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تساؤالت
عليمية، في خاطر املهتمين بالعملية التتدور 

هوولعل أول خاطر يدور 
واملالحظاتالتساؤالت 
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ومصطلحاتمفاهيم
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أو )هي السمات والخصائص والقيم التي تجعل املؤسسة 
تعارف عليها قادرة على الوفاء باملتطلبات واملعايير امل( البرنامج

.املماثلةفي املؤسسات والبرامج 
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(Quality)اجلودة 
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تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم اجلامعي
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يأسباب زيادة االهتمام بتطبيق إدارة الجودة في التعليم الجامع

التعليميةاملؤسساتبينالشديدةاملنافسة.

التعليميةالعمليةفيعالأداءتحقيقإلىالحاجة.

العاليالتعليممؤسساتاعدادفيالهائلالكميالتوسع.

العاليبالتعليمامللتحقينالطالبإعدادفياملستمرةو املتتاليةالزيادة.

خرجالتبعدماإلىاملعرفةوتحصيلالتعليمفيلالستمرار الحاجةامتداد
Lifelongالحياةمدىالتعليم) learning).

© 2019 Al-Griw 



فوائد تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم اجلامعي
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 (.الكلية/ الجامعة)تحسين األداء في جميع مجاالت عمل املؤسسة

 جتمع والبيئةمركز املؤسسة التنافس ي بين نظيراتها وتعظيم دورها في خدمة املتحسين.

دراسة متطلبات املجتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات.

إشباع حاجات الطلبة والوفاء بمتطلباتهم والعمل على زيادة الرضا لديهم.

 (واألخالقيةاملهاريةتحسين جودة املتعلم في الجوانب املعرفية، )الطالب تحسين أداء ونوعية.

 (لتعليميةاإلسهام في حل املشكالت التي تعيق العملية ا)التعليمية زيادة فاعلية العملية.

 
ً
 وعامليا

ً
.تأكيد السمعة الجيدة للمؤسسة وبرامجها األكاديمية محليا

© 2019 Al-Griw 
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األكادميياالعتماد 

ضمان هو سلسلة من اإلجراءات التدقيقية والتقييمية املعيارية الهادفة إلى
،الحد األدنى من متطلبات جودة التعليم العالي

 اقتـراح تعليمية الكفيلة باالرتقاء بمستوى العملية الالخطوات التنفيذيــة و
مل وسوية وأهلية مخرجاتها للمنافسة في أسواق العواألنشطة املصاحبة 

.املحلية والخارجية

© 2019 Al-Griw 
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؟؟اجلامعيالتعليمماذا يعين االعتماد يف 

التعليميةاملؤسساتترتيبأو تصنيفالىيهدفال االعتماد.

املجتمعاطمئنانعلىويبعثالتعليميةبالعمليةاالرتقاءالىيهدفاالعتماد
 وليساملؤسسةهذهلخريجي

ً
.لهاتهديدا

تضمنأساسيةمعايير منظومةعلىتأكيدهو االعتماد 
ً
 قدرا

ً
منليهعمتفقا

 وليسالجودة،
ً
.بهاالخاصةللهويةطمسا

ولكنتعليميةالللعملية(التعلمكفايات)النهائيباملنتجفقطيهتمال االعتماد
.التعليميةاملؤسسةومقوماتجوانببكلالقدر بنفسيهتم

© 2019 Al-Griw 



أسباب االهتمام باالعتماد األكادميي
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األهمية املتزايدة للمعرفة كموجه للنمو في سياق االقتصاد املعرفي.

ظهور سوق عاملي للعمالة.

انتشار مؤسسات التعليم العالي الخاصة واألهلية.

االلتزام األدبي واملنهي للعاملين في التعليم العالي.

© 2019 Al-Griw 



أهداف االعتماد األكادميي
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 أو عامل)تحقق الحد األدنى من املعايير ( أو برنامج)التحقق من أن املؤسسة 
ً
(.يامحليا

 ى الرقي أهداف للتحسين الذاتي ملؤسسات التعليم العالي الضعيفة، والحث علتطوير
.باملعايير في مؤسسات التعليم العالي

 في التدريس والعاملين والطلبة واملجتمع الهيئة إشراك 
ً
قييم التخطيط والتجميعا

.املؤسس ي

 محمعايير للترخيص واالعتراف املنهي والرقي بمحتويات هذه التخصصات وضع 
ً
 وعامليا

ً
.ليا

 ستمر التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من أجل التحسين تعزيز
ُ
عية ومستويات في نو امل

قدمةالبرامج األكاديمية 
ُ
.امل

 ت وبيانات معلومامن خالل توفير مساعدة الطلبة على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي
واضحة ودقيقة للطلبة وأصحاب األعمال وغيرهم حول نوعية ومستويات البرامج 

.األكاديمية املقدمة

© 2019 Al-Griw 



NCQAAETIs

سمى بموجب أحكام هذا القرار مركز عام ينشأ ي(: 1)مادة 
“يبيةملركز الوطين لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدرا”

سويتمتع بالذمة املالية االعتبارية، تكون له الشخصية 
ُ
تبع ويتقلة امل

 فئنش ين أوللمركز ، طرابلسمقره مدينة ويكون ،وزارة التعليم
ً
.لهروعا

م  2006لسنة ( 164)قرار رقم 
الوطينبإنشاء املركز 

على املستوى الوطين–االعتماد هيئات 

 وُيعد املركز الجهة 
ً
ة بالدولة الليبيةباعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والخاصاملخولة قانونا
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امجالبرنأو العاليالتعليممؤسسةعلىالتياملحدداتمجموعةهي
 اعتمادهاليتماستيفاؤهااألكاديمي

ً
 اعتمادا

ً
،أكاأومؤسسيا

ً
وهيديميا

.التعليميةالعمليةجودةمتطلباتمناألدنىالحدتشكل

معايري االعتمــاد األكادميي

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد 

ةاملؤسسات التعليمية والتدريبي

© 2019 Al-Griw 



(ختصصي)اعتماد براجمي 
اميمنح للبرامج والتخصصات واألقس.

