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 ملخص:
دراسة أنظمة ضمان اجلودة الدراسة إىل  تهدف

واالعتماد األكادميي يف بعض الدول اليت عملت على 

تطبيقه يف مؤسسات التعليم العالي سواء منها 

 –فرنسا  –األجنبية )الواليات املتحدة االمريكية 

 –اململكة املتحدة(، أو العربية )مجهورية مصر العربية 

منهج استخدم وقد  املتحدة( اإلمارات العربية –األردن 

وحتليل أنظمة ضمان ، وذلك لوصف الدراسة املقارنة

اجلودة واالعتماد األكادميي، والعمل على املقارنة 

ميكن االستفادة منها نتائج بينها واستخالص دروس و

مستقباًل لتطوير أنظمة ضمان اجلودة، واالعتماد 

األكادميي، كنوع من الدراسة الواعية للتاريخ 

لبشري، ودراسة العوامل املؤثرة يف نظم التعليم، ومبا ا

يساعد على تنظيم وتطبيق أفضل لالعتماد 

على املستوى احمللي والعربي، وتوصلت ‘األكادميي

أنه يدير عمليات الدراسة جملموعة من النتائج أهمها: 

 ، جمالس /ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي هيئات

التعليم العالي، كما ال  رةالكنها غري مستقلة وتتبع وز

يوجد استقاللية مالية ملؤسسات التعليم العالي، وليس 

لديها موازنة مستقلة يف املؤسسات العربية، ويوجد 

 يف الدول األجنبية حمل املقارنة.عكس ذلك 
االعتماد األكادميي، ضمان  الكلمات المفتاحية:

التعليم العالي،  دراسة مقارنة.  اجلودة،

 

 
 

Abstract 

 
     This study aims to investigate 

systems of Quality Assurance and 

Academic Accreditation (QAAA) in 

some foreign (USA - France - UK) and 

Arab (Egypt - Jordan - United Arab 

Emirates) countries which have applied 

such systems in their higher education 

institutions. The study used a 

comparative approach to describe and 

analyze the quality assurance and 

academic accreditation systems, make a 

comparison between several systems of 
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QAAA, get  lesson learned and 

conclusions that can be used to develop 

systems of QAAA.  

It is regarded as a kind of conscious 

study of human history, and to 

investigate the factors affecting 

education systems, and how efficiently 

implement academic accreditation at 

local and regional levels. The main 

findings of this study were that the 

QAAA systems  in  selected Arabic 

countries are not run by autonomous 

councils. They are monitored by the 

Ministry of Higher Education.   Unlike 

foreign countries, higher education 

institutions in Arab country are not 

financially independent and they have 

no separate allocated budgets.  

 

Key words: Academic accreditation, 

quality assurance, higher education, 

comparative studty

. 
  

 :مقدمة

املواصفات اليت ينشدها اجملتمع يف أبنائه من أهم عوامل جناح املؤسسة التعليمية، الكتساب عد ُت    

ثقة اجملتمع بتلك املؤسسة، وللتنافس مع املؤسسات التعليمية األخرى، وتؤكد اليونسكو على أن ما 

مليون شاب عربي يفتقدون املهارات اليت حيتاجونها للحياة والعمل، ومتثل نواتج التعلم ما  200يناهز 

ينبغي أن يعرفه اخلريج ويكون قادرًا على أدائه بعد دراسته ملقرر أو برنامج تعليمي، وتسعى مجيع 

احتياجات  مؤسسات التعليم العالي إىل صياغة نواتج تعلم منشودة الستيفاء متطلبات اجملتمع، وتليب

سوق العمل يف ضوء متغريات املستقبل بكل ما تتضمنه من معارف ومهارات متطورة، ومن هنا ظهرت 

ضرورة وجود نظام يتمكن من قياس مدى جناح مؤسسات التعليم العالي يف حتقيق أهدافها، وهو نظام 

ا هو احلال يف بريطانيا ضمان اجلودة والذي ُيعطي األولوية لتقييم جودة عمليات التدريس والدراسة، كم

كما أنه يهتم بتقييم األداء وكفاءة وقدرة املؤسسة على االستمرار يف حتقيق اغراضها وهو املتبع يف 

الواليات املتحدة االمريكية أما اليابان فإن اجلوهر األساسي لقضية التقييم يتم بناؤه على حساب 

(، وُيشكل توجه اجلامعات 37، 2006اخرون، املؤشرات الرقمية معدل الطالب/ لألستاذ )البيالوي و

حنو ضمان اجلودة واالعتماد فرصة لتكوين إدارة أفضل، وكفاءة أمشل ويتيح الفرصة أمام عدد أكرب 

من العاملني يف قطاع التعليم للمشاركة واإلبداع، واالبتكار وفرصة لنهوض املؤسسات التعليمية 

واملختربات التعليمية، واستخدام كل وسيلة ُتمكن من املعامل،  تها التعليمية يف تفعيلامبسئولي

اكساب الطلبة املهارات، كما يتيح قاعدة أكرب للمشاركة من خالل تنمية قدرات القيادات احمللية 

(، ومن هنا جاءت فكرة 26، 2008ليس فقط يف التعليم ولكن يف كافة أنشطة الدولة )املراغي، 

 خمتلف أنظمة اجلودة يف العامل، يف حماولة للتعرف على أساليب  هذا الدراسة إلجراء دراسة مقارنة بني

 ومنهجيات قياس فاعلية مؤسسات التعليم العالي واعتمادها.
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 :مشكلة الدراسة

رغم اجلهود الكبرية اليت تبذهلا مجيع الدول ومنها الدول العربية وما تقدمه من مبادرات،     

وخصوصًا ما يتعلق بعدم  ‘السهل احلكم عليها يف ظل غياب التوثيقومعاهدات، ومواثيق اال انه من غري 

توفر أحباث، ودراسات ُتقيم التطبيق الفعلي لالتفاقات، وعدم توفر بيانات شاملة عن النظم التعليمية 

واملناهج، وكيفية صنع القرار يف معظم الدول. كما أن التغريات يف اجملتمع تفرض نفسها على 

عالي واليت جيب أن تتغري أدوارها بتغري األوضاع اجملتمعية، ويظل السؤال مطروحًا مؤسسات التعليم ال

 حول مدى جناح هذه املؤسسات يف حتقيق أهدافها، وما مدى جناح أنظمة اجلودة يف حتسني مستوى،

 ، ويف أدائها لعملياتها.إدارة مدخالتها

 أسئلة الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة، فقد مت صياغة األسئلة اآلتية: 

هي أوجه التشابه واالختالف بني جتارب أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا يف جمال ضمان اجلودة ما  -1

 ؟واالعتماد األكادميي

هي أوجه التشابه واالختالف بني جتارب مصر، األردن، واإلمارات العربية املتحدة يف جمال ضمان ما  -2

 ؟واالعتماد األكادميياجلودة 

 ؟ما أوجه التشابه واالختالف بني جتارب الدول العربية واألجنبية  -3
 

 أهداف الدراسة:

التعرف على أوجه التشابه واالختالف بني جتارب الدول األجنبية )الواليات املتحدة األمريكية،  .1

( اليت مت اختيارها  يف وفرنسا، وبريطاينا(  والعربية )مصر، واألردن، واإلمارات العربية املتحدة

 ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

املقارنة بني جتارب الدول األجنبية والعربية اليت مت اختيارها يف ضمان اجلودة واإلعتماد األكادميي   .2

 .من حيث التشابه واالختالف

 حدود الدراسة:

أنظمة اجلودة وضمان اجلودة ، وقد مشل الدراسة م2020مت إجراء الدراسة يف النصف الثاني من عام 

يف دول أجنبية متثلث يف الواليات املتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، كما احتوت الدراسة على دول عربية 

 وهي: مصر، واألردن، ودولة اإلمارات املتحدة.
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 أهمية الدراسة: 

مبا ميثله هذا ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي ركز على  ت اكونه تتمثل أهمية الدراسة      

املدخل من تفعيل عملية التحسني املستمر داخل مؤسسات التعليم العالي، والذي يعمل على توفري قدر 

كاف من املعلومات عن ركائز اجلودة، ومعايريها، وتفعيل احملاسبية لضمان حتقيق معايري اجلودة 

 املتفق عليها.

