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  تمھيد :

وتعتبر الجودة من أهم مواضيع ، أنفسنا بشكل أفضل كما يرانا ا.خرون وليس كما نرى نحن أنفسنا ىأن نر الجودة تعنى

الجــودة واالعتمــاد التعليميــة التــي والهيئــات  المراكــزالعديــد مــن  وجــودوهــذا مــا يتضــح فــي  ،الســاعة فــي المجتمــع المعاصــر

   .  التعليممؤسسات داخل  تجويد العملية التعليمية  ىتهدف إل

مؤسسات ال في تقود العمل التيا�كاديمية  وضع المعايير  من خ7لواالعتماد  الجودةب هناك اهتمام حيث أصبح   

حظى باهتمام يكما أن تطوير هذه المعايير المؤسسات،  وبكيفية استخدام أساليب وأدوات ضمان جودة أداء ھذه يةالتعليم

 ليس مفهوماً واالعتماد  كما أن مفهوم الجودة التعليمية لجعلها منظومة تستجيب للتخطيط المستقبلي، ةمنظومالكبير في 

بالعديد من المفاهيم كالدعوة إلى ربط التعليم بالتنمية المستدامة ،  ومرتبطاً  في رحاب المستجدات وٕانما نجده مرفقاً  منفرداً 

خ ، كما أن جودة  المخرجات أصبحت هدفًا أساسًا لكل مؤسسة لإاألصعدة ... جميعوتحقيق التنمية البشرية على 

بناًء عليه تتم المقارنة بين المؤسسات، حتى أن الناس أصبحوا يفضلون التحاق أبنائهم بمؤسسة  ؛تعليمية وأصبحت محكاً 

بفعل الجودة في وليس العتبار الرصيد التاريخي فقط والذي قد يكون تحقق ال واالعتماد  دون أخرى العتبارات الجودة 

  األداء والمخرجات بل بفعل الظروف واالعتبارات الزمنية والسياسية التي حظيت بها جامعة دون أخرى.

مركــز ضــمان جــودة واعتمــاد المؤسســات تأســيس وتتناول هذه الورقة تطور التجربة الليبية في الجودة واالعتماد من خــالل 

  جابة على بعض التساؤالت أهمها :، كما تحاول اإلوتحديد أهم أهدافه  التعليمية

  ؟ االعتمادالمعايير بها التي مرت مراحل الما هي  •

 إضافة إلى تحديد  ا&سس والمرتكزات التي استندت عليھا عملية التطوير؟  ؟االعتمادلماذا تطوير المعايير  •

 ؟آليات اCعتماد السابقة والحالية  لمؤسسات التعليم العالي الليبيةالمقارنة بين  •
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  :في ليبيا  لمحة عن معايير ضمان الجودة

تEEم التوصEEل إليھEEا مEEن خ7EEل علEEى عEEدد مEEن المعEEايير  يعتمد مركز اعتمEEاد مؤسسEEات التعلEEيم العEEالي لضEEمان الجEEودة

الرجوع إلى المعايير العالمية الخاصة باCعتماد وضمان الجودة، وانتقاء المعايير التي تبدو م7ئمة ومنسجمة مEEع أھEEداف 

م ص))در 2005ع))ام  فف))يلتعليم العالي في ليبيا، وتتسق مع التطلعات المستقبلية لمؤسسات التعليم العEEالي الليبيEEة، وغايات ا

م والمتمثل في إصدار وثيق))ة عرف))ت باس))م الوثيق))ة الوطني))ة لض))مان 2005) لسنة 80العالي رقم (وزير التعليم قرار من 

  الجودة بمؤسسات التعليم  العالي في  ليبيا   .

  ):1وتتلخص رسالة ھذه الوثيقة في(   

"ا�ھتمام بالجودة كمعيار للمنتج التعليمي مع مراعاة البيئة المستخدمة لھذا المنتج مع ا&خذ با&ساليب 

  الحديثة لدعم الجودة وضمانھا " جوالمناھ

ن أعضاء يمثلون التعليم العالي إعداد ھذا المشروع وتكونت  م توتولت  اللجنة المركزية لضمان جودة مؤسسا

  الجامعات الليبية باAضافة إلى خبراء في ضمان الجودة . 