  خــــذ يخــــتص بتقــــويم برنــــامج معــــين مــــع ا
قيــــــــة بعـــــــين االعتبــــــــار  عالقـــــــة البرنــــــــامج بب

.األنشطة ذات العالقة

 سلســــــلة مــــــن اإلجــــــراءات التدقيقيــــــة هــــــو
تخصـص والتقييمية للعناصر املعنية بال

ــــــــاديمي ات ويـــــــــرتبط أيضـــــــــا بالتوقعـــــــــ. األـك
.املهنية للدخول في مهنة معينة

اعتماد مؤسسي

األكادميياالعتمــاد أقسام / أنواع

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد 

ةاملؤسسات التعليمية والتدريبي

 للمؤسسة التعليميةيمنح.
مــا فــي وينظــر إلــى املؤسســة كنظــام متكامــل ب

.ذلك البرامج األكاديمية
ة مـــــــــن الخطـــــــــوات التدقيقيـــــــــة لهـــــــــو سلســـــــــ

تيـــــــــــــة والتقييميـــــــــــــة املعنيـــــــــــــة بالبنيـــــــــــــة التح
ة واملــــــــــوارد البشــــــــــرية األكاديميــــــــــة واإلداريــــــــــ

.  ملؤسسات التعليم العالي
ميــــة تقــــويم شــــامل لكامــــل املؤسســــة التعلي

. كاديميةبكافة أنشطتها األكاديمية وغير األ



االعتماد الرباجمي
املؤسسياالعتماد 

التخطيط1.

القيادة والحوكمة2.

املساندةالكوادر هيئة التدريس و 3.

البرنامج  التعليمي4.

الشؤون الطالبية5.

افق وخدمات الدعم التعليمية6. املر

البحث العلمي7.

خدمة املجتمع والبيئة8.

املستمرضمان الجودة والتحسين 9.

والتنظيم اإلداري التخطيط 1.

البرنامج  التعليمي2.

املساندةالكوادر هيئة التدريس و 3.

الشؤون الطالبية4.

افق وخدمات الدعم التعليمية5. املر

البحث العلمي6.

خدمة املجتمع والبيئة7.

ستمرضمان الجودة والتحسين 8.
ُ
امل

معايري االعتمــاد األكادميي

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد 

ةاملؤسسات التعليمية والتدريبي

© 2019 Al-Griw 
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(Quality Assurance; QA)اجلودةتوكيد/ تأكيد/ ضمان

 تطويرهاو أدنىكحداالعتمادأسستوفير في(الجامعة/الكلية)املؤسسةاستمرارهو
 افسمنمستوى إلىتصلحتىفيهاالتعليمبمخرجاتاالرتقاءنحو وتحسينها

ً
محليا

 و 
ً
،عامليا

كريناملفجعلالذيالحدإلىالعالمدول معظمفيكبير باهتمامالجودةحظيتوقد
وذجلنماألساسيةالركائز إحدىباعتبارهاالجودةعصر العصرهذاعلىيطلقون 
.معهايفالتكومحاولةواملحليةالدوليةاملتغيراتملسايرةظهر الذيالناجحةاإلدارة

الجودةضمانعمليةأهداف

ويـات التحســين والتطويـر املستمر للممارسات املوجودة وتحقيـق أعلى املست
سات مخرجات مؤسأداء و املمكنـة في املمارسات والعمليات مما ينجم عنه تطوير 

.التعليم العالي

املسائلة

© 2019 Al-Griw 
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معتالءميبماوالبرامجياملؤسس ياالعتمادمعايير تطوير علىاملركزعمللقد
اقعأرضعلىتطرأالتيالجديدةاملعطيات حصليالتيالراجعةوالتغذيةالو

الطاقةعرفأو )اعتمادطلباتبدراسةاملكلفةاللجانتقارير مناملركزعليها
،(العاليالتعليممؤسساتلبرامجاالستيعابية

 معبالتعاون أو املركزعقدهايالتيالعملوورشاللقاءاتخاللمنأو
،الجامعات

الجودةضمانملعايير سابقكمتطلباملعايير هذهواعتمدت.