: تشجيع استقاللية املؤسسات التعليمية واإلدارة كما ُيمكن من تغيري بعض اللوائح والقوانني مثل     

الذاتية هلا، وتشجيع اجلميع على فهم املعايري واألدوار وفقًا ملفاهيم اجلودة، فضاًل عن تشجيع احلكومة 

والسماح للجامعات باختاذ القرارات اليت ترتبط بالشؤون املالية، واملساهمة يف عملية التخطيط 

 م العالي، مبا يساعد على حتسن خمرجات هذه املؤسسات.االسرتاتيجي لقطاع التعلي

 :امنهجية الدراسة وإجراءاته

بأنه "دراسة  C. Good) )كارتر جود  احثون منهج الدراسة املقارنة والذي عرفهاستخدم الب     

النظريات الرتبوية وتطبيقاتها يف البالد املختلفة، واملقارنة بينها لغرض الوصول إىل توسيع الفهم، 

وتعميقه يف املشكالت التعليمية، والرتبوية ليس يف البلد الذي ُينسب اليه الدارس فحسب بل يف البالد 

املعاصرة لتاريخ الرتبية، حيث إنه طريقة  (، وميثل هذا املنهج الفرتة33، 2004األخرى أيضًا")بدران، 

كونه يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالنظم التعليمية، وذلك  ‘مباشرة لفهم مشكالت الرتبية وحلها

بأسلوب حتليلي، مقارن تتضح فيه أوجه التشابه، واالختالف لإلفادة من النتائج على مجيع املستويات 

 العملية أو الدراسية، أو النظرية.

للقيام بتلك ملقارنة مت مجع أهم الوثائق، واألدبيات والدراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة، و    

الستخالص أوجه املقارنة بني األنظمة املختلفة، وحتليلها وصواًل لنتائج وتوصيات تعمل على تطوير الواقع 

 اليمين يف تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

  اإلطار النظري:

تتشابه أغلب الدول يف املعايري املعتمدة يف جامعاتها ويف املؤمتر اإلقليمي للتعليم العالي يف بريوت سنة      

حيث توصل الوزراء العرب إىل قرار يدعو إىل وضع الية إقليمية لضمان اجلودة واالعتماد برعاية  م1998

ية جمالس وهيئات لضمان اجلودة ونتيجة لذلك أنشأت بعض الدول العرب ‘احتاد اجلامعات العربية

 م2007 نةس (ANQAHE) واالعتماد، وانطلقت الشبكة العربية لضمان اجلودة يف التعليم العالي

كمنظمة غري حكومية وغري رحبية مستقلة  وبالتعاون مع الشبكة الدولية لوكاالت ضمان اجلودة يف 

التعليم العالي، وتعمل هذه الشبكة مع احتاد اجلامعات العربية لتكون منصة لتبادل املعلومات ونشر 

مت (، و12، 2011املعرفة، وحتسني اخلربة املهنية لوكاالت ضمان اجلودة )حممد السبوع وآخرون،

تأسيس العديد من املؤسسات لضمان اجلودة يف التعليم العالي حول العامل خالل العشرين عامًا املاضية. 
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العديد من الشبكات لضمان اجلودة يف التعليم العالي حمليًا وإقليميًا ودوليًا، كما مت وضع فُأنشات 

ت على مستوى عاملي، مثل: وكالة ضمان املعايري وتنظيم اإلجراءات. ومت االعرتاف ببعض هذه املؤسسا

(، ومؤسسة AUQA(، والوكالة األسرتالية لضمان اجلودة )QAAاجلودة يف اململكة املتحدة )

(، والشبكة العاملية لوكاالت ضمان اجلودة يف التعليم ACQUINاالعتماد واملصادقة وضمان اجلودة )

 (.33، 2007ار، )أبو شر ( والعديد من الوكاالت األخرىINQAAHEالعالي)
 

 :ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف الدول األوربية

على مستوى الدول األوربية ومنذ إنشاء السوق األوربية املشرتكة يف مخسينات القرن املاضي و   

أن النمو االقتصادي احلديث يتطلب  ‘سنة تقريبًا 20أدركت دول السوق وعقب حربيني عامليتني يف 

موارد بشرية مؤهلة مبعارف ومهارات متميزة حبيث تكون هذه املوارد قابلة للحركة واالستخدام وجاء 

هذا االدراك مشجعًا الختاذ خطوة هامة على مستوى االحتاد األوربي متثلت يف إطالق إعالن بولونيا سنة 

قاربة الشهادات، واالعرتاف باإلجازات اجلامعية من خالل تعزيز التعاون بهدف تسيري عملية م م1999

الوثيق بني الوكاالت املسئولة عن ضمان اجلودة يف الدول االعضاء، وبالتالي تقويم معايري ومنهجيات 

)حممد السبوع م1999يونيو  19بلدًا من االحتاد األوربي يف  29قابلة للمقاربة، ووقع على هذا االتفاق 

( ويشري االعتماد عمومًا يف دول أوربا إىل السلطة احلكومية الرمسية املعطاة 15، 2011آخرون، و

 (.325، 2004ملؤسسات منح الدرجات العلمية )عبدالروؤف، 

كانت فرنسا، وهولندا، وبريطانيا الدول الوحيدة يف أوروبا اليت لديها وكاالت  م1990ويف العام     

ستمر أصبح لكل الدول األوربية وكاالت للجودة )جون برنان، وتارال شاه، للجودة، ومع التشجيع امل

2007 ،48.) 
 