  ولتحقيق رسالة مشروع ضمان الجودة و ا�عتماد فقد اعتمدت آليته على أربع خطط رئيسية ھي: -

  إعداد وتطوير المعايير ا&كاديمية القياسية الوطنية .  - أ

 عات الليبية .إعداد وتطوير خطة إستراتيجية لضمان الجودة في الجام  - ب

  إنشاء مراكز مستدامة لضمان الجودة في الجامعات الليبية . -جـ

  . ةإنشاء نظام جودة داخلي بالكليات في الجامعات الليبي –و 

لEEذا تEEم  ،آليـات ضEEمان الجEEـودة واCعتمEEادتباع ابمنھجيات ومن خ7ل ا�خذ جودة المنظومة ھمية تطـوير � ونظراً 

 .2006لسنة  164رقم  )اللجنة الشعبية العامة(رئاسة الحكومة  قرارالمركز بناء على إنشاء 

اللجنEEة الشEEعبية وزارة التعلEEيم ( والذمة الماليEEة المسEEتقلة ويعمEEل تحEEت مظلEEة اCعتباريةبالشخصية  المركزتمتع  ي و

ـماد فEEي مؤسسEEات التعلEEيم اCعتEE ضمان الجودة وشؤون بتطوير ومتابعة  المخولة قانوناً  الجھة ووھـ )لتعليم العاليل العامة

   .2008لسنة  340رقم  )اللجنة الشعبية العامة(رئاسة الحكومة بقرار  في ليبيا العالي

  

                                                             
التعليم العالي ،اللجنة المركزية لضمان الجودة مؤسسات التعليم  تواCعتماد لمؤسساأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي  ،الوثيقة الوطنية لمتطلبات نظام الجودة  -1

 م2006العالي 
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 :أھمھا ا-ھدافلى تحقيق مجموعة من المركز ع كما عمل

  نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتقويم واCعتماد. )1

  اقتراح السياسة العامة لتقويم ا�داء وضمان الجودة واCعتماد.  )2

   .وضع أسس ومعايير وشروط التقويم واCعتماد ا�كاديمي وتعديلھا وتطويرھا )3

  لھذه ا�سس والمعايير. اتخاذ القرارات باعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجھا طبقاً  )4

  ع المؤسسات التعليمية.تعريف المجتمع ومؤسساته المختلفة بواق )5

  معادلة الشھادات العلمية وا�جنبية بالنظر إلى ا�نظمة التعليمية الوطنية.  )6

   ضمان س7مة اتخاذ قرار إنشاء أي مؤسسة أو وحدة تعليمية جديدة في إطار متطلبات اCعتماد. )7

  التعاون مع ھيئات اCعتماد وضمان الجودة العربية وا�جنبية. )8

  اgرشادية والمساعدات التقنية والتدريبية.توفير ا�دلة  )9

ھدافھا باتخEEاذ اgجEEراءات المناسEEبة لتقيEEيم برامجھEEا ومخرجاتھEEا بEEأدوات أالتأكد من تحقيق مؤسسات لتعليم العالي  )10

  القياس المختلفة.

  مفصلة عن المؤسسات التعليمية.دورية إعداد تقارير  )11

التوعيEEة واgع7EEم والبحEEث العلمEEي وإتاحتھEEا للجھEEات  نشEEر المعلومEEات والبيانEEات الخاصEEة باCعتمEEاد �غEEراض )12

  ط7ع عليھا.Cوا�فراد الراغبين في ا

تشEEEجيع المؤسسEEEات التعليميEEEة والتدريبيEEEة علEEEى التطEEEوير والتحسEEEين المسEEEتمرين �نشEEEطتھا وبرامجھEEEا التعليميEEEة  )13

   ي تحقيق ذلك.والتدريبية المختلفة من خ7ل التخطيط بعيد المدى، والتدقيق الداخلي الذي يسھم ف

خلق بيئة من الشفافية واCنفتاح في التعامل من خ7ل استخدام متطلبات ومواصفات محددة مما يجعل النظام في  )14

   بدقة. اً أي مؤسسة واضح الم7مح ومحدد

  .المساعدة على اتخاذ القرارات بناء على أسس وحقائق علمية )15

   الجودة تتخذ إجراءات لتحسين الوضع.التأكد من أنه لدى وجود أي نقص في اCلتزام بمعايير  )16
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  لى مرحلتين إويمكن تقسيم مراحل اعتماد معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي 

  2010 -2008الممتدة من وھى الفترة   ،بداية تأسيس المعايير :  ا$ولىالمرحلة 

  م 2010وھى الفترة الممتدة ما بعد  ،التطويرالتحسين والمرحلة الثانية :  

  

  المرحلة ا$ولى :  بداية تأسيس المعايير   

م تم إصدار دليل ضمان الجودة وا�عتماد عن مركز ضمان الجودة واعتماد مؤسسات 2008مع بداية العام 