ضمان اجلودةاملركز و

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد 

ةاملؤسسات التعليمية والتدريبي

© 2019 Al-Griw 
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التخطيط: املعيار األول 

:واألهدافوالرسالةالرؤية(أ

منومقرةبهاللمعنيينومعلنةواضحةللمؤسسةوأهدافورسالةرؤيةوجود
حيحة،وصمحددةإجراءاتوفقتطويرهاتمللمؤسسةاملختلفةاملجالسقبل
أنلىعاملؤسسةعنالصادرةواملنشورةاملطبوعةاملوادجميعفيتظهر وأن

للمؤسسة،واملاليةواملاديةالبشريةاملصادر معتتفق

خاصةالوأنشطتهااملؤسسةسياساتواألهدافوالرسالةالرؤياهذهتوجهوأن
الخدماتو فيهااملصادر وتوزيعالتدريسهيئةأعضاءوتعيينالطلبةبقبول 

تطرحها،التيالتربويةوالبرامج

املؤسسةورسالةرؤيةتحققمنللتأكدمحددةوآلياتعملياتتوفر مع
اقعفياملتغيراتضوءفيوتطويرهاوأهدافها .الو

معايري االعتمــاد املؤسسي

© 2019 Al-Griw 
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:والفاعليةالتخطيط(ب

يتهالرؤ املؤسسةتحقيقتضمن،ُمستمرتخطيطعمليةوجودالضروري من
املؤسسةيةرؤ تحقيقفيهاتمالتيالدرجةباستمرار تقيموأنوأهدافهاورسالتها
.ذلكفيإتباعهاتمالتيوالطرق وأهدافهاورسالتها

التخطيط: املعيار األول 

© 2019 Al-Griw 

هي املقدرة على تحصيل ( Effectiveness)الفاعلية الفّعالية أو
.النتيجة املطلوبة واملبتغاة واملتوقعة
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الوثائق املطلوب ابرازها للمعيار األول 

 ويرهاتتضمن رؤية املؤسسة، ورسالتها، وأهدافها، وطريقة تطوثيقة رسمية
.ؤسسةوتاريخه، وتاريخ إدخال التعديالت عليها، واعتمادها من قبل مجالس امل

الدراسات املتعلقة بالتخطيط.

تحليل حاجات البرامج والدوائر  في املؤسسة.

© 2019 Al-Griw 
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:واإلدارة في املؤسسةالحوكمة نظام ( أ

يزودحيثوأهدافهااملؤسسةرسالةتحقيقفيواإلدارةالحوكمةنظاميسهم
معهموالعاملينوإداراتها(الجامعة/الكلية)املؤسسةةحاكميعلىالقائمين
وبرامجهاةوالتنظيميالتطويريةوخططهاأولوياتهاوترتيباملؤسسةبأهداف

ميةالتعليميةالبيئةتدعيمإلىيؤديمما،التعليمية
ُ
.افيهوالتعل

القيادة والحوكمة: املعيار الثاني

© 2019 Al-Griw 

احلوكمة
 ذاتفاألطرابينالعالقةوتوضحمهامهااملؤسساتفيهتمارسالذياإلطار

األطرافو املختلفةالتنظيميةومستوياتهااملؤسسةإدارةمجلسمنالعالقة
ستفيدةالخارجية

ُ
.األطرافجميعحقوق وضمانخدماتهامنامل



25

:  الجامعةمجلس ( ب

 ُ(الحاكمية)الجامعةمجلسعدي 
ً
املهابك املؤسسةجودةعنمسؤوال

ياساتالسورسم،لهااملاليةالشؤونوتصريفوأهدافهاتهاالرسوتحقيق
،وتنفيذهالهاالعامة

 يةاإلدار الوحداتفيواإلداريةاألكاديميةالشؤونمتابعةعنمسؤولوهو
.املؤسسةفياملختلفة(العلميةاألقسامأو )والكليات

:القيادة واإلدارة( ج

ديدتحمسؤولية(الجامعةرئيس/الكليةعميد)املؤسسةبرئيسيناط
بة،املناسالخططوتطوير فيهااألولوياتسلمووضعأهدافهاوتعريف

دعميوفر ممامنظمينفيهاوالعامليناملؤسسةإدارةتكون أنويجب 
ً
للبيئةا

ميةالتعليمية
ُ
.ورسالتهاأهدافهاالنهايةفيويحققوالتعل

القيادة والحوكمة: املعيار الثاني

© 2019 Al-Griw 
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وثائق القوانين واألنظمة الخاصة باملؤسسة .

 افز ،سسةُسلم الرواتب للعاملين في الهيئتين اإلدارية والتدريسية في املؤ والحو
.والعالوات املالية لهم

قائمة باملجالس التي توجد في املؤسسة،

وقائمة بأسماء أعضائها،

صب املناط وتاريخ تعيينهم باملنا، ونبذة مختصرة عن سيرهم العلمية واإلدارية
.بهم

الثانيالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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بهم ةاختيار أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم والتعليمات اخلاص
:والنمو املهين هلم

عد
ُ
منهمبواالحتفاظوتطويرهمأكفاءتدريسهيئةأعضاءاختيار عمليةت

للمؤسسة،املهمةالقضايا

لقىإذا
ُ
.فيهاجودةالوتوفير التربويةالبرامجتنفيذمسؤوليةعاتقهمعلىت

افر أنيجب،هنامن يئةهأعضاءمنواملؤهلالكافيالعدداملؤسسةفييتو
.وأهدافهارسالتهالتحقيقاملساندةوالكوادر التدريس

أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة: الثالثاملعيار 
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كوادر والالتدريسهيئةبأعضاءتتعلقالتيواإلجراءاتوالتعليماتالسياسات
.املساندة

اتواملمارسالسياساتومتابعةتطوير،فيالتدريسهيئةأعضاءلدور ملخص
.العلميوالبحثاألدبية،واإلبداعاتباإليفاد،املتصلة