 :فرنسايف األكادميي ضمان اجلودة واالعتماد جتربة 

 حددت التجربة الفرنسية ثالث آليات للجودة هي: 

 التحكم اإلداري املركزي. -
 اجلامعات، والسوق. -
 اجلمعية القومية للتقييم. -

ومت تشكيل جلنة التقييم القومية نتيجة الوعي بعجز نظام التعليم العالي الفرنسي، واحتياجه     

للتنوع، واملرونة وليس التماثل، وتأسست هذه اللجنة قبل عشرين عاًما وبإدارة مركزية باعتبارها هيئة 

رتاح االصالحات املطلوبة ملعرفة مواطن القوة، والضعف، واق م1985مستقلة بقانون صدر من الربملان عام 

واليت تساعد على اقناع اجلهات املختلفة ملراعاة مشكالت املؤسسة سواء الطالبية، أو األكادميية، أو 

التمويلية، ويعكس التقييم الذي تقوم به اللجنة رغبة الطلبة، واألسر يف معرفة جدارة املؤسسة يف جمال 
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ؤسسات األخرى وقيمة املؤهالت اليت التدريس، واألحباث، وكذلك وضعها بالنسبة للم

 (.Breman.1998متنحها)
 

 :اململكة املتحدة يفاألكادميي ضمان اجلودة واالعتماد جتربة 

شهد التعليم العالي يف اململكة املتحدة يف العقود الثالثة األخرية العديد من السلبيات منها:       

وقدم بعض املباني وتلفها، واخنفاض يف دافعية  نسبة الرسوب، وارتفاعمستوى أداء الطلبة،   اخنفاض

الطلبة واملعلمني، مما دفع بالكليات حملاولة التحكم يف مدخالتها، وعملياتها، وخمرجاتها، لذلك 

والذي ساهم يف تنظيم وحتديد  م1992حددت قوانني االصالح التعليمي مثل قانون التعليم اجلامعي عام 

، واخلاصة حنو اجلودة ومت إنشاء جملس لعالي، والوكاالت العامةات التعليم امسئولية كل من مؤسس

( وحتديد مسؤولياته، وإنشاء جمالس التمويل لتقييم اجلودة )جماهد، HEQCجودة التعليم العالي )

(، وتعطي منوذجًا جيدًا للفكر األوربي رغم أنه جاء متأخرا عن الواليات املتحدة، 75، 2006وبدير، 

، وهي هيئة مستقلة، وغري حكومية تعمل كجمعية م1997توكيد اجلودة عام  حيث مت إنشاء هيئة

(، ومت ادخال نظام اجلودة رمسيًا يف التعليم العالي يف اململكة املتحدة Cizas, 1997, 43أهلية )

، ومتثل النظام يف جلنة اجلامعة، واملمتحن اخلارجي، والذي أهتم بتطوير املقررات م1992عام

، مع إشراك أعضاء من خارج خالل جلان على مستوى القسم، والكلية، واجلامعةوعات من واملوض

اجلامعة يف عملية التطوير، وإجراء عمليات مراجعة دورية هلا. كذلك كان يؤخذ يف االعتبار آراء 

     الطلبة، واخلرجيني حول فاعلية التعليم وجدواه ومدى مناسبة املقررات، وكذلك آراء أصحاب األعمال.       

كما يتم تقييم اإلنتاجية الدراسية من خالل النشر يف الدوريات العلمية، ويتم ترقية عضو هيئة     

التدريس بناء على أدائه املتميز يف التدريس، والدراسة، وخدمة اجملتمع. أما نظام املمتحن اخلارجي 

ل مناسبة املنهج، وطرق جامعات أخرى إلبداء الرأي حو األساتذة املميزين من فكان يتم دعوة بعض

التقييم، ومستويات األداء املتوقعة، وكان يتم تعيينهم أعضاء يف جمالس اجلامعة، وزيارتهم تتم بصفة 

 (.12، 2005منتظمة )البهواشي، والربيعي، 
 

 :جتربة ضمان اجلودة واالعتماد يف اجلامعات األمريكية

( ليكون هو املسئول COPAاملعروف اختصارًا باسم )مت إنشاء جملس اعتماد التعليم ما بعد الثانوي     

عن وضع سياسات االعتماد اجلامعي واجراءاته وتعترب هيئة غري حكومية تعمل من أجل حتسني دور 

( عضوًا ميثلون هيئات االعتماد 19هيئات االعتماد اجلامعي يف حتقيق اجلودة املطلوبة، وتتشكل من )

ات، كما يقوم اجمللس مبراجعة أعمال هيئات االعتماد بصفة اجلامعي واحتادات الكليات واجلامع

 (.294، 2014دورية وحتديد صالحيتها، وتقويم أنشطتها )عبد الرؤوف، 

وتعترب الواليات املتحدة األمريكية من أوىل الدول اليت طبقت نظام االعتماد يف املؤسسات اجلامعية      

وهي هيئة مستقلة عن اجلامعات يتبعها منظمات  Now Englandمن خالل منظمة  م1885وذلك يف العام 
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ووكاالت مماثلة يف مناطق أخرى مما أكسب نظام االعتماد األكادميي قوة وتأثريًا على نطاق واسع 

يف احلياة التعليمية، واصبحت قرارات االعتماد اجلامعي من أهم العوامل واحليثيات اليت تستند اليها 

ة للدوائر االحتادية املختصة بالتمويل، وأصبح التمويل احلكومي مقتصرًا االجراءات والقرارات الرمسي

على املؤسسات اجلامعية املعتمدة فقط، فضاًل عن أهمية االعتماد يف تقييم مؤهالت املرشحني للتعيني 

يف الوظائف املختلفة، واكتسب أهميته أيًضا يف إرشاد وتوجيه طلبة الكليات عند حتويلهم من مؤسسة 

ى حتى أن املعلمني يشرتط الستمرار تراخيصهم أن يكونوا من مؤسسات معتمدة )جماهد وبدير، ألخر

2006 ،63.) 
 

  :الدول العربية ضمان اجلودة واالعتماد يفجتارب 

 من برنامج   وهو جزء (EQUAIP)( أنه بظهور2007يؤكد )أبو شرار،      

 (UNDP) التنمية التابع لألمم املتحدة العربيةضمان اجلودة والتخطيط املؤسسي يف اجلامعات  تعزيزل
، مت إطالق نشاطات املشروع وبدأ 2001ويف عام  (RBAS) برعاية املكتب اإلقليمي للدول العربية

مت اختيار اجلامعات الرمسية واخلاصة من مجيع الدول العربية ، وويعترب هذا املشروع إقليميًا ه.العمل في

 ،من هذه اجلامعات يف ورش عمل ُأعدت خصيصًا إلجراءات ضمان اجلودةتقريبًا. ومت تدريب ممثلني 

ومت عقد ورش عمل خاصة للممثلني وذلك لتدريبهم لكي يصبحوا ُمقّيمني  ،وكتابة التقييمات الذاتية

ومت تشكيل فرق من امُلقّيمني اخلارجيني تتكون من خرباء بريطانيني ، خارجيني يف ختصصاتهم املعنية

ُمَدرَِّبني على املشروع، وزارت الفرق عدة جامعات ُمشاركة وقامت بتقييمها خارجيًا. وبعد  ومقّيمني عرب

أنهى و تقارير سرية خاصة لرؤساء تلك اجلامعات تضم نتائج وحمصالت التقييم النهائيةأرسلت ذلك، 

متوز، ) يف لثالثةاملرحلة اوبدأ املشروع  املشروع مرحلتني؛ يف جمال علم احلاسوب وجمال إدارة األعمال. 

