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الشكر والتقدير                      
للمجلس السعودي للجودة 

ىعلى الدعوة الكريمة 

الجودة والتميز في التعليم العالي  
تحت رعاية المجلس السعودي للجودة  

تجارب عالمية في جودة التعليم بين الدراسة والتحليل  
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جودة واعتماد اآاديمي  مدير 
الجوفجامعة –التحضيرية عمادة السنة 

مستشار تدريب ‐خبراء التربية للتعليم والتدريب اآاديمية 
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“…quality assurance – and especially the 
internationalization of quality assurance – was 

one of the most striking new developments since 
UNESCO held its previous World Conference on 

Higher Education in 1998.”

pro. Judith S. Eaton is 
president of the 
Council for Higher 
Education 
Accreditation (CHEA), 
the largest 
institutional higher 
education 
membership 
organization in the 
United States

يعد واحدا من  اآثر التطورات األآثر لفتا  لالنتباه منذ عقدت اليونسكو –الجودة ضمان  "...
وخاصة فكرة تدويل ضمان  -  1998مؤتمرها العالمي السابق بشأن التعليم العالي في عام 

."الجودة
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نظام جودة التعليم 
بالمملكة المتحدة  
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:الجامعاتةاستقاللي

.مستقلةالحكومة بل هي تديرهاو التملكهاالالعاليالتعليممؤسسات -
، محتوى المقررات، تحديد الهيكل األآاديمي: في حرةات التعليم ؤسسم -

توظيف
أل .تحديد المرتبات،إنفاق الميزانيات،إنهاء خدمتهماألآاديميين و 

مرة واحدة سنويا حول آيفية إنفاق األموال،  موثوقةتقديم تقارير مالية  -
فضال عن

.إحصاءات األداء والمخرجات  مصادر التمويلتنويع 

للدولةالعامةاإلراداتمنتمويالتتلق- .للدولةالعامةاإلراداتمنتمويالتتلقى - 
.الدراسيةبعض الرسوم فيالطالبمساهمة - 
العلمية البحوث التجارية وتسويقاألعمالالجامعات في مشارآة‐
تقرير  بهالمنتسبين للجامعة، عن قوائمها المالية مرفقا الجامعات باإلفصاح للمجتمع، فضال عنتقوم‐

.مفصل من قبل مراجع الحسابات

أعضاء من الجامعة و المنتسبين لها، خريجين،  -

 :المشارآةو الشفافية 

:يحكمانهما) Cambridge(وآامبردج  (Oxford)أآسفوردفي جامعتا  

مجلس حاآم
.عضو 3000 عاملين، باحثين يضم حوالي

م س ج
 )مجلس تشريعي (

المجالس التنفيذية

مجلس الجامعة، رئيس الجامعة، عمداء : أعضاء تنفيذيين -
.الكليات

أساتذة، طالب، أعضاء من مجلس : أعضاء غير تنفيذيين -
اآ ال

االنتخاب

. الحاآم

الواسعة ألصحاب المصالح عند مستوى القرارات اإلستراتيجية المشارآة
.االنتخابفي اختيار المدراء من خالل عملية الشفافية و تخصيص الموارد و  
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Higher Education in the UK
مؤسسات تعليم  الجامعاتالمنطقة

عالي أخرى
9437انجلترا

147اسكتلندا

94ويلز

لندا 22ا ايرلندا
الشمالية

22

11950اإلجمالي

Statistics – UK 2011/12
Students
2,496,645

Staff
378,250

Undergraduate
1,928,140

Postgraduate
568,505

Academic
181,385

Non‐academic
196,860

Income (£k)
59

Expenditure (£k)
57
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ضمان الجودة واالعتماد األآاديمي

أنشئت في العديد من دول العالم مجالس وهيئات للحفاظ على  
الجودة في التعليم العالي أطلق عليها

هيئات اعتماد   
Accreditation

هيئات تقويم 
Evaluation

هيئات ضمان الجودة 
Quality Assurance

المملكة المتحدةفرنساالواليات المتحدة واليابان

Quality Assurance 
Agency for Higher 

 1997 Education 

، الهيئة (ENQA)الشبكة األوروبية لضمان الجودة 
األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي 

الشبكة العالمية لضمان الجودة في التعليم 
(INQAAHE)العالي 

األميرآية لالعتماد في التعليم  اإليبريةالشبكة 
)RIACES(العالي

شيا  -االمريكية  هيئة االعتماد 

اعتماد الجودة  في التعليم العالي

في انجلترا وويلز  مجالس تمويل التعليم العالياسندت إلى  1992سنة في -
لتقييم نوعية  
.التعليم بتمويلها

