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دادإـع
 

 مـــــــدة بالقســـــــاملعي
 رافإـش

  
 أستاذ أصول الرتبية

جامعة بنها–كلية الرتبية 
 ل الرتبيةأستاذ أصو
جامعة بنها–كلية الرتبية 

إن تطوير  لتعليووال لتلووإتد ث نووةلن عييوف عيراووف لوود اوو لعل لتةرلروإم لتلياووإ  وو ثر  عي ووف 
تعمثل لد تهيئف لتجإعلف تعطبيق عظإم  مإن لتجيد  ثلالععموإد  ثلتول تموإ  مو  لوج لتمجعمو  عو  

ف كنعاجووف يباةاووف تيعغيوو لم لتلإتماووف لتماعيىووف  ثلتعوود تهوووإ تغيوو لم لصعدووإد ف  ثلععمإراووف  ث يإ اوو
ع دثدهوإ عيوود كإلوف ةعظمووف لتمجعمو  ثلوود عيووةععهإ ليعظموف لتعلياماووف لم لنيهوإ لتماعيىووف ث إ ووف 
لتعليال لتلإتد ثب لعجج  ثهذه لتعغي لم دللت علظول دث  لتلوإتل تيث ون عو  عظوإم  اوإعةهإ عيود 

جيد  ثلتنيراف لأعظمعهإ لتماعيىف  ثةعشئت لتمنظمإم لتلإتماف لت لتعطير  ثعيلعهف لتعغي  تع ييق
لتعد ةعطت صةر كبي  ع  ليهماف  ثلهعمت اي   علإيي  تيجيد   ثةهل هذه لتمنظموإم عنظموف 

  ثة ًضإ لتمنظمف "EFQM"  ثكذتل لتمنظمف ليثرباف لتةثتاف"ISO"لتميل ىإم لتلإتماف تيجيد 
  ثغي هإ كثي  ع  لتمنظمإم  ثعيد لتل يهةف لتث ن لت إتد إتدلتل باف تضمإن لتجيد  ثلالععمإد 

لروعناإ  لتميل ووىإم لتمةاإررووف لتلتعووف تع ييوق عوويد  لتةرلرووإم لتلياووإ  ثلتعود عوو   وول  تيلل هووإ 
تدوث  او لعل لتةرلروإم لتلياوإ توةيهإ لتيوةر  عيود إعوةلد  و رل تة وج لتمهوإرلم ثلت ىوإىلم لتعود تيبود 

 .   ع  عإناف  ثلنعاإعإتج لتلمياف ثلت اإتاف لتاإ ف لجلنعاإعإم ثععطيثإم لتمجعم

لتميل ىإم لتمةاإررف  لتةرلرإم لتلياإ  علإيي   مإن لتجيد  ثلالععمإد. :الكلمات املفتاحية
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Standard Specification for Achieving the Quality  

of Graduate Studies at the University In the light of quality  

and accreditation standards (Suggested scenario) 

Abstract 

The development of higher education and a qualitative leap in the 

postgraduate programs is an urgent necessity in preparing the university to 

implement the system of quality assurance and accreditation. This is 

because the society undergoes economic, social and cultural changes as a 

natural result of the various global changes. Educational systems in 

different stages, especially higher education and programs, and these 

changes prompted most of the world to search for a system that helps them 

to develop and meet the change to achieve quality and quality of their 

various systems, and created international organizations that have given a 

lot of importance The organization aims to establish standards for quality. 

The most important of these organizations are the International Quality 

Standards Organization (ISO), the European International Organization 

(EFQM), the Arab Organization for Quality Assurance and Accreditation 

and many other organizations., Which through their availability become 

graduate programs have the ability to prepare a graduate with the skills and 

competencies that meet the needs and requirements of the community on 

the one hand, and its practical and life needs. 