مت نشر تقرير مسحي إقليمي ية، ولتقييم برامج التعليم العالي يف جمموعة من اجلامعات العرب (م2005

ومل يذكر  ،عن وضع ختصصات علم احلاسوب وإدارة األعمال يف اجلامعات العربية يف كانون الثاني

نة والتنبيه على بعض نقاط التقرير أمساء اجلامعات وذلك ألن هدفه هو التوصية بسلوكيات معي

يف كل  ًاذلك؛ فإن هناك جزفضاًل عن  أكرب ًااجملاالت اليت جيب أن ُتوىل اهتمامذكر و ،الضعف

تم إجراء االمتحانات حتت رعاية يو ،مرحلة يتم فيه اختبار الطلبة يف مرحلة التخرج يف برامج حمددة

 للتوجه الصادر عن املؤمتر العاشر للوزراء ، وتنفيذًااملشروع وبالتنسيق مع مؤسسة خدمات االمتحانات

، قام مكتب م2005املسئولني عن التعليم العالي، والدراسة العلمي يف الوطن العربي يف تعز العام 

اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية بإعداد دراسة جدوى حول سبل العمل املشرتك لضمان جودة 

 –وسوريا  –دولة عربية هي: ليبيا  13بية، واشتملت الدراسة على زيارة التعليم العالي يف البلدان العر

 –لبنان  –عمان  –السعودية  –األمارات  –اليمن  –البحرين  –ومصر  –والسودان  –املغرب  –األردن 

كلية، وشارك يف االجتماعات وكالء وزراء تعليم عالي وسبعة  215وجامعة،  48تونس، واشتملت على 

وزراء مسولني عن التعليم العالي، وعشرة وكالء وزارة تعليم عالي، وضمان جودة وهيئات وطنية لضمان 
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(، وعرضت نتائج 100، 2012اجلودة، وبعض مراكز اجلودة، ووحداتها يف الكليات )إمام وأمحد، 

(، 2007ي عشر للوزراء املسئولني عن التعليم العالي يف الوطن العربي )دبي، الدراسة يف املؤمتر احلاد

وأوصى املؤمتر بتأييد فكرة إنشاء املؤسسة العربية لضمان جودة الربامج، أي ضمان اجلودة التخصصي 

 وليس املؤسسي. 
 :ألردنيف ااألكادميي ضمان اجلودة واالعتماد جتربة 

، وتبعه م1982، كما تأسس جملس التعليم العالي عام م1962عام  تأسست أول جامعة اردنية        

، والذي كان البداية لعمل م2001، ومت إنشاء جملس االعتماد عام م1985وزارة التعليم العالي عام 

التعليم العالي األردني لالرتقاء جبودة تعلمها، ومتيز التعليم األردني بأنه األعلى إنفاق نسبة للدخل 

، وتركزت م1998(، وتقرر األخذ باالعتماد يف العام 141، 2012الغفور، والعزاوي، القومي )عبد

عملية ضبط اجلودة يف معدالت القبول، والبنية التحتية، وشهادات اهليئة التعليمية، أما تقييم اجلودة 

فقد انطلق مببادرة من صندوق حتسني اإلبداع، والتفوق العلمي، بالتعاون مع الوكالة الربيطانية لضمان 

التقييم خميبة لآلمال، لذلك تطورت ، وقد جاءت نتائج 2001اجلودة يف التعليم العالي خالل العام 

التشريعات املتعلقة باالعتماد، ورغم ذلك مازال االعتماد يطبق عمله على مؤسسات القطاع اخلاص فقط 

ويقتصر على الرقابة إللزام املؤسسات بالشروط، واملعايري، وكلمة اعتماد جات كبديل عن كلمة 

 (.95، 2012قاليد اإلعداد )إمام وأمحد، ترخيص، واتسم االعتماد باإللزام وهو ما خيالف ت

 

 جتربة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف مصر: 

أدركت وزارة التعليم العالي يف مصر ضرورة االهتمام جبودة التعليم وخمرجاته يف ظل التوجهات    

ملتخرجني الناجحني السياسية املستمرة لرفع القدرة االستيعابية يف منظومة التعليم العالي، وقبول مجيع ا

من مرحلة الثانوية العامة، مما أدى إىل تدهور وضع هذه املنظومة يف غياب وجود نظام قومي لتوكيد 

اجلودة واالعتماد، ويف ظل عدم توفر احلد األدنى من البنية األساسية املطلوبة الستيعاب الكم الكبري 

يف إعداد اسرتاتيجية متكاملة لتطوير التعليم من اخلرجيني من الثانوية،  شرعت وزارة التعليم العالي 

عضوًا من الشخصيات البارزة يف اجملتمع املصري واليت هلا عالقة واهتمام مباشر  25العالي تتكون من 

عضواً من الشخصيات  60بالتعليم، وُشكلت جمموعات عمل يف ست جلان فرعية ومت اختيار أكثر من 

املتخصصة يف كافة اجملاالت املتعلقة بالعملية التعليمية لدراسة الوضع الراهن للتعليم وحتديد نقاط 

القوة، والضعف وترمجتها يف صورة برامج تنفيذية ملعاجلة أوجه القصور، وقامت هذه اللجان بزيارة 

ا، وفرنسا، واسرتاليا ملعرفة كيفية تطبيق بعض الدول لالطالع على جتربتها يف االعتماد مثل بريطاني

نظام ضمان اجلودة واالعتماد، ومت تنفيذ االسرتاتيجية على ثالث مراحل تتواكب مع اخلطط اخلمسية 

 (.258، 2006)البيالوي،  م2017وحتى العام  م2002للدولة بدءًا من العام 

 
 



226 

 

 

 226 

 دراسة مقارنة لدول أجنبية وعربية –تجارب االعتماد األكاديمي 
د. سميرة صالح المطري ، أ. م. د. عبدالرحمن محمد الشرجبي   ، أ.م.د. عبدالجبار الطيب أمين |        

 بامرحول
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

 ة املتحدة: مارات العربيإلجتربة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف ا

مارات العربية املتحدة جهودًا كبرية لرفع وحتسني مستوى جامعاتها، ومن أهم الوسائل إلبذلت دولة ا    

دائها وكذلك مؤسسات اعتماد أاليت اتبعتها هي االستعانة خبرباء عامليني لتقويم الكليات واالرتقاء ب

جودة براجمها التعليمية يف الكليات املهنية عاملية، كما وظفت اجلامعات االعتماد األكادميي لضمان 

(، وفق املدرسة البنائية 30، 2005دارة واالقتصاد، والرتبية )احلكيمي، حتديدًا: الطب، واهلندسة، اإل

وأمحد،  مامإ) واليت تتفق مع متطلبات االعتماد األكادميي والذي يقوم على ثالثة مبادئ رئيسية ذكرها

 ( وهي:90، 2012
وخمرجات تعلم  ،املنهج ليليب احتياجات املتعلمني طويلة املدى من خالل تطوير أهدافتصميم  -1

 واضحة، وقوية تستند إىل معايري املنظمات املهنية املخصصة.
توفري الفرص للمتعلمني لتحقيق تلك املعايري وذلك من خالل توجيه مجيع املصادر واملوارد،  -2

 ية ملساعدة املتعلمني على حتقيق تلك املعايري.واالمكانات املتاحة مادية، أو أكادمي
 تقييم مدى جناح املتعلمني يف حتقيق تلك املعايري، وفقا ملتطلبات تقييم االداء.