اإلناثو الذكور عددحيثمن،(والفنييناملعيدين)املساندةالكوادر عنإحصائيات.
كور الذعددحيثمناملؤسسة،فيالعاملينالتدريسهيئةأعضاءعنإحصائيات

األكاديمية،الخدمةسنواتوعدداملتفرغين،وغير املتفرغينوعددواإلناث،
.ممنهلكلاألخيرةالثالثالسنواتفيالعلميواإلنتاجالعلمية،واملؤهالت

الثالثالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 

© 2019 Al-Griw 

السياسات واإلجراءات
 أو السياسات السياسة(Policies )ع هي بيان رسمي ملبدأ أو قاعدة يجب أن يتبع من جمي

. أعضاء املنظمة، كل سياسة تحدد أهمية موضوع معين ملهمة أو عمليات املنظمة
 يخبر أعضاء املنظمة كيفية تنفيذ السياسة:األجراءأما.
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: املتطلبات العامة( أ
إحدىيفكفاءةي ذو طلبةتخريجإلىتؤديجامعيةبرامجاملؤسسةتطرحأن

افرةاملعرفيةالتخصصات فيجودةالعاليةنوعيةعلىاإلبقاءيعدإذا،املتو
رجةبالداالعتمادوهيئةاألولى،بالدرجةاملؤسسةمسؤوليةالبرامجهذه

وتطويرهاهاتحسينواستمراريةالتربويةالبرامجتقييمفإنهنا،ومن.الثانية
.(االعتمادوهيئة)للمؤسسةمستمرةمسؤوليةهي
ومواردهاوإجراءاتهاوخططهابرامجهاتعديل/تطويراملؤسسةوعلى

أجلمن،ومؤسساتهاملجتمعوحاجاتالظروف،لتغير استجابةومكوناتها
.الجودةعاليمستوى ذاتتربويةبرامجعلىاإلبقاء

:التخطيط والتقييم في البرامج التربوية( ب

املستمرالتقييمعلىالتربويةللبرامجالتخطيطيستند 
ُ
ضوءفيلهانظموامل

دادإععلىالبرنامجيعملالذيالعملوميدانبالتخصصالخاصةالحاجات
.بهلاللتحاقالطلبة

البرنامج التعليمي: املعيار الرابع
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(: الدرجة الجامعية األولى)برنامج البكالوريوس (  ج

(األولىعيةالجامالشهادةأو )الليسانسأو بالبكالوريوسالخاصةالبرامجتصمم
 ،فيهامللتحقينللتخصصاألساسيةباملعارفالطلبةتزويدأجلمن

ً
عنفضال

اديميةاألك الخططتضمأنيتوقعإذالواسعة،املعرفيةبمجاالتهتعريفهم
:يليمااملؤسسةتقدمهاالتيالبرامجمنبرنامجأيفيللطالب

الالزمةتالكفاياالطالبتكسب(الجامعةمتطلبات)عامةتربويةمتطلبات1)
.ةللمعرفالرئيسةباملجاالتالوعيوتطوير املستقلالتعلماجلمن

االتللمجاألساسيةاملعارفالطالبتكسبإجباريةتخصصمتطلبات2)
.للتخصصالرئيسالتركيز تشكلالتياملعرفية

تاالهتمامامنواحدةانتقاءللطالبتسمحبحيثاختياريةمتطلبات3)
صةالخارؤيتهحسببهااملعرفةواكتساباألخرى العقليةأو املعرفية
.املنهيملستقبله
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: برامج الدراسات العليا( د

ولىاأل الجامعيةالدرجةتليالتياملتقدمةالخبراتمنمجموعةعنعبارةهي
نويمكالدكتوراه،أو املاجستير درجتيعلىالطالبحصول إلىوتفض ي

:فئتينإلىتصنيفهما

إعدادوهدفهاالعلميالبحثألغراضالطلبةإعدادعلىتعملاألولى
املهاراتبالطلبةتزويدعلىوقادرينمؤهلينوباحثينتدريسهيئةأعضاء
.ونشرهااوتنظيمهالجديدةاملعرفةوإنتاجالكتشافالعلميللبحثالالزمة

بتفسير ةالخاصالكفاياتلديهوتطور املنهيللعملالطالبتعدوالثانية
 وتنظيمها،املعلومات

ً
الالزمةئيةواألداالتحليليةمهاراتهتطوير عنفضال

.وتقديمهااملهنيةباملمارساتللقيام

© 2019 Al-Griw 
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:  يابرامج الدراسات العلبأعضاء هيئة التدريس واملصادر ذات العالقة ( هـ

هيئةاءأعضتعينأنالعلياللدراساتبرامجتقدمالتياملؤسساتمنيتوقع
إسهاماتديهمليكون وأن.والعلميوالبحثيالتدريس يأدائهمفيمتميزينتدريس
.حدودهاوزيادةوتطورهااملعرفةتقدمفيواضحة

صادر املبتوفير املؤسسةالتزامالعلياالدراساتبرامجفيالنجاحيتطلب
أو (سالتدريهيئةأعضاء)بشريةكانتسواءالبرامجلهذهالالزمةاملختلفة

قيةور تعليمومصادر مكتباتأو مختبراتأو وأدواتمعداتأو مكانيةأو مادية
.والكترونية
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ستخدم لقياس فاعلية البرامج التربوية
ُ
.األدوات واإلجراءات التي ت

 (ةالجامع/ الكلية)املؤسسة قائمة باألهداف الخاصة بكل برنامج  تقدمه.