Keywords: Standard Specification, Graduate Studies, Quality 

Assurance and Accreditation. 
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ثلييةتيعاإم لتمعدإرعف  لهي عد  لتثير  لتملييعإتاف  يعال هذل لتلد  لأعج عد  لتعغي 
ثلتعيةم لتع نيتيعد  ثلالععمإد عيد لتىهل لتمع إعل ت ل ةللإد لت إ    ثععاجف تذتل ة ث ت ةهل 

ععغي  تعطير  اج لتمل لف ثتعجةد  رمإم ايئف لتعليال لد لتلإتل هد ر عف لتعغي   لن   لد عإتل
 .لا عف  ث عةلد لت يلدر لتليماف لد لتمجإالم لتماعيىف ع  ةهل لتيرإئل تميلعهف لتع ة إم لتميبيف

ع   ل  تيلي  لتعليال لتجإعلد لتمنعجف تعيل لت يلدر مؤراإم لت تلعب  ةهل إتجإعلإمل
ثتنده   ف لتمجعم  لد عطإق ل عدإ هإ اةعلثلتقاإم لتليمد ثلتنهيض لإتث ن   ثلتةرلرإم لتلياإ

لتمل لف ثلت صد تعطير  ناإ  لإلعاإن ثرلإهيعج  ثبمإ ةن لتةرلرإم لتلياإ عزى ال  لتيةرلم ليهإ تعنعش 
يعجزى ع  لتجإعلف الاة ةن تع ك لدمعهإ عيد كل رك  ع  ةركإن لتجإعلف لهد لتم نيف لي ي   ع  

 ؛ل عإ ي د إتيهإ ع  ييثف لتليل ثلتى   لد  يرتج لتنهإئافع لنل لتعليال لتعد يعل ع   لتهإ تشكي
 (1) .صإدرثن عيد لتماإهمف لتىلإتف لد انإى لتمجعم  ثتنميعج ثتطير ه تاا عي إتد لتمجعم  ثهل

نين تلعب  لتةرلرإم لتلياإ ةدل  لتث ن لتعد تةعل ن كف لتعنماف  ثتمثل لتيرييف لتمبناف 
تليماووف لتيووإدر  عيوود عيلعهووف لتمشووكلم لتمجعمةاووف ثنيهوووإ عيوود ةرووم عيماووف تعنماووف لتشادوواف ل

لإروووعاةلم لي ووووي  لتمل  اوووف ثيوووو ق لتث ووون لتمعنيعووووف  ثرلعمووووة تيوووةم ليعوووول ثتأ  هوووإ لوووود  ووووعد 
عجإالم لت اإ  لتملإ    عيد عةى تيظاف لتةرلرإم لتلياإ كبيت  ب   عيماف  ثلناف  ثتطباقاف 

 (2)ى ثلالاع إر.تاعاةم لتث ن ةرإرًإ ثصإعة  تإلاةلع لتى   
تميزهوووإ ثع لصعهووإ لوود كإلووف ليثروووإ  لتليماووف  كمووإ تلوويد عييهوووإ  لووإمتجإعل كمووإ ةعهووإ تموون 

كيلدر  لتةرلرإم لتلياإ تأهيل ع   ل ثرعل  (3)لإتم دثد لتمإدى ثغي  لتمإدى لتلتم تعيةعهإ ثرصيهإ 
ع   ث  (4) لى لتليل ثلتمل لفعةية  ع  لتثإنثي  لتممعإتر  لتذي   اهمين لأل إ هل ثدرلرإتهل لد إ   

ن لد عإتل يعاإاق الكعاإب ةكب  صةر عمك  ع  لتمل لف لتعي تييد إتد لتعيةم ثلت صي ثلالتدهإر  لآل
  ثعل لف لت يإئق لتعد تاإعة لإلعاإن لتجإه تأللضلالث  لإتمل لف لتليماف تمثل عىعإح لتنجإح ثلتعطير

تج لتلمياف  ثرعليل عنهإ كاف يعاطد لتلقثإم لتعي عيد لهل لتماإئل ثلتيضإ إ لتعي تيلعهج لي ناإ
 (5).ت ي  دثن اييغج ليهةلف لتمنشيد   ثلتاإل إع لىلم عةية  تمكنج ع  ت ييق ةعإعاج لي لت اإ 