 

 الدراسات السابقة:

دراسة التجربة القومية لالعتماد يف مصر، وحتديد هدفت إىل  :(2005ملياء حممد أمحد،) دراسة-1 

لنظم ضمان اجلودة من خالل تشخيص واقع األداء يف مركز ضمان اجلودة املعايري القياسية اجلامعية 

واالعتماد األكادميي جبامعة عني مشس، باستخدام منهجية دراسة احلالة والتحليل الدقيق واملفصل 

للتجربة، وأشارت الدراسة إىل جمموعة من نقاط القوة للتجربة واليت أهمها "عقد دورات وورش عمل 

اجلودة، ونقاط ضعف أهمها عدم تقبل الرؤية من قبل القيادات أو املسولني باجلامعة، للتوعية بثقافة 

 لنظم االعتماد يف اجلامعات املصرية. رات املستقبليةواهتمت الدراسة بوضع جمموعة من املؤش

هدفت إىل تطوير أمنوذج لضمان اجلودة يف اجلامعات األردنية يف  ضوء (: 2006) دراسة النشاش -2

ع والنماذج العاملية، واستخدمت الدراسة األسلوب املسحي التطويري عن طريق مسح األدبيات الواق

املتوفرة وحتليلها، ومسح الواقع وقياس درجة حتقق وتوفر البنية التحتية والبيئة املالئمة لنظام ضمان 

يطانية، وهي اجلودة وثقافة اجلودة يف اجلامعات األردنية اليت حازت على جائزة ضمان اجلودة الرب

اجلامعة األردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة فيالدلفيا، وجامعة العلوم التطبيقية، وتكون 

( عميدًا ورئيس قسم، وعضو هيئة تدريس يف كليات اجلامعة األردنية، 58من) جمتمع الدراسة

، وتوصلت إىل نتائج (، للكشف عن واقع ضمان اجلودة168من ) امكون ًااستبيان واستخدم الباحث

أهمها: إن اجلامعات اليت حققت معايري ضمان اجلودة مازالت تعاني من الضعف يف بعض اجملاالت مثل 

جمال إدارة املعرفة، وتوفر املعلومات اليت تسهل املقارنة املرجعية، وعدم وجود قاعدة بيانات فعالة، عدم 

اجلامعات، عدم وجود قيادة فعالة، وأظهرت  وجود تغطية واضحة للمفاهيم اخلاصة بضمان اجلودة يف
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ن املبادرات والسعي حنو حتقيق اجلودة قد جاء على مستوى مجيع الكليات، على مستوى فردي أالنتائج 

فقط، ووجود مشكلة يف التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات رغم أنه نقطة أساسية يف التغيري 

 والتطوير.

الدراسة ثقافة اجلودة واالعتماد يف الفكر الرتبوي املعاصر مع تناولت ( 2010دراسة السيد ناس )-3

توضيح اخلربة األمريكية يف هذا اجملال، من خالل تناول مفهوم االعتماد وثقافته، وحماوالت نشر 

ثقافة اجلودة واالعتماد يف األوساط التعليمية، سواء يف الفكر الرتبوي املعاصر أو يف الواليات املتحدة 

واالسرتشاد بنظام اجلودة واالعتماد باملؤسسات التعليمية بالواليات املتحدة األمريكية يف  األمريكية،

نشر وتدعيم ثقافة اجلودة واالعتماد يف الفكر الرتبوي املصري، وحث املسئولني والقائمني على تطوير 

ج املقارن يف نظام التعليم يف مصر على معايشة ثقافة االعتماد الرتبوي، واستخدمت الدراسة املنه

معاجلتها ملوضوعها، باعتبار ان للخربة األمريكية دورًا كبريًا يف جمال األخذ بنظام اجلودة واالعتماد 

يف احلقل الرتبوي، وأهمية االسرتشاد مباحققته من اجنازات يف هذا اجملال لتدارك ما ميكن االستعانة 

 وي املصري.به لنشر وتدعيم ثقافة اجلودة واالعتماد يف الفكر الرتب

إىل حتديد أهم املعايري العاملية اليت هدفت الدراسة  (:2010)، دراسة هدى حممد، وأماني ابراهيم-4

ينبغي مراعاتها عند تطبيق اجلودة على املنظومة التعليمية، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 

اصر اجلودة التعليمية، وحمدداتها، ووضحت أهم املبادئ اليت جيب اتباعها لتطبيق اجلودة، وكذا عن

واخريًا أوردت جمموعة من املعوقات اليت من املمكن أن حتد من جناح تطبيق االعتماد يف منظومة 

  التعليم.

الكشف عن متطلبات تطبيق نظام االعتماد املؤسسي، إىل  تهدف(: 2012دراسة وليد قنديل )-5

نتائج أهمها: إن من أهم متطلبات االعتماد هو ان واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إىل 

يكون للكليات جملس أمناء لرسم السياسات العامة على أن يكون عمله مستقاًل، وضرورة توفري 

نظام اتصال بالكلية يستخدم التقنية احلديثة بفاعلية، مع ضرورة توفري عدد كاًف من الكادر 

 التدريسي من ذوي اخلربة، واألهلية.

هدفت إىل وضع تصور مقرتح إلنشاء الوكالة العربية إلدارة االعتماد (: 2013أمحد جنم الدين ) دراسة-6

األكادميي، واملؤسسي ملؤسسات التعليم العالي العربي من خالل رؤية كلية ناقدة لبعض االحتياجات 

اجلودة  الدولية لضمان اجلودة واالعتماد، ودراسة واقع بعض اجلهود العربية حيال معايري ضمان

واالعتماد مبؤسسات التعليم العالي، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة 

للتصور املقرتح والذي أهم مبادئه تتكون من: الشفافية، احملاسبية، الشمول، التعاون، اجلودة التميز، 

 القيادة، والعمل بروح الفريق.
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 السابقة:ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات 

مقارنة خمتلف أنظمة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف تتميز هذه الدراسة بأنها تهدف إىل      

وقد اختلفت بعض الدول األجنبية والعربية، وحتليل تلك األنظمة وحتديد أوجه التشابه واالختالف بينها، 

الدراسات املقارنة، بينما استخدمت  منهجية الدراسة وهو منهجالدراسة احلالية عن سابقاتها باختالف 

)وليد  ، و(2010براهيم، إماني أ)هدى حممد، والدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة 

، (2005)ملياء حممد أمحد، ، واختلفت عنهم دراسة (2013)أمحد جنم الدين،  ، و(2012قنديل، 

 كونها مجعت عدداً من الدول األجنبية والعربية واليت استخدمت أسلوب دراسة احلالة، كما اختلفت يف

 (،2005فيما الدراسات السابقة ناقشت نظام يف دولة حمددة مثل مصر يف دراسة )ملياء حممد أمحد، 

مجيعاً كونها ناقشت موضوع وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات املعروضة يف بند الدراسات السابقة 

قت يف اهتمامها بدراسة جتربة تطبيق نظام االعتماد األكادميي مثل االعتماد األكادميي، وكذلك اتف

 .(2013)أمحد جنم الدين، دراسة 

 

 املقارنة بني أنظمة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي: 

 أن تاريخ تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي يف بعض الدول األجنبية وهي سابقًاكما ُذكر     

وجتارب عربية جلمهورية  (،1جدول رقم ) االمريكية، وفرنسا، واململكة املتحدة،الواليات املتحدة 

وسيتم املقارنة بني تلك األنظمة اليت  (،2جدول رقم ) مصر العربية، واألردن، واإلمارات العربية املتحدة

الذي يدير مت اختيارها، ومن أهم أوجه املقارنة اليت ُيمكن أن نستند إليها هي: البناء التنظيمي ومن 

عمليات االعتماد األكادميي يف البلد املراد الدراسة فيه، ثم معايري االعتماد وهي اجملاالت اليت يتم بناًء 

عليها حتقيق االعتماد األكادميي، وأخريًا نبحث عن خطوات كيفية تطبيق االعتماد األكادميي، 