العالي في  لمؤسسات التعليم ا�عتماد ووإجراءات ضمان الجودة  حاورعبارة عن دليل لم ووھالتعليم العالي 

حيث تصف ، ضمان الجودة وا�عتمادوآليات تطبيق الللنظام ومراحل  ا&ساسيةشرح المبادئ ي، و ليبيا

والتحسين والعمليات التي يتوقع من مؤسسات التعليم العالي القيام بھا Aدارة عمليات ضمان الجودة  اAجراءات

  ): 2يتضمن (، وداخلھا المستمر

   .مفاھيم وتعريفات عامة -

  .معايير مؤسسات التعليم العالي -

  .إجراءات التراخيص وا�عتماد -

  .مكتب ضمان الجودة -

  .الدليل ا�رشادى Aجراءات التدقيق الذاتي والخارجي وإعداد التقارير -

  .نماذج طلبات ا�عتماد -

   .متطلبات عامة لPعتماد -

  الليبية باAتي: تتمثل آليات عمل المركز اعتماد مؤسسات التعليم العاليفي حين كانت 

  أوBً: اBعتماد المؤسسي :

محEEاور لمتطلبEEات  شEEامل للمؤسسEEة التعليميEEة بغEEرض التحقEEق مEEن اسEEتيفائھا وتحقيقھEEا وتقEEويم يتم من خ7له إجراء تEEدقيق 

وحصولھا على اCعتمEEاد خ7EEل فتEEرة زمنيEEة محEEددة مEEن بEEدء مزاولEEة نشEEاطھا التعليمEEي، بشEEرط حصEEول  ةحدداCعتماد الم

وتستند عملية اCعتماد المؤسسي علEEى سلسEEلة مEEن  المؤسسة قبل ذلك على ترخيص مزاولة أنشطتھا من الجھة المختصة.

  -العالي وھي :والتي يجب توافرھا في مؤسسات التعليم المعايير التي وضعت من قبل المركز 

                                                             
 الي للمزيد انظر أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ،دليل ضمان الجودة واCعتماد ،مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الع - 2
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  رسالة المؤسسة وأھدافھا . .1

  التنظيم اgداري . .2

  البرنامج التعليمي .  .3

  ھيئة التدريس . .4

  خدمات الدعم التعليمية . .5

  الشؤون الط7بية . .6

  المرافق . .7

  الشؤون المالية. .8

  البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة. .9

 ضمان الجودة والتحسين المستمر . .10

  : ثانياً: اBعتماد البرامجي

للبرامج التعليمية التي تقدمھا المؤسسة بشكل منفرد  وتقويم شامل ويختص ھذا النوع من اCعتماد بإجراء تدقيق   �

فى حين تستند  .بغرض التحقق من استيفائھا وتحقيقھا للمعايير الموضوعة وحصولھا على اCعتماد بشكل دوري

والتي يجب توافرھا في البEEرامج عملية اCعتماد البرامجي على سلسلة من المعايير التي وضعت من قبل المركز 

 -التعليمية وھي :

 .البرنامج التعليمي )1

  .ھيئة التدريس )2

  .خدمات الدعم التعليمية )3

  .الشؤون الط7بية )4

  .المرافق )5

  .ضمان الجودة والتحسين المستمر )6
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 التي يقوم بھا المركز تخلص إلى النتائج التالية : نتائج عملية التدقيقفي حين كانت  

   المخصصة لكل بند بالمحور).% من عدد النقاط 100تطبيق مثالي بشكل مستمر (موجود:  .1

تقEEارير  تبEEاع الممارسEEات الجيEEدة ولكEEن المؤشEEرات تEEدل علEEى أنھEEا C تEEتم بشEEكل مسEEتمر وC توجEEدايتم :  . موجود جزئياً 2

   % من عدد النقاط المخصصة لكل بند بالمحور).50دورية (

% مEEن عEEدد النقEEاط 0تبEEاع الممارسEEات الجيEEدة، أو أن تنفيEEذھا بشEEكل نEEادر وغيEEر مسEEتمر ( اC يEEتم . غيEEر موجEEود: 3

   المخصصة لكل بند بالمحور).

  -تنقسم إلى قسمين :مؤشرات التقييم كما كانت  

 :ًBعتماد أوBالمؤسسيلغرض ا : 

نقطة لمحاور اCعتماد والتي تEEم توزيعھEEا حسEEب أھميEEة  XXXعملية التقييم تتم بنظام النقاط حيث يتم إعطاء عدد  -1

  كل محور.