                                        
للإتاوووف اوو لعل لتةرلروووإم لتلياووإ لتع بيروووف لوود  ةعوووف لتمجعموو  لووود ظوول لتي ووو   عزرووز  عبووة لتووو نم  لتليووةرث : (1)

ص   م2004(  96عوةد )مجلة  راساة ف  ةل ساهجة طر  اةتد سا،ة ا    لت له  لإتممي ف لتل باف لتاوليد ف  
 .108 107ص

لكياوف لتع باوف عإعلوف ينطوإ لود  ويى عؤ و لم لتجويد   ع مة إا لهال يوج  ييول: تطوير  او لعل لتةرلروإم لتلياوإ (2)
  ة IACOA,2015ساهةةمرهت سابت ةةل ساةة  ال ساضةةة م  ة ةةه ل مةةلرا سا،بلةة   سابةةة ال  لتنيراووف ثلتعميووز 
 .4ص م 2015عإر   5-3دثتف لإلعإرلم لتل باف لتمع ة    عإعلف لتشإرصف 

 .م ع  رإاقلت ع مة إا لهال يج  ييل: (3)

ا لعل لتةرلروإم لتلياوإ لتع بيروف لجإعلوف لتيوإه   درلروف تييرماوف لود  ويى علوإيي   ل تمإم ععيتد:لت ياعبة  إد ف (4)
 .  279ص م 2012(  لتجزى لتثإعد  إا رل 2(  لتلةد )20لتمجية) عد    مجل  سابللم سا،ت ل  لتجيد   

اووإ لوود لتجإعلووف لإلرووولعاف إ ووإد تكوود عبووة لتهووإدى عيووول: لتمشووكلم لتةرلروواف لتعوود تيلعووج ييثوووف لتةرلرووإم لتلي (5)
 . 36ص م 2005 لتجإعلف لإلرلعاف لغز   كياف لتع باف   اا ا  م م س،يت ثربل لتعغيب عييهإ 



  أ.د/ مهرى أمني دياب، أ.د/ وضيئة حممد  ، إميان البنا
 

 440 

ثلتيوويم  شووهة عجعملنووإ لتمدوو م ةتعووف عمايوووف تعجووإثت لالععثووإرلم لالصعدووإد ف عمووإ علووول 
إم لتث وون عووو  لتثوو ثلم لتى  روووف  ثلتمهوووإرلم   ثعووو   وول لوووت وووة إم هإئيووف لتةرلرووإم لتلياوووإ تيلعووج

ثليل ووووإر لإلاةلراووووف لتمبع وووو   لت إعنووووف لوووود عيووووي  لتموووويلرد لتثشوووو بف  ثلالرووووعثمإر ليهووووإ عوووو  لتمهوووووإم 
ليرإرواف تيةرلروإم لتلياووإ  ثال تاوعطا  تيوول لتبو لعل ت ييوق لتوول إال إلل نييوت لتجوويد  لتعود تلووة 

ميلرد لتثش رف ع  ةعل ت ييق ليهةلف لتمنشيد  ع  ةهل لتيرإئل لتلتعف الرعغل  لإلعكإعإم ثلت
  (1)لتب لعل ثلتمؤراإم لتعلياماف.

ثتلة لتجيد  لتشيى لتمىييد ع  ةعل ت اي  لتعليال  لإن عظإم  مإن لتجيد  ثلالععمإد ع  
تعطير  لتعليال ثت ةيثج عيد لتدلية لتلإتمي  ثل    لععمإد عؤراإم لتعليال  ةهل لتم إثالم لتجإد 

لإتد ثب لعل لتةرلرإم لتلياإ لتماعيىف ة ث ت لتجإًهإ عإتمًاإ  تمإ الصعج تيل لتمؤراإم ع  تير  لت
ععاجف تيض ثر  لتعد ةعيعهإ لتظ ثف لتملإ     ل إن ع  لتض ثرى  مإن عيد  عا عإتهإ  ثل جإد 