وصف لإلجراءات واملجالس التي تقوم على تطوير الخطط الدراسية.

الرابعالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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:أهداف الخدمات الطالبية وتنظيمها( أ

ؤسسةاملرسالةتحقيقفيالطالبيةوالخدماتالطلبةتطوير برامجتدعمأن
إنيتوقعإذا،لطلبتهوالتربوي املعرفيالتطوير فياملساهمةطريقعنوأهدافها

لك منيتوقعوعليه،.املؤسسةفلسفةمعوالخدماتالبرامجهذهتتسق
مستوى عنالنظر بغضللطلبةأساسيةداعمةخدماتتوفر أنمؤسسة
.تقدمهاالتيالبرامج

: املسؤوليات العامة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطالبية( ب

لبةالطحاجاتتقييمأساسعلىالطالبيةوالخدماتالبرامجتقدمأنيجب
.أهدافهايقتحقتضمنبحيثواملناسبالكافيالدعمتوفير علىاملؤسسةوقدرة

اونشرهوالخدماتالبرامجلهذهالخاصةالسياساتتبنيعلىتعملوأن
اقبةمستمر بشكلوتدقيقهاتحديثهاعلىوالعملوتوزيعها يقهاتطبومر
.ذلكوتقييموفاعليتها

الشؤون الطالبية: املعيار الخامس
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:التقييم األكاديمي للطلبة وسجالت العالمات(ج

وأنددةومحواضحةُمحكاتعلىللطلبةاألكاديمياألداءتقييميبنىأنيجب
سةاملؤسلدىيكون وأنوشاملةدقيقةللطلبةاألكاديميةالسجالتتكون 

.والتزويروالتغيير العبثمنسالمتهاعلىتحافظإجراءات

:الخدمات الطالبية(  د

التعليمةةالبيئتوفر وانبرامجهامعاملؤهلينالطلبةاملؤسسةتقبلأنيجب
.التربويةألهدافهمالطلبةلتحقيقوالداعمةاملالئمة

الشؤون الطالبية: املعيار الخامس
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 بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم وشكواهم السياسات واإلجراءات الخاصة
.والرسوم واألنشطة الرياضية

الطلبةدوعدوقيمتها،وأنواعها،للطلبة،املقدمةاملاليةباملساعداتإحصائية
.يرةاألخالثالثالسنواتفيالجنسحسبوتوزيعهمعليها،حصلواالذين

بالجامعةالطالبيةالخدماتُيبينهيكل.

الخامسالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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:املكتبة( أ

لتعليمواالتعلمعمليةدعمهواملعلوماتومصادر للمكتبةياألساس الهدفإن
.وأهدافهااملؤسسةرسالةمعتتسقبطرق العلميوالبحثالتدريسأو 

ستوى ممعتنسجمجيدةوخدماتكافيةتعلمومصادر مالئمةمكتبةتوفير إن
والفنيثقافيوالالعقليالنمو دعمفيكبرى أهميةلهااملؤسسةفياملقدمةالبرامج
التيريقةوالطمجاالتهاعنالنظر بغضوالبرامجاملوادفياملسجلينللطلبة
.بهاتقدم

:مصادر املعلومات والخدمات( ب

نوعوالتوالعمقالنوعيةحيثمنفعالةوالخدماتاملعلوماتمصادر تكون أن
.املؤسسةتقدمهاالتيالبرامجدعمعلىقادرةلتكون والحداثة

افق وخدمات الدعم التعليمية: املعيار السادس املر

© 2019 Al-Griw 



38

:التسهيالت والوصول لها( ج

ومصادر ةللمكتبوالكافيةاملالئمةالتسهيالتتوفير املؤسسةعلىيتوجب
تخدامهاالساألكفاءالعاملينأو باألدواتمنهايتصلماسواءاألخرى املعلومات
فيهاينالعاملواملوظفينالتدريسهيئةوأعضاءالطلبةقبلمنمنهاواإلفادة
.االنترنتشبكةخاللمنوخارجهالجامعيالحرمداخل

اقم)اإلدارة والكوادر ( د :البشرية( الطو

 ومات من ومصادر املعلللمكتبةاملالئم لبشري الكادر ايجب أن توفر املؤسسة
لة توزيعهم على مجاالت التخصص املختلفة ذات الصوأن يتم حيث العدد 

.املكتبةوامتالكهم للمهارات الالزمة لتقديم الخدمات امليسرة لعملية استخدام

افق وخدمات الدعم التعليمية: املعيار السادس املر
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:التخطيط والتقييم( هـ

دريسيةالتالوظائفيدعماملعلومات،ومصادر للمكتبةالسليمالتخطيطإن
ةالطلبقبلمنالبحوثإجراءتسهيلطريقعنللمؤسسة،ةوالتعليمي
التدريس،هيئةوأعضاء

ومقتنياتهااملكتباتاستخداموإمكانيةلجودةوالرسمياملستمر التقييمأنكما
يتها،وفعالجودتهاعلىالوقوفبهدفوخدماتها،املعلوماتمصادر منوغيرها
.األكاديميةالبرامجدعمفيُيسهم

افق وخدمات الدعم التعليمية: املعيار السادس املر

© 2019 Al-Griw 



40

عرفالتياملطبوعةالوثائق
ُ
ادر ومصوالتسهيالت،بالخدمات،الطلبةت

املختبراتو املكتبات،مثلاستخدامها،وأوقاتاملؤسسة،فياملتاحةاملعلومات
افرةالبصريةالسمعيةوالتسهيالتالحاسوبية، .األخرى علمالتمصادر فياملتو

التعلمومصادر للمكتبةالتفصيليةامليزانية.