اليت ًيمكن االستفادة منها لتحليل وهذه اجملاالت من وجهه نظر الباحثون هي أهم جماالت املقارنة 

 النظام بشكل عام ومنطقي، ومبا يقدم قيمة مضافة للدراسة املقارنة موضوع الدراسة احلالي.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت مراجعة وحتليل مكونات أنظمة وضمان اجلودة وحبسب ترتيب اآلسئلة

التشابة واألختالف بني جتارب امريكا، وفرنسا، وبريطانيا يف جمال  ما هي اوجة السؤال االول:-1

 ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي؟

اجلدول لإلجابة عن السؤال األول للدراسة،  مت عرض مكونات األنظمة للدول املختارة كما يوضحه 

لتحقيق اهدف الدراسة  ا التى مت اختيارهو ألجنبية، ا األنظمة املوجودة يف مقارنة والذي مت فيه ( 1)

 .ضمان اجلودة واالعتماد األكادمييل تهامن حيث  مكونات أنظم هذه الدراسة
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 (1جدول ) 

 أنظمة االعتماد األجنبية

أوجه 

 املقارنة
 اململكة املتحدة فرنسا الواليات املتحدة االمريكية

 

البناء 

 التنظيمي

 

يدير عمليات االعتماد 

األكادميي جملس 

حكومي،  اعتماد غري

 .عيوالعمل فيه طو

يدير عمليات االعتماد 

األكادميي جلنة تقييم 

وطنية مستقلة متاما عن 

أي وزارة، أو جهاز 

حكومي، وتتبع رئيس 

 اجلمهورية مباشرة.

يدير عمليات االعتماد 

األكادميي فيها هيئة 

مستقلة غري حكومية تعمل 

كجمعية أهلية، و ال تتبع أي 

 جهاز حكومي.

 

 

 

 

 املعايري

 الرؤية والرسالة. -

 اخلطط والتقويم. -

 التنظيم واإلدارة. -

 الربامج وعملية التعليم.-

 اخلدمات الطالبية. -

 املوارد املعلوماتية. -

 املوارد التمويلية.  -

الكلية كمنظومة  -

متكاملة تشمل: 

املواصالت، التجهيزات، 

ومستويات االداء،  

 وحتقيق األهداف.

 

 

املؤسسة  رسالة -

 وأهدافها.

 أعضاء هيئة التدريس. -

 املناهج. -

 البنية التحتية. -

 النشاط الدراسي. -

 النشاط املالي -

 غراض واملناهج.األ-

 مراجعة وتصميم املنهج. -

 نسبة التدريس والتعليم. -

 مصادر التعليم. -

 تنظيم املقرر. -

تطبيقات عملية للتعليم  -

 والتعلم.

 تدعيم الطلبة. -

 داء الطلبة.ا -

 الرقابة والتقييم. -

 املخرجات. -

 

 

 جراءاتإ

 االعتماد

تتقدم اجلامعة بطلب  -

رمسي إىل اجمللس املهين 

التخصصي التابعة له 

 للحصول على االعرتاف.

يرسل اجمللس  -

التعليمات والكتيبات 

تنفذ املؤسسة التقييم  -

 الذاتي، وتعد تقريرها.
تزور اللجنة القومية  -

 ًااملؤسسة وُتعد تقرير

 للجنة خرباء خارجية.

ُتعد املؤسسة الدراسة  -

الذاتية وفقًا للمعايري املتعلقة 

باملناهج، والتدريس، 

والتعلم، والتقويم، والطلبة، 

 وإجنازاتهم،ومصادر التعلم،

 رشاد والتوجيه.واإل
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املتعلقة بعملية االعتماد 

للجامعة ويطلب منهم 

القيام بأجراء دراسة 

وفق املعايري تقوميية 

املرسومة وارسال تقرير 

 بذلك.

عرض تقرير التقييم  -

الذاتي على جلنة 

، االعتماد لدراسته

 .وإصدار قرار االعتماد

 

تنشر اللجنة القومية  -

جلميع  تقريرها

املؤسسات اليت مت 

زيارتها حبسب طلبها، أو 

بدون طلب وتتكرر هذه 

 يالزيارة كل مثان

 ًاسنوات، ويرسل تقرير

لرئيس اجلمهورية بنتائج 

 التقييم لكل املؤسسات.

تتم زيارة اجلامعة من قبل  -

خرباء  خارجيني والذي مت 

حتديدهم مبعرفة جملس 

 االعتماد.

تقييم تقرير الدراسة  -

الذاتية والتأكد مما جاء 

فيه على ارض الواقع، ُيعد 

بالنتائج وُيقدم جمللس  ًاتقرير

 االعتماد.

عالن إالتقرير النهائي و-

النتائج يف ضوء تقرير 

الدراسة الذاتية، وتقرير 

الفريق الزائر، ويف ضوء 

املعايري احملددة، وبناء على 

النتائج يتم قبول الربامج، أو 

 رفضها. 

 

 ( يتضح اآلتي:1من خالل االستعراض يف اجلدول رقم )
الس تتمتع بكامل يدير عمليات ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف تك الدول هيئات، أو جم -

االستقاللية عن وزارة التعليم العالي، واملؤسسات التعليمية وعن أي جهاز حكومي، مما منحها 

 منطقية،  وحيادية مطلقة يف إصدار قرارات االعتماد للجامعات، والكليات، والربامج.
من حرص  يوجد دعم وتأييد لتقييم اجملالس، أو اهليئات ملؤسسات التعليم العالي، ويظهر ذلك -

 على االطالع على هذا التقييم. ‘أعلى جهات رمسية مثل جملس النواب، أو رئيس اجلمهورية
يتم بناء على تقارير، وتقييم جمالس وهيئات االعتماد اعتماد املوازنة السنوية املناسبة للمؤسسات  -

 التعليمية.
تهتم املعايري باملخرجات ونواتج التعلم أكثر من املدخالت، والعمليات، ويضع اجمللس اخلطوط  -

العريضة فقط مع ترك جمال كبري من احلرية للمؤسسات األكادميية بتحديد املعايري اليت 

 تناسبها. 
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العربية املتحدة هي أوجه التشابه واالختالف بني جتارب مصر، األردن، واإلمارات ما السؤال الثاني: -2

 ؟يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي

اجلدول لإلجابة على السؤال الثاني للدراسة،  مت عرض مكونات األنظمة للدول املختارة كما يوضحه 

ف الدراسة اهدأوالتى مت اختيارها  لتحقيق عربية، الدول ال األنظمة املوجودة يف مقارنةوالذي مت فيه ( 2)

 ونات أنظمتها لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.من حيث  مك
 

 (2جدول )

 ربيةعالأنظمة االعتماد 

أوجه 

 املقارنة
 مارات العربية املتحدةاإل ردناأل مجهورية مصر العربية

 

البناء 

 التنظيمي

 

يدير عمليات االعتماد 

األكادميي هيئة قومية 

مت انشائها مبوافقة 

اجمللس األعلى 

 .للجامعات

عمليات االعتماد يدير 

جملس  األكادميي

االعتماد األردني برئاسة 

 وزير التعليم العالي.

يدير عمليات االعتماد 

األكادميي جملس اعتماد 

 .برئاسة وزير التعليم العالي

 

 

 

 

 املعايري

 الرسالة، واألهداف. -

 التخطيط. -

 الربامج التعليمية. -

تصميم وتقييم  -

 الربامج التعليمية.