ف  تإلرتيإى لد ت ييق ععطيثإم لتمجعم  ثعإ يعطيثج لتل ع  علإيي  لععمإد ععطير  ثع ع كيلدر تاهل
لماعيى لتنيراف ثلت  ص عيد تطبايهإ تطباًيإ عإداًل عيد كإلف ةي لف لتمنظيعف لتليماف  توذتل 
اةةم ثتلر  لتع باف ثلتعليال لد عد  لإلهعمإم لجيد  عا عإم ةعظمعهإ لتعلياماف ث إ وف لتعليوال 

  (2)ثلالععمإد. لتلإتد ثب لعل لتةرلرإم لتلياإ  عاع  ة  لد لتل لملإيي  ثعؤ  لم لتجيد 

ة وإرم لتلةيوة عو  لتةرلرووإم لتعود تنإثتوت ثلصو  لتةرلرووإم لتلياوإ لوإتمجعم  لتمدو ى إتوود 
ثعيد للض ع  لتمشكلم لتعد تؤدى إتد تةعد عاعيى ليدلى اهإ عمإ يؤ   ريًثإ عيد لإعييعهإ 

 (3)ثكىإىتهإ  ثع  ةهل هذه لتمشكلم عإ ييد:
 غاإب ثعيد ةهةلف ثل  ف تعيل لتب لعل. 

                                        
 .17  3ص ص  ع ع  رإاق ع مة إا لهال يج  ييل: (1)

  ماووف""درلروف تيير : لتعنماوف لتمهناووف تيمليموي  لود  وويى ععطيثوإم لتجويد  ثلالععمووإدإرولم إاو لهال عيوود إاو لهال (2)
 .91  90ص ص  م2013كياف لتع باف  عإعلف لتزصإيق اا ا  م مس،يت  

 :سنظت (3)
 : درلرف  ننإن عبة لت يال رتق: ثلص  عليصإم لتث ن لتع بيى تطلب لتةرلرإم لتلياإ لكياف لتع باف لإتمندير

 .204 -101م  ص ص 2004( 1عزى) ( 55عةد)   عإعلف لتمندير  مجل  كل   سا،ت   عيةلعاف  
   رإعد ع مة عبة لتميديد عدإر: د مي لياف لتيبي  لإتةرلرإم لتلياإ لتع بيرف اي  لتم ثعف ثت ييق لتعميز

كياف لتع باف سالسقع  ساهأملل(  -ساهمرهت سابلهل ساسجلى ساث نل اكل   سا،ت    ببلا ابي )م اا  ساهس،قبل
 . 150-148م  ص ص2009 ابير رلية ثعإعلف صنإ  لتايرم  اير رلية  لتجزى ليث   عإر 

  عشي   عطإثع لوإتبي:: عمويلم عيعو ح تبنوإى لتملوإيي  ليكإد ماوف تاو رل او لعل لتةرلروإم لتلياوإ لود لتع باوف
 .128-75م  ص ص 2011ساجهع   سابت    ا،كجلالم   سا،ت    لتىناف  

 Al Amine: Quality issues in education programs in the Arab universities: case 
studies, Chapter Three of the book entitled “Quality Issues in Higher 
Education in the Arab Countries, the Lebanese Association for Educational 
Studies Beirut, 2014, pp.55-76. 
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 غاإب لتملإيي  لتاإ ف لإتيبي  ثلتعاجيل. 

  توةعد عاووعيى كثيوو  عوو  لتثوإنثي  لوود لتمهووإرلم لتماعيىووف عنهوإ لتمهووإرلم لتيغيرووف لتل باووف
ثعهوإرلم لتعلإعول عوو  لتمكعثوف ثلإلعع عوت لود لتث وون عو  عدوإدر لتملووإرف   ثلإلعجييزروف

  .لتعى ي  لإلاةلعد ثلتعى ي  لتنيةى عيد ثعةم لتيةر   لتماعيىف

  دثن ليرإتيب لت ةيثف ريلى لد لتعةررم ةث تييرل لتطلبلرعاةلم ليرإتيب لتعييية ف.  