األخرى املعلوماتومصادر املكتبةمقتنياتعنإحصائيات.

السادسالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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عد
ُ
هيئةأعضاءلعملالالزمةاألمور منواإلبداعاتواألبحاثالبعثاتت

حجمعنالنظر بغضالتدريسيةاألنشطةمعتتكاملوهيوالطلبة،التدريس
.وطبيعتهااملؤسسة

أننيمك(باملعرفةوالتعمقالتأسيستشملقدالتي)البعثاتخاللفمن
حقيقيبشكليسهمون وبذلكواملهارةالبراعةالتدريسهيئةأعضاءيكتسب
.التدريسيةممارساتهمتطوير فيوصادق

البحث العلمي: املعيار السادس
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املؤتمراتوعقدالعلمي،بالبحثتتعلقالتيواإلجراءاتوالتعليماتالسياسات
.األدبيةواإلبداعاتوالندوات

األدبيةوإبداعاتهمالتدريسهيئةأعضاءبحوثمننماذج.

إيفادهمتمالتيوالتخصصاتبعثاتفياملوفدينالطلبةعددعنإحصائيات
.فيها

السابعالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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 تبني سياسات واضحة للعمل مع مؤسسات يجب أن تعمل املؤسسة على
اقعية و املجتمع املحلي  ُيبنى على تقوم على التخطيط السليم الذي يمتاز بالو

ة مبنيأساس رسالة املؤسسة وأهدافها وتكون هذه العالقة محددة وواضحة
ددة على التعاون واملنفعة املتبادلة من خالل وضع إستراتيجية وبرامج مح

.  لوضع األولويات

 ا وأعضاء هيئة التدريس فيه،أن تبدي املؤسسة بمجالسها كافةويجب
.موظفيها االلتزام بالتعاون التام مع هذه املؤسساتو 

خدمة املجتمع والبيئة: املعيار الثامن
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السياسات واإلجراءات
 أو السياسات السياسة(Policies )ع هي بيان رسمي ملبدأ أو قاعدة يجب أن يتبع من جمي

. أعضاء املنظمة، كل سياسة تحدد أهمية موضوع معين ملهمة أو عمليات املنظمة
 يخبر أعضاء املنظمة كيفية تنفيذ السياسة:األجراءأما.
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املجتمعمؤسساتودعمالنهوضأجلمناملدىطويلةأو السنويةالخطط
.املحلي

الجامعةبينالتعاون مدىعنوالدالةالخاصةوالسياساتالوثائق
.املحلياملجتمعومؤسسات

عاملجتممعبالتعاون إجراؤهاتمالتيواملشاريعوالبحوثالدراساتعدد
.املحلي

الثامنالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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 نظمةالعمليةبأنهاوإدارتهاالجودةضمانعمليةإلىينظر
ُ
خاللهامنتميالتيامل

سؤولياتواملواجباتهاتنفيذفياملؤسسةبهاتعملالتيالدرجةعلىالوقوف
بطوضاالعتمادمنظمةمنالنافذةواألنظمةالجودةمعايير وفقبهااملناطة
هدفهاو وغرضهاواسمهااملؤسسةهذهرسالةعلىاملحافظةيكفلبماالجودة،

.للطلبةُيقدمالذيالتعليمنوعيةيضمنبمااألكاديميةونشاطاتها

واهدالشتقديمويضمنيعملاملؤسسةفيخاصمكتبإيجادتتطلبوهذه
ؤكدالتيواألدلة

ُ
حققبدورهاالقيامت

ُ
.باتوثوصدقبفاعليةأهدافهاوت

ستمر: املعيار التاسع
ُ
ضمان الجودة والتحسين امل
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القوائمو والتقارير الوثائقبجميعاالعتمادمنظمةتزويدعلىاملؤسسةتعمل
.املطلوبة

التاسعالوثائق املطلوب ابرازها للمعيار 
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عملية االعتماد األكادمييمراحل 

:التاليةتتضمن عملية االعتماد األكاديمي املراحل 
إعداد املعايير وتطويرها1.
نشر  مفهوم وثقافة الجودة واملمارسات الجيدة2.
عتمادللجودة واال ( التقويم الذاتي)بعملية الدراسة ذاتية القيام 3.
(External Auditing)التدقيق الخارجي –امليدانية الزيارة 4.
االعتمادنتائج 5.
ضمان الجودة–املتابعة 6.
التدقيق الخارجي–التقويم إعادة 7.
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وصف املرحلةاملرحلةم

طور هيئة االعتماد املعنية، باالشتراك مع مؤسسات تعليمية ذات عالقة، معايير اال إعداد املعايير1
ُ
.عتمادت

نشر ثقافة الجودة2
ة ومفهوم الجودة في املؤسسات التي تطبق االعتماد ألول مرة، ينبغي عليها أن تعمل على نشر ثقاف