 60أثناء عملية التقييم للمحور الواحد يتم تقييم كل بند على حدة على أC يقل مجمEEوع النقEEاط للمحEEور الواحEEد عEEن  -2

  محور للحصول على اCعتماد. % من  النقاط المخصصة في كل

البرامجي للمؤسسة على نسبة مEEا تحققEEه مEEن نقEEاط فEEي جميEEع محEEاور التقيEEيم  يتوقف اCعتماد  المبدئي المؤسسي / -3

  .% من مجموع النقاط70الواردة بدليل ضمان الجودة واCعتماد لمؤسسات التعليم العالي وبما C يقل على نسبة 

 امجي:البرلغرض اBعتماد  ثانيا :

نقطEEة لمحEEاور اCعتمEEاد البرامجEEي السEEتة والتEEي تEEم XXX . تتم عملية التقييم بنظام النقاط حيث يتم تخصEEيص عEEدد 1

  توزيعھا حسب أھمية كل محور.

% من النقاط المخصصة في كل  65. يتم تقييم كل بند على حدة على أن C يقل مجموع النقاط للمحور الواحد عن 2

  محور للحصول على اCعتماد.

. تعتمد عملية منح اCعتماد البرامجي (المبدئي / النھائي) على مجموع النقاط في جميع محاور التقيEEيم وبمEEا C يقEEل 3

  % من مجموع النقاط اgجمالية. 75على نسبة 
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 :تستند الى  محورينالنتائج التدقيق على وبشكل عام كانت 

  نتيجة التقييم الكمي )1

  اgطراءات �

  التأكيدات �

   التوصيات �

   نتيجة اCستنتاجات والم7حظات )2

  .تصدر بعدھا التوصية النھائية من الفريق بمنح / عدم منح تصنيف اCعتماد (المؤسسي أو البرامجي)بعد ذلك  

تقEEوم بEEالتقويم الEEذاتي ھEEي التEEي  الجامعEEات والكليEEات وا�قسEEام  فEEيمـن المفترض أن يكEEون ھنEEاك مكاتEEب للجEEودة  كما كان

كما ھي، وبعد ھذه المرحلة تأتي مرحلة التEEدقيق الEEداخلي ومEEن ثEEم يEEأتي  والبرامج التعليمية  gعطاء صورة عن المؤسسة

صEEوCً لwبEEداع امجيEEاً وللحصEEول علEEى اCعتمEEاد سEEواء أكEEان مؤسسEEياً أو برمن خ7ل دور المركEEز وذلEEك الخارجي التقييم 

جEEودة كونھEEا ال، ولكن بعض الجامعات لم تتمكن من تأسيس نواة جيدة لمكاتب الجودة بھا ،حيث أصبح ينظر  إلEEى زوالتمي

أداة للتفتيش والرقابة على العملية التعليمية وعلى ا�ستاذ الجامعي على وجه الخصوص، ومن ھنا قام المركز بطرح عدة 

الوھمية  ىات التعليمية المقترحات العملية التالية البعيدة عن الخيال والتصورات والرؤعلى المؤسسمبادرات ومقترحات 

  : والتي تمثلت في ا.تي والبعيدة عن التطبيق والواقع 

  ضرورة اgسراع بتفعيل مكاتب الجودة بكل الجامعات والكليات وا�قسام .  •

  إنشاء صندوق لدعم جودة التعليم  بالجامعات . •

  حول أھمية الجودة . عقد ورش عمل •

ربط البحث العلمي بخدمة المجتمع وأن تسود ثقافة البحث العلمي الصحيحة بدC من بحوث الترقيات وتحويل  •

نتائج البحث العلمي إلى واقع ملموس بدCً من مجرد أبحاث مكدسة فوق بعضھا  ولقد قامت جامعة القاھرة خ7ل 

 فيعالمية وضعت معايير للنشر فيھا ، وجلبت علماء مصر ووضعتھم  ا�يام القليلة الماضية بإنشاء مجلة علمية

  اللجنة اCستشارية للمجلة المذكورة نذكر منھم (د. مجدي يعقوب)  و ( د. أحمد زويل)  .

  حسبانھا التغيرات الكبري التي لحقت ببيئة المجتمع . فيأن  تضع الجامعات الليبية  •

  داف واضحة .أن يكون لكل الجامعات رؤية ورسالة وأھ •
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ضرورة وضع الخطط اgستراتيجية للجامعات وأن تكون واضحة محددة وتضع فى حسبانھا جميع اCحتياجات  •

التعليمية وجميع التھديدات الداخلية والتحديات الخارجية مع توفر سياسات وخطط تفصيلية محددة ا�ھداف 

  تترجم تلك اgستراتيجيات إلى واقع عملي .

