاء هيئة التدريس (تابع)
 االحتفاظ بنسخة من كشف حضورالطالب
 اإلجابة على األسئلة املوجهة من قبل فريق الزائر
 بشكل مختصرومحدد.
 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 املحاضرة لزيارة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي والتعريف
بها
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أسئلة أعضاء هيئة التدريس















ما هي الطرق املستخدمة في عملية تعليم الطلبة؟
هل هناك مر اقبة على استراتيجيات التعلم املستخدمة في القسم؟
ما هي فرص التعليم الذاتي املتاحة للطلبة
مما تتكون العملية التعليمية؟
( املدرس واملنهاج وأساليب التقييم والبيئة التعليمية)
ما هي أوجه مر اقبة العملية التعليمية؟
ما هي أساليب تقييم الطلبة؟
ما هي أسس النجاح والرسوب؟
كيف يتم التأكد من صحة عملية التصحيح؟
ما هي سياسة الدخول إلى املحاضرة
ما هي سياسة الدخول إلى االمتحانات
هل هناك إجراءات الستضافة زميل زائر؟
هل تدعم إدارة الكلية مشاريع أبحاث الهيئة التدريسية ومساهمتهم في املؤتمرات.
هل هناك نظام لتطويروتنمية مهارات أعضاء الهيئة التدريسية.
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