العاليوآالة ضمان جودة التعليم اسندت إلى  1997في سنة   - 

.للخدمة التعليمية المقدمةبالتقييم الذاتي أصبحت آل جامعة تقوم   -
في آل جامعة يقوم بزيارة ميدانية مكتب لضمان الجودةحيث نجد - جوي ن يب ي ر زي وم ي ي

الجهود مع  للجامعات للتقييم أولي وإعداد تقرير نهائي حولها  ثم ينسق 
.ضمان الجودةهيئة 
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نموذج ضمان الجودة في المملكة المتحدة

يتميز نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة بالالمرآزية ولمؤسسات التعليم العالي استقاللية آاملة 
مع وجود بعض التأثير الحكومي وتشرف عليه عدة جهات آوآالة ضمان الجودة ومجلس تمويل 

مؤسسة  169واحتوائه على أآثر من   )(BACالتعليم العالي النكلترا ومجلس االعتماد البريطاني 
جامعية

تمكنت المملكة المتحدة بهذه الخصائص من آيف 
تحقيق الجودة؟ السؤال هنا

نظام ضمان الجودة من خالل

تقع المسؤولية الرئيسة عن الجودة األآاديمية على عاتق الجامعات والكليات ذاتها والتي تتمتع باستقالليتها

والتحقق من مدى قيام المؤسسات بمسؤولياتهاتقوم وآالة ضمان الجودة البريطانية بمتابعة واإلشراف على ضمان الجودة 

لدى آل مؤسسة تعليمية مكتب يسمى مكتب ضمان الجودة يقوم بتنسيق جهود التقييم بالمؤسسة

وتشمل المبادئ التوجيهية بشأن  Academic Standardsتوفر الوآالة نقاط مرجعية تساعد على وصف المعايير األآاديمية 
The Code of Practiceالممارسات الجيدة في الجامعات والكليات  

نموذج ضمان الجودة في المملكة المتحدة
ضمان الجودة الداخلية والخارجية

تحدد الحكومة البريطانية سياسة التعليم بشكل عام وال تسيطر على طريقة تنفيذها من قبل الجامعات  
والكليات ولهذا يتوفر نوعين من الجودة

مراجعة الجودة الخارجية
External reviews

مراجعة  الجودة الداخلية
internal reviews  

وتشير إلى مسئولية مؤسسات التعليم 
العالي عن المعايير والجودة األآاديمية 
األآاديمية والدرجات العلمية للشهادات

مسئولية وآالة ضمان الجودة في الحكم 
على مدى آفاءة الجامعات والمعاهد في 

الوفاء بالتزاماتها  وتشجيعها على  
أ ة للشهادات العلمية والدرجات األآاديمية

األخرى التي تمنحها
مواصلة تحسين أسلوب إدارتها للمعايير 

والجودة  

تترآز إجراءات ضمان الجودة المتبعة على  
إخضاع مؤسسات التعليم العالي البريطانية 

إلى عمليات التقويم الخارجي

توجد ستة معايير أساسية لتقييم البرامج 
العلمية تشمل المنهج العلمي والمرجع العلمي 

وأعضاء هيئة التدريس وأسلوب التقييم 
والتسهيالت المادية والنظام اإلداري
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لخارجية
تقوم لجنة فنية مشكلة من قبل الوآالة بزيارة ميدانية للجامعة للتحقق من بنود التقويم 

بنود أساسية 6الذاتي التي قدمتها الجامعة والتي يشمل عادة تفحص 
والتسهيالت  وأسلوب التقييم وأعضاء هيئة التدريس والمرجع العلمي المنهج العلمي  

والنظام اإلداريالمادية 

إليها المشار البنود في التقييم يشمل تقرير إعداد ضمان الجودة ال
آلية 

إعداد تقرير يشمل التقييم في البنود المشار إليها
ووضع عالمة لكل بند

نقطة  ٢١بالموضوع المقيم إذا حصلت على مجموع يفوق  معتمدةتعتبر الجامعة 
نقاط لكل بند من البنود الستة ٤نقطة مقسمة بواقع  ٢٤من أصل 

حيث  ويتم على مستوى الجامعةيلي ذلك المراجعة المؤسسية أو األآاديمية 
للتأآد من جودة التعليم في الجامعة بعد إطالعه على التقويم فريق بالزيارة يقوم 

الذاتي الذي قدمته 

نموذج ضمان الجودة في المملكة المتحدة

أهليةوآالة  آجمعية تعمل حكومية غير مستقلة هيئة
ضمان 

الجودة في 
التعليم  
العالي
Quality 

Assurance 

ي  ي أه ج ل  ي  و ير  هي  

تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في جودة مؤسسات التعليم العالي