.واالعتماد األكاديمي بين جميع العاملين فيها

يةالقيام بدراسة ذات3
عد املؤسسة أو البرنامج الذي يطلب االعتماد دراسة تقييم ذاتي 

ُ
تقيس أداءها في (  Self-study)ت

.ضوء معايير هيئة االعتماد املعنية

الزيارة امليدانية4
 من املختصين يزور املؤسسة؛ لتحديد مدى تح

ً
قيق املؤسسة أو تختار هيئة االعتماد املعنية فريقا

.البرنامج ملعايير االعتماد

نتائج االعتماد5
االعتماد، إذا ما اقتنعت هيئة االعتماد املعنية أن املؤسسة التعليمية أو البرنامج حقق معايير 
مج املعتمدةفإنها تمنحها االعتماد وتدرج اسم املؤسسة أو البرنامج في قائمة املؤسسات أو البرا

تابعة6
ُ
امل

 طوال فترة االعتم
ً
اد املمنوح؛ تتابع هيئة االعتماد املعنية كل مؤسسة أو برنامج معتمد سنويا

.للتحقق من أنها مستمرة في تحقيق املعايير

إعادة التقويم7
 تقييم كل مؤسسة أو برنامج  بعد انقضاء فترة

ً
والتي )االعتماد تعيد منظمة االعتماد املعنية دوريا

(سنوات5إلى 3تتراوح ما بين  

عملية االعتماد األكادمييمراحل 
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 الدراسة الذاتية(Self Study)

ير املعايمنمعياركلحول واألدلةالشواهدتوفير املرحلةهذهفييتم
ساتمؤسبرامجو بمؤسساتالخاصةاالعتمادمعايير قائمةفياملتضمنة
.الليبيةبالجامعاتالتعليم

 ؤسسةاملتجريهتربوي اختبار عنعبارةأنهاعلىاملرحلةهذهالىوينظر
افر تحققمدىملعرفةنفسها ابهالجودةوضماناالعتمادمعايير وتو
،عليمالتبيئةتصميمبإعادةاملتصلةالذاتيةالقراراتاتخاذوبالتالي
الجودةبطضمعايير معينسجمبشكلوتعديلهاالتعليموأساليب،والبرامج

.واالعتماد

لوبةاملطاألوراقلكلمدعمةوثيقةضمنذلكتقديمعلىالجامعةوتعمل.

(Evaluation Process)التقييم عملية 

عملية االعتماد األكادمييمراحل 

© 2019 Al-Griw 
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الزيارة امليدانية

 التي ة واألدلالشواهد ملراجعة ( الجامعة/ الكلية)يتم من خاللها زيارة املؤسسة
رامجها، إذ جودة بوضمان تقدمت بها املؤسسة املعنية وتحليلها العتماد وضبط 

،املبرنامج األكاديمي موضع االهتماأو لمؤسسةلأنها مرحلة فحص حاسمة 

منخارجيفريققبلمنتتم 
ُ
Peer)املختصينمراجعة))تصيناملخ Review))

اهدوالشو البياناتوأن،تحققهاتمالجودةو االعتمادمعايير أنمنللتأكد
اقعيةالذاتيالتقرير فياملدعمة قرير تتقديمعلىالفريقبعدهاويعملو

.هاعليواملحافظةالنوعيةاملمارساتتحسينحول املالئمةباملقترحات

الذاتيير التقر فيوالضعفالقوةمالمحأهمكذلك(الوثيقة)التقريرويتضمن
.التعليميةاملؤسسةمناملقدم

(External Auditing)التدقيق الخارجي

عملية االعتماد األكادمييمراحل 
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(لألداءالكمي التدريج )مقياس التقييم 
(من كل معيار على حدهمؤشر يستخدم هذا الرسم البياني لقياس كل )

(Design)التصميم 
(Degree)الدرجة 

راملؤشرات التي تحقق هذا املعيات
(مستوى األداء)التقييم 

الشواهد واألدلة
01234

1

2

3

4

© 2019 Al-Griw 
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التخطيط

التطبيق

املراقبة

املراجعة

دورة ختطيط اجلودة
Quality Planning Cycle; QPC

الشواهد واألدلة 1

3

24

مقياس التقييم 

© 2019 Al-Griw 



ال تعلمه إال باملشاهدة والحضور جمع شاهد، ما : الشواهد.

معنوي الهادي إلى أي ش يء حس ي أو : جمع دليل، ومعناه في اللغة العربية: األدلة

عّرف : الوثائق
ُ
ورة على اإلنترنت، الورقة املكتوبة أو املنشفي بأّنها جمع وثيقة، وت

ة أو على وسائل رقمية أو تناظرية، مثل شريط صوتي أو على أقراص مدمج
.والتي  تحفظ لتالش ي الضياع

ديدة هو رصد و تسجيل دقيق لجميع املعلومات والحقائق بطرق ع: التوثيق
 في خدمة أغراض املؤسسة

ً
.لتكون مرجعا

مفاهيم ومصطلحات
األدلة–الشواهد 

...هل هي مرتادفات أو 

لبيانات،اقواعدمثل)املؤشراتتحقيقفيإليهاُيستندالتياملتاحةاملصادر 
ت،السجال التقييم،عملياتنتائجالسنوية،التقارير االجتماعات،محاضر 