   عيص لإلعكإعاإم لتثش رف ععمثيف لد لتلجز لد عةد ةعضإى هيئف لتعةررم  ثصيف تمكي
 لتثلض ع  لرعاةلم ثرإئط لتع نيتيعاإ لت ةيثف لد لتعةررم.

 عكإعاإم لتمإد ف ععمثيف لد صيف لتمثإعد ثلتماعيزعإم لتث ثاف ثلتملمياف  ث إ ف عيص لإل
 للعيإر لتمكعثإم إتد لتم لع  لت ةيثف.

 .غيثف لتجإعب لتمل لد لتنظ ى لد لتب لعل لتماعيىف تيةرلرإم لتلياإ 

كمووإ ة وووإرم إنووةى تيوووإرر  لتمجووإتم لتييعاوووف لتمعاددووف ةن لتث ووون لتليموود لإتجإعلوووف 
يع إلوووأ عووو     يوووق ةهةللووج  كموووإ ةعووج ال صدووير لووود راإرووعج  ثتميريوووج  ثعا عإتووج  ثال  لووإعد عووو 

لتطمينإم لتعنميرف لتعود يعطيو  تهوإ لتمجعمو    وثلض ليل وإن لتعود  يويم اهوإ يولب لتةرلروإم 
تطووير  عيول علووي  تيعضوواف عمياووإم لتعيووةم ثلتعنماووف  لهوود  لتلياوإ تااووت عنبثيووف ت وول عشووكيف  ةث

 (1)تلد  لت ةيثف ثتغي لتج.تيلكب ل ةل إن ال
عيود  وو ثر  إنووةلن (2)م(2001درلروف )ة وو ف ع عووة  ناوي  عبووة لتلووإ    كووةمثصوة ة

تجوووإ  إتووود لتعليووووال لتيوووإئل عيووود لإلاوووةلع ثلالاع ووووإر ثلال تغيووو لم عمايوووف لووود عظوووإم لتةرلرووووإم لتلياوووإ 
لتول ثرعىوق   ماوفلتلإت لتعغيو لمتعدث  صوإدر  عيود عيلعهوف  ؛ثلتع ييل ث درلك لتللصف اي  لتظيله 

 (3).(2005 ع  درلرف )إ إد لكد عبة لتهإدى عيل 
                                        

إم لتمدو رف ك ضووإعإم ةرومإى ناو  ةنمووة ع موة إاو لهال ث  وو ثن: تطوير  لتةرلرووإم لتلياوإ لتع بيروف لإتجإعلوو (1)
عدووو   مجلةةة  سا اةةةم سابلهةةةل  ةةةل سا،ت  ةةة   ل  رووف لووود  ووويى ععطيثوووإم لصعدوووإد لتمل لوووف: تدووير عيعووو ح  

 .197م  ص2017( 5(  لتلةد)18لتمجية)

تطوير  لتةرلروإم لتلياوإ لتع بيروف لود كياوف لتع باوف عإعلوف لتمني اوف لود  ويى  ة  ف ع عة  ناي  عبة لتلإ : (2)
(  16كياووووف لتع باوووف عإعلوووف لتمني اوووف  عجيووووة )  مجلةةةة  سا اةةةلي ساجلسةةةة    سا،ت ل ةةة يف  علوووإيي  لتجووويد  لتشوووإع

 .4ص م 2001 ( 3عةد)

 .  107ص  2005  متمع ا بقإ إد لكد عبة لتهإدى عيل:  (3)
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ث لل كإن ليع  كذتل لإن تبند عظإم لتجيد  لتشإعيف لد لتعليال لتلوإتد  لعبو  عو  ةعاوب 
لتوونظل  نيوون لرووع يلم عيوود لهعمووإم دثتوود كبيوو  كمووة ل عبع وو  تعطووير  لتعليووال لتلووإتد لدووىف 