السياسات والخطط للمراجعة والتحديث باستمرار من أجل مواكبة التطور والتحديات التي تواجه أن توضع ھذه  •

 .التعليم الجامعي

  

  التطوير التحسين والمرحلة الثانية :  

من مؤسسات  ددم وذلك بعد سلسلة من عمليات التدقيق التي قام بھا المركز  لع2010وبدأت ھذه المرحلة مع بداية العام 

، إضافة إلي قيام المركز قيام بعمليات استطPع ميداني كبرى لعدد من الجامعات الحكومية والخاصةوالالتعليم العالي، 

أوصت جلھا بضرورة بإجراء ورش عمل لجل الجامعات الحكومية للتعرف على مشاكل ومعوقات تطبيق الجودة بھا، 

) 27المركز رقم ( مدير السيدجاءت قرارات تطبيق الجودة جل تطوير آليات من أوتحسين وتطوير المعايير ا&كاديمية، 

م، القاضية بتشكيل 2010لسنة  )63م، ورقم (2010) لسنة 35م، ورقم  (2010)   لسنة 30م، ورقم  ( 2010لسنة 

التعليمية بنوعيھا  فرق عمل بمراجعة طرق وآليات التدقيق وا�عتماد المبدئي والنھائي التي يقوم بھا المركز للمؤسسات

محاور على شمل لتالجديد  افي ثوبھضمان الجودة معايير خرج لتفي جانبيھا المؤسسي والبرامجي  الخاصالعام و

)، والبرامجي للدراسات العليا نموذج 2)، والبرامجي للدراسة الجامعية نموذج رقم (1التدقيق المؤسسي نموذج رقم (

سيراً للمدققين في إجراء عملية التقييم وللعاملين بمكاتب الجودة وتحسين ا&داء في )، إضافة إلى طرق التقييم تي3رقم (

الجامعات بالقيام بالتدقيق الداخلي والدراسة الذاتية وصو�ً إلى تقييم واقعي وعادل لمؤسساتنا التعليمية للوقوف على 

بناء على نواحي القوة في ھذه المؤسسات في نقاط القوة والضعف فيھا ليتمكن أصحاب القرار فيھا بمعالجة القصور وال

  عملية تقويم تتوفر لھا إمكانات مناسبة بھدف تجويد عمليات وأساليب التعليم والتعلم Aنتاج مخرجات متميزة.

مدة تكوينھا قصيرة لم  أن بالرغم من ا�عتمادذھن لماذا ھذه الخطوة؟ والمتمثلة في تطوير المعايير ال إلى ولعل يتبادر

 ن اAجابة على ھذا التساؤل يدفعنا إلى البحث عن أسباب ھذا التطوير والتحسين في تلك المعايير،أتجاوز السنتين. ت

  -حيث يمكن تحديد أھم تلك ا&سباب في ا[تي :

على قائمة اھتمامات  تأتيمسالة تطوير محاور اCعتماد المؤسسي والبرامجي  فى مؤسسات التعليم العالي أن  .1

  ليبيا وذلك Cرتباطھا بالبحث العلمي والتنمية الشاملة بشكل عام . فيلعالي التعليم ا

2.  ًCته. تشھد برامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا حالياً إقباCلم يسبق له مثيل وتنويعاً  كبيراً فى مجا  

بعض محاور وبنود المعايير غير واضحة المعاني ، كذلك  C تنطبق على بعض البرامج التعليمية خصوصاً  .3

 برامج الدراسات العليا. 
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 غير موجود) –موجود جزئي  -فقط على عبارات (موجود إنھا حيث آليات التقييم المعايير غير دقيقة .4

 أوسعامعات ومؤسسات بحثية مما سيفسح المجال وبشكل والدولية مع  ج اgقليميةوجود العديد من اCتفاقيات  .5

  والدولية . اgقليميةللخبرات الليبية اCط7ع على خبرات الجامعات والمراكز البحثية 

تزايد الوعي با�ھمية الحيوية بالنسبة للتنمية اCجتماعية والثقافية واCقتصادية ولبناء الكوادر ال7زمة لتنمية  .6

ير، والذي يشھد العديد من التحديات التي تتركز في كيفية م7حقة التطورات والمتغيرات مجاCت البحث والتطو

  ودولياً  وإقليمياً  المتسارعة محلياً 

  -:أھمھا على الوثائق  اBعتمادتطوير المعايير في حين استندت عملية 

  ن التعليم.أبش 2010) لسنة 18) قانون رقم (1

  ن تنظيم التعليم. أبش 2010) لسنة C501ئحة رقم () 2 

  ) دليل ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي السابق (منشورات المركز).2