 مشروعات الطلبة. -

املستويات العليا من  -

 الربامج اجلامعية.

مستوى املنح،  -

 والبحوث.

التعليم املستمر،  -

 واألنشطة الطالبية.

التنظيم اإلداري،  -

 واألكادميي.

 اهليئة التدريسية. -

املباني واملرافق  -

 األكادميية.

 املختربات. -

األجهزة،  -

والتجهيزات، والوسائل 

 التعليمية.

 القبول والتسجيل. -

املرافق العامة،  -

 واخلاصة.

 الرسالة. -

 التنظيم وصناعة القرار. -

الربامج األكادميية وتشمل:  -

املنهج التدريسي، والتدريب 

 العملي، وحتسني الربامج.

أعضاء هيئة التدريس من  -

 حيث العدد واملؤهالت.

 الطلبة وشروط القبول. -

املكتبة ومصادر املعلومات  -

 التعلم.و

 بنية.املصادر التقنية، واأل -

 املوازنة املالية.

االتفاقات والعالقات  -

 اخلارجية.

 الدراسة العلمي. -
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جراءات إ

 االعتماد

الدراسة الذاتية من  -

املؤسسة وخروجها 

بتقرير عن العمليات 

 جناز.واإل

زيارة ميدانية من قبل  -

هيئة االعتماد واخلروج 

 بتقرير.

التقارير فحص  -

واملقارنة بينها واخلروج 

 بتقرير موحد.

 الدراسة الذاتية. -

التقويم اخلارجي  -

والذي تقوم به جلنة من 

اخلرباء لدراسة الوثائق 

 املقدمة من املؤسسة.

الزيارات امليدانية من  -

 املقيمني.

التقويم املستمر  -

وإعادة االعتماد بصفة 

 دورية.

التقدم للحصول على  -

 االعتماد.

تشكيل جلنة لفحص  -

الوثائق املقدمة بغرض 

 االعتماد.

زيارة فريق التقييم للكلية،  -

أو القسم وإجراء املقابالت 

 وزيارة القاعات، واملختربات.

 إصدار قرار االعتماد. -

 ( يتضح اآلتي:2دول رقم )اجلمن خالل االستعراض السابق يف 

األكادميي هيئات أو جمالس لكنها غري مستقلة وتتبع يدير عمليات ضمان اجلودة واالعتماد  -

 وزير التعليم العالي.
 ال يوجد استقاللية مالية ملؤسسات التعليم العالي، وليس لديها موازنة مستقلة. -
تهتم املعايري وتركز على املدخالت، والعمليات اكثر من اهتمامها باملخرجات، ونواتج التعلم،  -

و التنظيمية وعدم الدخول للمناطق احلرجة مثل قاعات التدريس،  وتنحسر يف حيز األطر العامة

 واملعامل، واملختربات حيث حيدث التعلم، وحيث تكون التحديات الكربى للنظام التعليمي.
يتم فرض املعايري على املؤسسات وكأنها شروط، أو مواصفات، وهو أمر يتسم باإلبرام ويتناقض  -

 االعتماد حل مكان الرتخيص.مع تقاليد االعتماد، وكأن مفهوم 
يتم تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف القطاع اخلاص دون احلكومي يف  -

 مؤسسات التعليم العالي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 

 233 

 دراسة مقارنة لدول أجنبية وعربية –تجارب االعتماد األكاديمي 
د. سميرة صالح المطري ، أ. م. د. عبدالرحمن محمد الشرجبي   ، أ.م.د. عبدالجبار الطيب أمين |        

 بامرحول
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

 ة؟أوجه التشابه واالختالف بني جتارب الدول العربية واألجنبي ماهي  السؤال الثالث: -3

املقارنة  ملكونات أنظمة ضمان  هعرض النتائج حبسب أوج لإلجابة على السؤال الثالث للدراسة،  مت

اجلودة يف الدول العربية واألجنبية  التى مت اختيارها يف هذه الدراسة، وذلك  كما يوضحه اجلدول 

(3.) 

 (3جدول )

 مقارنة بني جتارب االعتماد األجنبية والتجارب العربية

 

 

 جتارب االعتماد العربية األجنبيةجتارب االعتماد  وجه املقارنة

 

البناء 

 التنظيمي

 

اعتماد مستقلة متاما جمالس أو هيئات 

عن أي جهاز حكومي أو وزارة، وتقدم 

تقاريرها لرئيس اجلمهورية مباشرة، أو 

 جملس النواب.

جمالس أو هيئات اعتماد غري مستقلة 

 وتابعة لوزارة التعليم العالي

 املعايري

اعتمدت معايري تعمل على حتقيق اجلودة 

على املستوى املؤسسي، والتخصصي، 

 خصوصية الربامج.ومبا يتناسب مع 

اعتمدت معايري ُتحقق أما االعتماد، أو 

اجلودة على املستوى املؤسسي، أو 

التخصصي، دون أن توجد تكامل بني 

 العمليتني.

اجراءات 

 االعتماد

وجود وحدات لضبط اجلودة يف 

الكليات تعمل على تطبيق إجراءات 

ًا بالدراسة الذاتية ءاالعتماد بد

ملعايري مناسبة  للمؤسسة التعليمية وفقًا

هلا ووفق اختيارها، ثم الزيارة امليدانية 

من اخلرباء ليتم املقارنة بني نتائج التقييم 

الذاتي والتقييم اخلارجي، وصواًل 

إلصدار قرار االعتماد للمؤسسة والذي 

إىل  5يتم تكرار اجراءات االعتماد من 

سنوات، وبناء على تقرير ُيقدم كل  10

وائم للمؤسسات سنوات، ويتم نشر ق 5

املعتمدة، وترتيب كل مؤسسة يف قرار 

 االعتماد.

متر بإجراءات االعتماد واليت تبدا 

بالدراسة الذاتية وفق معايري ومؤشرات 

حمددة، ثم زيارة فريق من اخلرباء 

للمؤسسة وإعداد تقرير ليتم بعدها 

إصدار قرار االعتماد من عدمه، أو 

عطاء املؤسسة مهلة الستيفاء إ

ت ومعايري االعتماد األكادميي مؤشرا

على نتائج املقارنة بني التقريرين،  بناًء

ويتنفذ ذلك على مستوى املؤسسات 

األهلية، وليس احلكومية، وُتكرر 

جراءات كل مخس سنوات اإل

 الستمرار منح االعتماد، أو منعه.
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 ( يتضح اآلتي:3دول رقم )اجلمن خالل االستعراض السابق يف 

يف الدول األجنبية يدير عمليات ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي هيئات أو جمالس لكنها   -

مستقلة تتبع رئاسة الدولة أو جملس النواب بينما يف الدول العربية تتبع وزارة التعليم العالي ممثلة 

 بوزير التعليم العالي.
حتقيق اجلودة على املستوى املؤسسي،  التى تؤكد على  معايريتعتمد الدول األجنبية   -

مما حيقق التكامل بني املستويات املختلفثة  والتخصصي، ومبا يتناسب مع خصوصية الربامج

معايري ُتحقق أما االعتماد، أو اجلودة على املستوى املؤسسي، بينما يف الدول العربية تعتمد على 