ني  هذل  (1)ام ةد  عيد لتل ع  إعليإد عة  عؤتم لمعإعف  ثلتةرلرإم لتلياإ لدىف  إ ف  ثت
لتمي يع ث ع لى لتلةية ع  لتةرلرإم لتعد تي يت إتد تلظال لي ذ لىياىف لتجيد  لتشوإعيف لود 

 ييد: عجإ  لتعليال لتلإتد ثلتةرلرإم لتلياإ  ثع  ةهل هذه لتةرلرإم عإ
لتلإتد عإعف ييلعج كثي  لتعد ةكةم ةن لتعليال  (2) (مFred M. Hayward 2006) درلرف -1

ع  لتع ة إم لتعد تأتد لد عيةععهإ لتليتمف ثلتثير  لتمل  اف لتع نيتيعاف لتعد ت ة ع  ةهميعج  
ثرمك  لتعغيب عيد نة  لتمنإلاف ثلتع ة إم لتلإتماف لتماعيىف ع   ل  ت ييق  ومإن 

 يكإد ماف.لتجيد  ثندي  عؤراإم لتعليال لتلإتد عيد لالععمإد ث ضيعهإ تيم لعلف ل

ةن تطووووير  اوووو لعل لتعوووود ة وووإرم إتوووود  (3) م(2007 )عجووووةى عبووووة لت ووو رل نبيووووب  درلروووف -2
ثهوذل يعطيووب  عطويرلتةرلروإم لتلياوإ  و ثر  عي وف تميلعهوف لتع ووةى لتو له  ثلتماوعيبل لتم

  ثنإعوإم رويق لتلموول  ثعووةى عنإروبعهإ عو  لتملييعوإم لت ةيثووف  درلروف ث و  لتمنوإهل
إ  ثتو  يع يوق لتول إ ثعلييعإتًاوع  لتعطوير لت وإدن عهإرًرو ثث   لتطلب ثعةى تىإعيهل

ععمإد عيد عنهل لتجيد  لتشإعيف لتذى  لة ةنوة إال ا ل  كىإى  تيل لتب لعل ع   ل  لال
 هعمإعإم لتماعيبياف. لتمةل ل لتمعميز  لت ةيثف لد ت ييق لال

                                        
 :أنظت (1)

  :ة ةةه ل مةةةلرا سا،بلةة    مةةة   ساهةةمرهت ساةةة  ال ساتس ةةعلتهيئووف لتييعاووف تضوومإن عوويد  لتعليوووال ثلالععمووإد
 م.2017إا رل24-23  لنةق كيع لد  لتيإه    بز ز ساثق ةساجسلا  ر

  :ة ةةه ل ساجةةةلرا  سد:،هةةة ر   ساهةةمرهت ساسةةةجلى سا، اةةةعلتمنظمووف لتل باووف تضووومإن لتجوويد  لوود لتعليوووال
 م.2017د امب 4-3  عإعلف لتةث  لتل باف  لتيإه    عد  را ي ف  آ  دة

  :ةرلبيةةةل مةةةلرا سا،بلةةة   :لةةةل  جلى ساثةةة م ساهةةةمرهت ساسةةةلتمنظمووف لتل باووف تضووومإن لتجوويد  لووود لتعليووال
 م.2016د امب 2-1  لتجإعلف ليع ركاف  اي ثم  تبنإن ساهس،لى سإلقل هلة

  :ةأثةةةت ساجةةلرا  سد:،هةةة ر  ةةةل  ساهةةةمرهت ساسةةةجلى ساسةة  علتمنظمووف لتل باووف تضوومإن لتجووويد  لوود لتعليووال
 م.2015د امب  7-8  لتةلر لتباضإى  لتمغ ب سا،بل  ة

 ساهةمرهت ساسةةجلى ساسةة راةأنه ع سا،بلة    مبةة بيت اتق  ةة  ضوومإن لتجويد  لود لتعليووال: لتمنظموف لتل باوف ت
 م.2014د امب  11-10  عايط  ريطنف عمإن  :لل ساجلرا  يه ة

(2) Fred M. Hayward:Quality Assurance and Accreditation of Higher Education in 
Africa,Conference on Higher Education Reform in Francophone Africa: 