  .) أدبيات ذات الع7قة3

  بعض المؤسسات التعليمية الوطنية. في) الممارسات التعليمية الناجحة 4

  .التغذية العكسية من فرق التدقيق السابقة على المؤسسات التعليمية ) 5

  -البرامج التالية :إنجاز قرابة العام ، حيث تم  اBعتماد واستمر عمل فرق تطوير المعايير 

  نموذج التقييم المؤسسي لتدقيق جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.  �

  نموذج التقييم البرامجي لتدقيق واعتماد البرامج الجامعية.  �

  ج الدراسات العليا. نموذج التقييم البرامجي لتدقيق جودة واعتماد برام �

  دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.  �

  دليل الشواھد وا�دلة.  �

 استمارة الدراسة الذاتية. �
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  -منھجية التالية:الوفق على مجموعة من ا-ساليب  اBعتمادالمعايير  تحسين وتطويرنجاز إكما ارتكزت عملية 

  تشكيل فرق عمل تضم مجموعة من الخبراء الوطنيين .  �

  تجميع ا�دبيات ذات الع7قة. (تطويع بعض المعايير الدولية بما يتواءم وواقع مؤسسات التعليم العالي بليبيا). �

 جمع  المعلومات والبيانات من تقارير فرق التدقيق السابقة وتحليلھا واستنتاج أھم التحديات والممارسات الناجحة �

  العملية التعليمية. في

  تشكيل فريق gعداد الصياغة النھائية لمحاور اCعتماد المؤسسي والبرامجي. �

  خبراء (وطنيين وأجانب).النتاج على مجموعة من gعرض ا �

   وإجراءات ضمان الجودة ا�عتماد  حاورم ليتضمن الجديد دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي وجاء

إجراءات الترخيص  ،معايير اعتماد المؤسسات التعليمية ،مصطلحات ومفاھيم ،لمؤسسات التعليم العالي  ا�عتمادو

الدليل اgرشادي gجراءات الدراسة الذاتية والتدقيق الداخلي  والخارجي  ،مكتب ضمان الجودة واCعتماد ،واCعتماد

عدة مراحل بتمر واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي عمليات الحصول على الترخيص ، في حين أصبحت وإعداد التقارير

  وعمليات هي:

 طلب الترخيص.  �

 االعتماد المبدئي المؤسسي. �

 االعتماد المبدئي البرامجي. �

 االعتماد النهائي المؤسسي.  �

 االعتماد النهائي البرامجي. �

  التدقيق لضمان للجودة. �

  في النقاط التالية : كما حدد الدليل الجديد أھداف عمليتي التقييم والتقويم 

  . المعايير العامة والمقبولة للممارسات الجيدة تحقيق .1
 التعليمي من حيث الدرجة والجودة .البرنامج تحديد مدى تحقق أهداف  .2

 المستهدفة. األكاديمية بالبرامجإعطاء نظرة شاملة عن كل الوظائف واألنشطة والعمليات  .3

 بأدائهم.وسبل االرتقاء طالب التعرف على مستوى ال .4

  .التعرف على حاجات العاملين بالمؤسسة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين فيما يتعلق بالتدريب والتطوير .5
 تطويرها. وتقييمها ومحاولة التعرف على المناهج الدراسية وآلية تنفيذها .6
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والدراسة الذاتية  والشواهد المناسبة من أجل استخدامها في سياسات التخطيط األكاديمية باألدلة البرامجتزويد  .7
 التعليمية.وتحسين وتطوير العملية 

 التأكد من جودة مخرجات العملية التعليمية بالمؤسسة. .8

 التأكد من تطبيق المؤسسة إلجراءات التقويم المستمر بناًء على نتائج التقييم. .9

  
 

البنــود بمحــاور التــدقيق للحصــول ُقســمت وتحديــدًا، حيــث لتكــون أكثــر دقــة الدليل الجديــد  في التقييم آلياتجاءت  كما
   داعمة.إلى بنود أساسية وأخرى  المؤسسي أو البرامجي  عتمادعلى اال

 -: البند األساسي •
بعــد التــابع لــه والــذي يجــب تــوافره فــي المؤسســة أو البرنــامج إلتمــام بــاقي بنــود الل التــدقيق الســتكماليعتبــر المفتــاح 