(إلخاملقابالت،



املؤشرات التي تحقق هذا املعيارت
(داءمستوى األ )التقييم 

الشواهد واألدلة
01234

1
جهة استراتيجية معتمدة، تتماش ى مع استراتيجية الخطة للمؤسسة 

.لهاالتابعة 

يةوثيقة الخطة االستراتيج
محاضر اجتماعات–قرار

.تتضمن الخطة غايات واضحة وأهداف محددة قابلة للقياس2

.ومعلنة ومنشورةواضحة رؤية ورسالة وقيم وأهداف املؤسسة  3

4
شرك  من خاللها أصحاب العالقة بمن فيهم الطللمؤسسة 

ُ
الب آلية ت

.وأرباب سوق العمل في إعداد الخطة االستراتيجية

.العالقةآلية  لنشر خطتها االستراتيجية وتوضيحها ألصحابللمؤسسة 5
دليل–املوقع اإللكتروني 

املؤسسة

6
علومات دقيقة لجمع وترتيب البيانات واستخالص املآليات للمؤسسة  

في بشكل منتظم من أجل قياس درجة تحقيقها ملؤشرات األداء الواردة
.خطتها االستراتيجية

(مؤشرا11)التخطيط –املعيار األول : مثال

مقياس التقييم 
معايري االعتماد املؤسسي

© 2019 Al-Griw 



املؤشرات التي تحقق هذا املعيارت
(داءمستوى األ )التقييم 

الشواهد واألدلة
01234

1

2

3

4

5

6

(مؤشرا11)التخطيط –املعيار األول : مثال

(4×عدد املؤشرات)مجموع درجات املؤشرات مقسوما على = نسبة أداء املعيار 
01234

 10= نسبة أداء املعيار46.67%= 24
  على عدد امل= إجمالي معدل األداء ملجمل عدد املعايير 

ً
عاييرمجموع نسب أداء املعايير مقسوما

© 2019 Al-Griw 

مقياس التقييم 
معايري االعتماد املؤسسي



56

التقرير بدراسةباملركزاالعتمادإدارةقومت 
ُ
،الخارجيقالتدقيلجنةقبلمنقدمامل

افرةواألدلةالشواهدودراسة ثمومنالذاتيالجامعةتقرير ودراسةاملركز،لدىاملتو
.االعتمادشهادةوإصدار النهائيالقرار تخاذالاملركز إدارةإلىاحالته

 التفاصيلدون فقطالنتيجةنشر علىاملركزعمليو 
ً
علوماتاملسريةعلىحفاظا

.وخصوصيتها
التاليةاالحتماالتأحدالنتيجةتكون ماوعادة:

،معتمد
النواقص،بعضاستكماللحينمؤجل
 معتمدغير.

مئويةعالمةرصدلتقييمايشمل،االعتمادهيئاتبعضفي 
ً
افز ملنحتمهيدا الحو

.التقييمعمليةعلىاملترتبةواملعنويةاملالية

القرار
Decision - Making

عملية االعتماد األكادمييمراحل 
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سنة من العطاء60

ماعكم  لحسن اسي 
ً
كرا س 

UNIVERSITY OF 

Tripoli
جامعة طرابلس

ع مت  ق الله الح 
وف 

ل  امعه  طران  ح  داء ي  م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  سمكن 

...الرحلة مستمرة 

الجودة والتصنيف واالعتماد وسيلة لتحقيق التميز
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:االستيعابيةالطاقة

.أقلأيهماالتدريسهيئةأعضاءمحور أومحاور ثالثةأقلمعدل

االعتمــاد املؤسسي
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للبرنامجالطاقة االستيعابية

=الطاقة االستيعابية 

عدد ساعات الخطة / عدد ساعــات متطلبات القسم )÷ العدد الفعلي ألعضاء هيئة التدريس 
نسبة طالب إلى عضو هيئة تدريس× ( الدراسية 

أعضاء هيئة التدريس املعتمدين في القسم املعني= العدد الفعلي ألعضاء هيئة التدريس 

+

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

1:20التخصصات العلمية     

1:30التخصصات اإلنسانية   



تعليمات هامه ألعضاء هيئة التدريس
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 االلتزام بتعليق البطاقة التعريفية

االلتزام باملحاضرات.

االلتزام  بتسليم ملخص توصيف املقرر للطالب.

  افر املادة العلمية للمقرر الدراس ي تو

 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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 االحتفاظ بنسخة من كشف حضور الطالب

 اإلجابة على األسئلة املوجهة 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

 يف اخذ الطالب من املحاضرة لزيارة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي والتعر
بها 

(تابع)تعليمات هامه ألعضاء هيئة التدريس 



أسئلة أعضاء هيئة التدريس 

ما هي الطرق املستخدمة في عملية تعليم الطلبة؟
اقبة على استراتيجيات التعلم املستخدمة في القسم؟ هل هناك مر
ما هي فرص التعليم الذاتي املتاحة للطلبة
مما تتكون العملية التعليمية؟
 (املدرس واملنهاج وأساليب التقييم والبيئة التعليمية )
اقبة العملية التعليمية؟ ما هي أوجه مر
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؟
ؤتمراتهل تدعم إدارة الكلية مشاريع أبحاث الهيئة التدريسية ومساهمتهم في امل.
هل هناك نظام لتطوير وتنمية مهارات أعضاء الهيئة التدريسية.
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