تمول من مجالس تمويل التعليم العالي واشتراآات الجامعات والكليات المختلفة

من اإلدارة مجلس رؤساء4عضوا14يتكون تمثل Agency for 
Higher 

Education

تمثل رؤساء 4عضوا 14يتكون مجلس اإلدارة من
مدراء 6من مجالس تمويل التعليم العالي و4 والجامعات 
مستقلين
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تضع وآالة ضمان الجودة لنفسها عددًا من المسئوليات التي عليها 
:وهي بهاالوفاء 

والكليات• للجامعات المراجعة .إجراء

مسئوليات وآالة ضمان الجودة في التعليم العالي

ي ج و ج  ر .إجر 
  .المؤسسةنشر تقارير في المعايير والجودة التي يمكن وضعها في •
تقديم توجيهات للجامعات والكليات عن آيفية المحافظة على المعايير •

.األآاديمية وتحسين الجودة وذلك تمشيا مع البنية التحتية األآاديمية
.التحقيق في أسباب القلق حول المعايير والجودة األآاديمية•
تقديم المشورة للحكومة بشأن طلبات الحصول على صالحيات منح •

.الدرجة واالسم الجامعي للجامعات
المشارآة في التطورات األوروبية والدولية األوسع

Course design in 
line with agreed 
benchmarks, 

frameworks and 
regulations

Course Review

Course Validation

Course 
Performance 
Data / External 
Examiner and 

Student

Course 
Monitoring / 
Improvement

Staff 
Development

Student 
Comment
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يستند اإلطار العام للمؤهالت المهنية البريطانية إلى تقسيم مستويات      
ف الجدارة عل بناء مستوياتاألداء بينهاثمانية التمييز تم مختلفة

نظام المؤهالت الوطني البريطاني

مختلفة تم التمييز بينها ثمانية مستويات األداء بناء على الجدارة في
، وتعتمد الجدارة على مجموعة من ست محاور معياريةبناء على 

الخصائص التي ينتج عنها أداء متفوق يؤدي إلى نتيجة معيارية 
  .بالمهنةمتعلقة 

ويتم تصنيف مستويات المؤهالت عن طريق دراسة واقع سوق    
آل في مستوى لكل المطلوب األداء طبيعة تصنيف يتم ثم ومن العمل ومن ثم يتم تصنيف طبيعة األداء المطلوب لكل مستوى في آل العمل

  .الجدارة قطاع مهني وفقًا لمحاور تشكيل 

QAA Framework

1 Certificate C level Certificates of Higher Education

2 Intermediate I level
Foundation degrees, ordinary (Bachelors) 

degrees, Diplomas of Higher Education 
and other higher diplomas 

3 Honours H level
Bachelors degrees with Honours, Graduate 

Certificates and Graduate Diplomas

22

4 Masters M level
Masters degrees, Postgraduate Certificates 

and Postgraduate Diplomas 

5 Doctoral D level Doctorates 
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Previous National 
Qualifications 
Framework

National Qualifications Framework (as 
implemented from Spring 2004)

Framework for higher 
education qualifications

5 - Higher levels

8 - Vocational diplomasD (Doctoral) - Doctorates

7 - Vocational certificates and diplomas (NVQ 5)M (Masters) - Masters degrees, postgraduate 
certificates and diplomas

4 - Higher levels

6 - Vocational certificates and diplomasH (Honours) - Bachelors degrees, graduate 
certificates and diplomas

5 - Key skills Vocational certificates and diplomas 
(NVQ 4)

I (Intermediate) - Diplomas of Higher Education 
and Further Education, Foundation 
Degrees, Higher National Diplomas

4 - Vocational certificates and diplomasC (Certificate) - Certificate of Higher Education

3 - Advanced3 - Key skills, Vocational certificates and diplomas, A-
l l (NVQ 3)Entry levels, (NVQ 3)_Entry _

2 - Intermediate2 - Key skills, Vocational certificates and diplomas, 
Basic Skills, GCSE (Grades A* to C), (NVQ 2)__

1- Foundation1 - Key skills, Vocational certificates and diplomas, 
Basic skills, GCSE (Grades D to G), (NVQ 1)__

EntryEntry - Basic skills, Certificates of achievement__

يحدد التوقعات التي يتعين على جميع مقدمي  الخدمة بالتعليم العالي ) قانون الجودة( العالي آود جودة التعليم 
 .الدراسيةيتم تطبيقه في تصميم وتقديم البرامج  بهفي المملكة المتحدة االلتزام 

  .،األآاديمية البنية التحتية آمجموعة من النقاط المرجعية الوطنية المعروفة باسم 
آودالجودةيغط

UK Quality Code for Higher Education

آودالجودةيغطي 
  .العالي توفير المعلومات حول التعليم و والجودة األآاديمية المعايير األآاديمية ، على أجزاء ثالثة 