  احتساب نقاط له .ال يتم و  عمليات التدقيق لباقي هذه البنود

  -:الداعم البند •
إال أن عدم تحقيقــه يــؤثر فــي فاعليــة  المؤسســة أو  عمليات التدقيق لباقي البنود استكمالال يمنع عدم توافره من  

  يؤثر على نتيجة التقييم. تاليالبرنامج، وبال

  البند األساسي:اإلجابة  على  �
موجــودة ومطبقــة بشــكل مســتمر ودائــم، حيــث يــتم تقيــيم ؤشــرات وممارســات البنــد أن م يعنت  : اإلجابة  بـ( نعم) -1

  مة باألدلة والشواهد.دعّ الجودة بالمقارنة مع مؤشرات األداء المُ 

ـــ ("ال"): -2 أو أن  ،أو أنهــا موجــودة جزئيــاً  ،أصــالً  غيــر موجــودة ؤشــرات وممارســات البنــدمأن  عنــيت   اإلجابــة  ب

ال يــتم التقيــيم أو التــدقيق  ، وفي هذه الحالــةوبالتالي  تؤثر على العملية التعليمية، مستمرو فعال تنفيذها ال يتم بشكل 

  .)(صفرالبعد لباقي بنود  ىعطويُ  بنود البعدعلى باقي 

  :الداعم البند اإلجابة  على  �
علــى الــرغم مــن غيــر مطبقــة هــا غيــر موجــودة كليــًا أو أن ؤشــرات وممارســات البنــدعنــي أن مت   اإلجابــة  بـــ "ال": -1

  .لهذا البند اً صفر ُيعطى وبالتالي  ،أهميتها

 -يتكون من نوعين من التقييم: اإلجابة  بـ "نعم":  -1
تكــون اإلجابــة  عليــه أمــا (بــنعم) أو (ال ) وُيعطــى ثــالث نقــاط  ياتبنــد ال يحتــوي علــى مســتو  -النوع األول : 

  في حال أن مؤشرا ت وممارسات البند المشار اليها متحققة. 
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م باألدلــة والشــواهد دعّ األداء الُمــقيــيم تيــتم  فــي هــذه الحالــة  عديدة،  ياتمستو بند يتكون من   -النوع الثاني: 

في االعتماد المؤسسي الجــامعي والدراســات العليــا  فمثال ، ياتحسب المستو  على التصميم والتطبيق والفاعلية

، أما فــي االعتمــاد البرامجــي للدراســات العليــا فيتكــون مــن أربعــة ياتخمسة مستو من المستوىات يتكون  مقياس

  فقط. ياتمستو 

، البرنامج أولمؤسسة اشطة بأنيعني أن الممارسات المشار إليها ال تنطبق أو ليس لها عالقة  ينطبق: ال -2
 .تدخل ضمن سلم التقييم وعليه ال

  

  -دراسات العليا) :أوBً : آليات تقييم محاور اBعتماد المؤسسي (الجامعي أو ال
  

تعتمد عملية منح اCعتماد المؤسسي المبدئي على مجموع النقاط في جميع محاور التقييم واCعتماد والتي يجب  �

  نقطة). 2000% من  60نقطة (تمثل  1200أC تقل عن 

والتي يجب تعتمد عملية منح اCعتماد المؤسسي النھائي على مجموع النقاط في جميع محاور التقييم واCعتماد  �

  نقطة). 2000% من  70نقطة (تمثل   1400أC تقل عن

  - :ثانياً : اBعتماد البرامجي (دراسة جامعية)

عتمد عملية منح اCعتماد البرامجي المبدئي للدراسة الجامعية على مجموع الدرجات في جميع محاور اCعتماد والتي ت

  درجة. 3000% من 65درجة  تمثل  نسبة  1950يجب أC تقل عن 

�  Cعتماد والتي يجب  أCعتماد البرامجي النھائي على مجموع الدرجات في جميع محاور اCتعتمد عملية منح ا

  درجة. 3000% من 75درجة تمثل نسبة  2250تقل عن 

  -:ثالثاً : اBعتماد البرامجي (دراسات عليا )

جميع محاور اCعتماد والتي يجب أC تقل تعتمد عملية منح اCعتماد البرامجي المبدئي على مجموع الدرجات في  �

  درجة. 3000% من 70درجة  تمثل نسبة  2100عن 

تعتمد عملية منح اCعتماد البرامجي النھائي على مجموع الدرجات في جميع محاور اCعتماد والتي يجب أC تقل  �

  درجة. 3000% من 75درجة تمثل  نسبة  2250عن 

 مدةحسب النسبة المئوية ومستوى الجودة و اً مصنف اً نھائي اً برامجي اً اعتماد ا�كاديميبمنح البرنامج  اً يصدر المركز قرار

اCعتماد. أما في حال وجود بعض الخلل أو القصور في ا�داء، يمنح البرنامج اCعتماد المشروط بمھلة محددة C تتجاوز 

اCعتماد في حال قيام المؤسسة بتصحيح أوجه السنة للتصحيح يخضع بعدھا لعملية تدقيق ثانية، يمنح البرنامج بعدھا 
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في حال حصول البرنامج و القصور، أما في حال عدم تصحيح أوجه الخلل والقصور فيتم تعديل القرار إلى الرفض.