Understanding the Keys of Success , Ouagadougou, Burkina Faso, June 13-15, 

2006, P.50-54 

 -لتع ووووووة إم -ليدثلر -رؤروووووف عاوووووعيبياف تيعليوووووال لتجوووووإعلد لتل بووووود "لتمعطيثوووووإم عجوووووةى عبوووووة لت ووووو رل نبيوووووب: (3)
   اشة  :هةل رجه ة  أر سا :هة س  21 ي ف ساقةتل ساةةا،تسر ج   سا،بل   ساج مبل سابت ل  راإن  ا  لتملإيي " 

 .150ص م 2007 لتمنظمإم لتل باف تيعنماف لإلدلررف  عمي ف لتث  ر    ساكل  ف كق را إرسا  
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تطوير  عموإلم ععهإد لد عيد ةهماف لالةكةم  (1)م(2007درلرف)عبة لت لتق ع مة ترإن  -3
ععموإد عيود ثعإ تعضمنج ع  علإيي  تب لعل لتةرلرإم لتلياإ ثلال  ثعلإيي  لتجيد  لتشإعيف

 لد تطير  ثت اي  هذه لتب لعل لط ريف عاعم  . تيل لتملإيي 
لتعليووووال  عووويد ةن  لتعووود ةكوووةم عيووود (2) م(2013 )عبووو  ع موووة عبوووة   لت ووويتد  درلروووف -4

دىف  إ وف تييود إهعمإعوًإ ععزليوةًل لود كإلوف صطإعوإم لدىف عإعف ثعيد  لتعليال لتلإتد ل
لتمجعمو  عظوو ل تزرووإد  لتطيووب لإلععمووإعد عيوود هووذل لتماووعيى عوو  لتعليووال ث درلك لتللصووف 

 .اي  عيد  لتعليال ثصةر  لتا رل عيد لتمنإلاف ثلتعميز لد عجإ  لتلمل

كثوف عاووعجةلم توذل تيعووة نإعوف عي ووف العوإد  لتنظوو  لود لتةرلرووإم لتلياوإ لإتجإعلووإم تميل
لتلدو  ثعيلعهووف لتع ووة إم لتلإتماووف  ثلتم ياووف  ثلتوول عوو   وول  لإليوولع عيوود علووإيي  لتجوويد  
ثلالععمإد لتلإتماف  ثلتل باف  ثلرعنثإ  عنهإ عجميعف ع  لتميل ىإم لتمةاإررف لتعد  جب تيلل هإ 

اإم ثلتلمل عيود لد ا لعل لتةرلرإم لتلياإ لمإ يعنإرب ع  لتمجعم  لتمد ى ثعإ تة ج ع  إعكإع
لروعغلتهإ لالرووعغل  ليعثوول تعع يووق لتجوويد  ثلتنيراووف اهووذه لتبوو لعل  ثعوو  هنووإ تووأتد ةهماووف هووذل 
لتث ون لود تيوة ل تدوير عيعو ح تيميل وىإم لتمةاإرروف لتلتعوف تع ييوق عويد  لتةرلروإم لتلياوإ لوود 

  يى علإيي  لتجيد  ثلالععمإد.
 لتعاإؤ  لت ئام لتعإتد:لت إتاف لد  مشكل  سا اسا ثع  هنإ تعبيير 

 كاف  مك  ت ييق عيد  لتةرلرإم لتلياإ لد  يى علإيي  لتجيد  ثلالععمإد؟
 ثرعى ع ع  لتعاإؤ  لت ئام  ليرئيف لتى راف لتعإتاف:

 عإ ليرم لتى  رف تيةرلرإم لتلياإ؟ -1

 عإ ليرم لتىيافاف تملإيي  لتجيد  ثلالععمإد؟ -2

  اي  عيد  لتعليال؟عإ لتماعيرإم لتمةاإررف ثةهميعهإ لد ت -3

عإ لتعدير لتميع ح تيميل ىإم لتمةاإررف تع ييق عيد  لتةرلرإم لتلياإ لد  يى علإيي   -4
 لتجيد  ثلالععمإد؟