 .مما يظهر خلل يف يف النظام تكاملالجد اتو التأكيد على خصصي، دون أو الت
تطبيق إجراءات  هي املسئولة علىوحدات لضبط اجلودة يف الكليات  يف الدول األجنبية توجد -

الزيارة امليدانية  تتم ، ثمملا يناسبهاالدراسة الذاتية للمؤسسة التعليمية وفقًا ملعايري وعمل االعتماد 

قرار   وبناء عليه يصدر ليتم املقارنة بني نتائج التقييم الذاتي والتقييم اخلارجي، من اخلرباء

، ويتم اصدار بذلكسنوات، و 10إىل  5االعتماد من  ، وتعاد نفس إجراءاتاالعتماد للمؤسسة

للجامعات األهلية  نشر قوائم للمؤسسات املعتمدة، وترتيب كل مؤسسة يف قرار االعتماد

ا يف الدول العربية  حتدد مؤشرات التى تعمل به الدراسة الذاتية من قبل جهة بينم .واحلكومية

األختصاص لضمان اجلودة واالعتماد، ثم تتم زيارة  فريق اخلرباء للتقييم وإعداد تقرير ليتم بناء 

علية اصدار قرار االعتماد من عدمه، أو إعطاء فرصة إلستيفاء املؤشرات واملعايري األكادميية، 

تنفيذ هذه اإلجراءات على اجلامعات األهلية  فقط، وتتكرر كل مخس سنوات لتجديد ويتم 

 الألعتماد.
بالرغم من تشابه بعض اإلجراءات بني اجملموعتني مثل وجود اهليكل البنائي وأيضا التشابه يف  -

ية القرار، استقالل اإلدارية واملالية والذي يعكس التبعية يف ختتلف  ها إال أنوجود التقييم الذاتي، 

كما وأنه الرتكيز يف الدول األجنبية لكل اجلامعات سواء كانت حكومية أو أهلية بينما 

 إجراءات االعتماد أكثر يف الدول العربية على اجلامعات األهلية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 

 235 

 دراسة مقارنة لدول أجنبية وعربية –تجارب االعتماد األكاديمي 
د. سميرة صالح المطري ، أ. م. د. عبدالرحمن محمد الشرجبي   ، أ.م.د. عبدالجبار الطيب أمين |        

 بامرحول
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

 التوصيات:

 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحثون باآلتي:  

الدول املختلفة واالستفادة منها مبا يتناسب مع خصوصية كل بلد، دراسة مناذج االعتماد يف ضرورة - 

 وبعيدًا عن االقتباس والنقل املباشر.

منح اهليئات، واجملالس القائمة على منح االعتماد، االستقاللية اإلدارية واملالية، واحلرية يف إصدار  -

متارس على مجيع مؤسسات  تقييمها بعيدًا عن سلطة األجهزة احلكومية، وعن البريوقراطية اليت

 التعليم العالي.

العمل على حل املشكالت اليت تواجه مؤسسات التعليم العالي ومبا يتناسب مع تطوير وحتسني أدائها،  -

 قبل تطبيق نظام ضمان اجلودة وحتى ال يتحول االعتماد إىل جمرد شروط ومواصفات.

تمع احمللي وميكن أن يتم ذلك عرب تقييم دوري نشر ثقافة اجلودة واالعتماد يف أوساط اجلامعات واجمل -

 للجامعات وتصنيفها يف قوائم معلنة بعد ذلك.

االهتمام بقياس، وتقويم مدى قدرة املؤسسة على ختريج طلبة لديهم املهارات، والقدرات، املطلوبة  -

 للتفاعل مع احلياة بنجاح.

ها على الدراسة عن بدائل للتمويل الذاتي العمل على تأسيس البنية التحتية يف اجلامعات، وتشجيع -

 للتتمكن تلك اجلامعات من تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

تشجيع اجلامعات على إنشاء أقسام أو وحدات لضبط اجلودة واالعتماد مرتبطة يف تنفيذ عمليات  -

 التقييم الذاتي.

اد، وأنظمة تطبيقه، الختيار النظام األنسب حبسب إجراء الدراسات التحليلية عن موضوعات االعتم -

 احتياج ومتطلبات كل جامعة، أو كلية.
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 قائمة املراجع:
 

تطوير جودة ومؤامة التعليم العالي يف األردن، دراسة مقدمة (. 2007أبو شرار، طالب واخرون ) -

، منتدى تطوير التعليم العالي، االقتصاد املعريفللمنتدى الوطين لتنافسية األردن يف التعليم العالي لبناء 

 ، عمان: األردن.26 – 7شباط 

(. تصور مقرتح إلنشاء الوكالة العربية إلدارة تدويل االعتماد 2013أمحد جنم الدين عيدروس ) -

دراسات  –األكادميي ملؤسسات التعليم العالي بالوطن العربي، رابطة الرتبويني العرب، دار املنظومة 

 .2013 –(، يناير 33(، العدد )1عربية يف الرتبية وعلم النفس، اجمللد )

مناذج عربية  –معايري اعتماد مؤسسات التعليم اجلامعي (. 2012أمام، وأمحد، كمال، وملياء ) -

 املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة: مجهورية مصر العربية. وعاملية،

اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري (. 6200حسني ) البيالوي وآخرون، حسن -

 دار املسرية للنشر والتوزيع، القاهرة: مجهورية مصر العربية. االعتماد،

، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية: الرتبية املقارنة دراسات يف نظم التعليم(. 2004بدران، شبل ) -

 مجهورية مصر العربية.

ضمان اجلودة يف التعليم العالي (. 2005البهواشي،  والربيعي، السيد عبد العزيز، وسعيد بن محد ) -

 ، عامل الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة: مجهورية مصر العربية.جتارب عاملية( –مبادئها  –)مفهومها 

منظور دولي عن التقويم املؤسسي  –إدارة اجلودة يف التعليم العالي (. 2007جون، برينان، وتارال شاه ) -

، ترمجة دالل بنت منزل النصر، معهد اإلدارة العامة، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الرياض: والتغيري

 اململكة العربية السعودية.

تطور الربامج األكادميية يف كلية الرتبية جبامعة اإلمارات املتحدة (. 2005احلكيمي، عبد الطيف ) -

 ، كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.ايري االعتماد األكادميييف ضوء مع

(. ثقافة اجلودة واالعتماد يف الفكر الرتبوي املعاصر و إمكانية االستفادة 2010) حممد السيد ناس -

 .2010 -(، أكتوبر19، العدد)جملة كلية الرتبيةمنها يف تطور نظام االعتماد الرتبوي، 

اسرتاتيجية اجلودة واالعتماد (. 2012، والعزاوي، همام عبداخلالق، وحممد عبد الوهاب )عبد الغفور -

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول  األكادميي يف ظل سياسات العلم والتكنولوجيا،

 القاهرة: مجهورية مصر العربية. العربية،

اجملموعة العربية  ،تماد األكادميي يف التعليماجلودة الشاملة واالع(. 2014عبد الرؤوف، صادق ) -

 للتدريب والنشر، القاهرة: مجهورية مصر العربية.

دراسة  –(. استشراف مستقبل نظام االعتماد املؤسسي للجامعات املصرية 2005ملياء حممد أمحد ) -

 –بعنوان "ضمان جودة املؤسسات التعليمية، القاهرة  -حبث مقدم للمؤمتر السنوي الثالث عشر –حالة 
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