  :تعزيزوفيه استمرار الترآيز على 
للطالب   الحقيقيةفرص التعلم  

موضوعية وحيادية المراجعة 
االلتزام بالممارسات الجيدة 

الطالب في قلب ضمان جودة وعملية المراجعة

جميع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة، بغض النظر عن آيف يتم تمويل ذلك، ينبغي أن تنتهج "
  ."الجودةنفس إطار ضمان 

هذا النظام لديه سمعة عالمية للنجاح
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إشراك الطالب في مجال ضمان الجودة
مشارآة الطالب بعضوية مجلس وآالة ضمان الجودة 

تبسيط لغة الجودة  
تبسيط التقارير والمنشورات أآثر وضوحا 

الطالب آمراجعين 
مشاورات الطالب
الشكاوي الداخلي

المستفادة الدروس أهم
الخاص القطاع و العام القطاع بين شراآة خلق•

sense)بالقلق الشعور• of urgency)هو لما المستمر التغيير على باإلصرار 
. أفضل
االقطاع الال زآفف ةفت الخد .الجمهورخدمةفيومتميزوآفء فعالالعامالقطاع•

الحكيمة الخطط ووضع المعوقات لتفادي مسبقا االحتماالت جميع في التفكير•
الحكومة قبل من جيدًا تمويًال•
المهنية من عاِل مستوى•
الموظفين قبل من وااللتزام بالتفاني القوي اإلحساس•
.القرار صناع مع مباشر ارتباط•
التعليميةالسياساتوتطويراألبحاثمجالفيقويةمقدرات•  التعليميةالسياساتوتطويراألبحاثمجالفيقويةمقدرات•
القرارات إلى وصوًال المصادقة إلى األبحاث من ابتداًء لألفكار االنسيابي التدفق•

84
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؟جودة التعليم العاليمحاور 

ي ب و يم

:جودة البيئة المحيطة
مميزاته البيئية و التاريخية 
والجغرافية واالقتصادية و 
الثقافية والسياسية المشجعة 
للتعليم و البحث العلمي

:ثقافة التغيير
التكيف مع المحيط الجديد، 

استراتيجيات التطوير، اليقظة  
والمرونة

ل لط اذة األ ا لا لة ل ط

:جودة التمويل التعليمي
تخصيص مبالغ معتبرة، ترشيد 
اإلنفاق، تنويع التمويل، متابعة 
المشاريع على أرض الواقع، 

حرية استثمار المبالغ الباقية من  
طرف الجامعات

    

جودة المباني التعليمية 
:وتجهيزاتها

            القاعات و التهوية، اإلضاءة
و الصوت، النادي الطالبي، أجهزة  
العرض، التقنيات واألجهزة الحديثة 

بعدمثل التعلم عن 

جودة اإلدارة التعليمية 
:والتشريعات و اللوائح

االعتماد على إدارة الجودة 
  التخطيط االستراتيجي،  الشاملة،

لوائح وتنظيمات مرنة واضحة 
ومحددة

احترام األستاذ،:جودة الطالب
الترآيز و االنتباه، تقبل أفكار  
الزمالء، القدرة على االستجابة 
والتفاعل و المعالجة، التحليل 

والترآيب، االنتقاد البناء، العمل 
حل المشاآل  الجماعي، التعاون،

حسب الموقف

آتب، طرق، الوسائل ، (جودة المناهج
شاملة،مرنة،مالئمة للتحديات  ):تقييم 

العالمية و الثورة المعرفية، مساهمة في  
الممارسات   تكوين الشخصية المتكاملة،

نموذج إنتاج المعرفة  .التطبيقية للبرامج
بصفة مشترآة بين األستاذ 
والطالب،منهجية التفكير

:  جودة عضو هيئة التدريس
الرغبة في التعليم، مرونة 
التفكير، مهارات االتصال، 

القدرة على الشرح، الكفاءات  
العلمية والتربوية، التعاون، 
التعرف على االتجاهات 

المعاصرة

وثبه انتقالية لجودة التعليم الجامعي 

الدول المتقدمة

عدة
سا
الم

ل 
وام
الع

17

بعض دول الخليج

آوريا

 ماليزيا و تشيلى

معظم دول العالم االسالمى

المملكه العربية السعوديه

التواصل
مع العالم 

والنقل منطقة االستخدام  منطقة التفاعل  منطقة اإلبداع
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 2012السعودية تتفوق على أمريكا والصين وآوريا والبرازيل والهند واليابان في نسبة زيادة اإلنتاج البحثي خالل 

Thank you 

 

هاني حامد عز الدين  
05546402660554640266

Email : hhezeldin@gmail.com