كاديمي على أقل من المستوى المطلوب يصدر قرار برفض منح البرنامج اCعتماد البرامجي النھائي ويطلب من �ا

  طلبة جدد في ھذا البرنامج لمدة يتم تحديدھا من قبل المركز بناًء على توصية من فريق التدقيق. المؤسسة عدم قبول

  وفقاً للجدول التالي: تقييم ا�داء المؤسسي النھائي للمؤسسةفمث7 يتم 

  

  مدة االعتماد المؤسسةتقييم فعالية  مستوى الجودة النسبة المئوية

وبعضها متميزة جميع ممارسات المؤسسة  متميزة    100% -% 95
باإلضافة إلى وجود ممارسات يمكن أن  فعالة،

 نموذجًا.تكون 

  خمس سنوات

85 %- 94%  
  

 جداً  على األقل جيد جميع ممارسات المؤسسة  فعالة  
   .وبعضها متميز

  أربع سنوات

75 %- 84%   
 نشطة   

هي  جميع ممارسات المؤسسة التعليمية
كما أنها ال  جيدة أو جيدةأكثر من ممارسات 

 . كثيرةمواطن ضعف  فيهاتوجد 

  ثالث سنوات

70 %-  74%   
  تحسين  

مقبولة من نواح عدة ولكن  ممارسات المؤسسة
 بها مواطنو  توجد بعض الممارسات الجيدة 

  وتحسين  رئيسة تحتاج إلى تطويرضعف غير 

  سنتان

60 %- 69%   

 تأهيل 

ضعف   مواطنممارسات المؤسسة غير مالئمة، وبها  
بذل  جهد كبير للتصحيح  رئيسة تحتاج إلىكثيرة و 

 .والتحسين والتطوير

اعتماد مشروط 

لمدة سنة واحدة 

  للتحسين.
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  يوضح الجدول التالي كيفية استنباط األحكام في محاور االعتماد المؤسسي (الجامعي أو الدراسات العليا)فى حين 

  

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التفسير    وصفال النقاط  اإلجابة 

نعم
  

نموذج من الممارسات المتميزة للبند المدقق    متميز   5
 تعتبر مثاًال يحتذى به. يعليه، بالتال

نموذج من الممارسات الجيدة وقد تكون هناك     جيد جدًا    4
 بعض الممارسات المتميزة.

نموذج من الممارسات السليمة، وقد تكون    جيد  3

 هناك بعض الممارسات الناجحة.

نموذج من الممارسات أقل من المطلوب    دون المتوسط   2
وتحتاج إلى بذل مجهود للوصول إلى مستوى 

 الجيد.

نموذج من الممارسات تحتاج إلى تطوير كبير    ضعيف   1

 وبالتالي تؤثر على العملية التعليمية.

  توفرة   غير مطلوبة الم مؤشرات وممارسات البند  انعدام الجودة  0  ال
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  الخالصة :
  
بالتالي تحتاج إلى التحسين  فھي اقرب ما تكون إلى كائن حي متطور، ،الجودة واCعتماد مفاھيم  تنبض بالحياةضمان  نإ

فتساھم في للمؤسسات التعليمية  المؤسسي والبرامجي  في ا�داءا�فضل تمثل المستوى والتطوير بشكل مستمر بحيث 

 كما تعتبر الضمانة للمجتمع ومؤسساته نحو جودة أداء ومخرجات المؤسسات التعليمية تحسين وتطوير العملية التعليمية 

كز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية وجود مر أن كما،مخرجاتالا&مر الذي من شأنه أن يسھم في تطوير 

المؤسسات إلى مدى جاھزية  أو�ً المعرفي  المجتمعالتعليم في ، حيث يعزى نجاح ليبيافي  التعليملتطور  مھم ھو مؤشر

التعليمي، والذي يتطلب وجود معايير يتم على أساسھا تحديد وقياس تلك في مجال التعليمية مؤسسياً وبرامجياً 

 ية.  الجاھز

   

  
  
  
  
  
  
 