                                        
عبووووة لتوووو لتق ع موووووة ترووووإن: عنظيعوووووف علووووإيي  ثعؤ ووووو لم لتجوووويد  لتنيراوووووف لتشووووإعيف تيةرلروووووإم لتلياووووإ لتع بيروووووف  (1)

 -ساهةمرهت ساقةلمل ساسةجلى ساتس ةع :شةتيصوإم لتيلوإى اهوإ )درلروف ت ييياوف(  لإتجإعلوإم لتمدو رف ثلتل باوف ثعل
 .387 297ص ص م 2007(  1  عجية) عدأ  د م ب ا  ل سا،بل   ساج مبل سابت ل  

ثلصوو  عويد  لتعليووال لوود اوو لعل لتةرلرووإم لتلياووإ لود عإعلووف لعووإر عوو  ثعهووف عظوو   عبو  ع مووة عبووة   لت وويتد: (2)
لهل سا  ال سأل ل اؤ   سا،شتسف   اهس،قبل سا،بل    ل مصت  ساب ا  سابت ةل  ةل  ةل  ساهمرهت ساب لتطلب 

 .269ص م 2013لب لي   21-20 عإعلف لتمندير   كياف لتع باف   سا،غيتسف ساهج،هع   ساهب صتا
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هووةلت لتةرلرووف لت إتاووف تعطووير  لتةررووإم لتلياووإ لإتجإعلووإم لتمدوو رف لوود  وويى علووإيي  
 ع   ل  ليهةلف لتى راف لتعإتاف:لتجيد  ثلالععمإد  ثرمك  ت ييق لتل 

 ت ةية ليرم لتى  رف لتةرلرإم لتلياإ. -1

 ت ةية ليرم لتىيافاف تملإيي  لتجيد  ثلالععمإد. -2

 لتعل ف عيد عإهاف لتماعيرإم لتمةاإررف ثةهميعهإ لد ت اي  عيد  لتعليال. -3

ث ووو  تدوووير عيعووو ح تيميل ووووىإم لتمةاإرروووف تع ييوووق عووويد  لتةرلرووووإم لتلياوووإ لووود  وووويى  -4
 علإيي  لتجيد  ثلالععمإد.

 تظه  ةهماف لتةرلرف لت إتاف لد عجميعف ع  لتنيإ  تلل ع  ةهمهإ عإ ييد:
هعمإم عإتمد ثهد صضاف عيد  لتعليال لدىف عإعف ل تنإثتهإ ينة لتمي يعإم لتعد تييد  -1

 ياإ لأكث   دي اف.ثعيد  لتعليال لتلإتد لدىف  إ ف ثعيد  ا لعل لتةرلرإم لتل
 .لإتمجعم  لتعنماف ثلتنهيض لهةلف ت ييق لد لتىلإ  ثدثرهإ ا لعل لتةرلرإم لتلياإ ةهماف -2

 عاإعة   نإع لتي لر لد إتاإل لتي لرلم لتدإئثف عنة تطير  ا لعل لتةرلرإم لتلياإ. -3

نإهل لتث ن لتليمد نين ي ت ز تيعضد يبالف لتةرلرف لرعاةلم لتمنهل لتي ىد كأنة ع
عيود لتي وول لتووةصيق تمي ويع لتةرلرووف كمووإ يهووةف تىهول عضووميعج  لهووي صوإئل عيوود عموو  عكثوول 

لهووي يث وون  اموإ هووي كووإئ  لوود  (1) تيملييعوإم ثلتباإعووإم عوو  ةعول لتي ووي  تيعىاووي  لتليموود تهوإ
ى لتل ليعجج لتمجعم  ع  ظيله  ثةنةلن عاعيىف  ثال  يل عنة ث ل عي يع لتةرلرف  ال يعلة

 (2).ثلتعييرل تيي ي  إتد تلمامإم تاإعة عيد ترإد  لهل عي يع لتةرلرف  ثلتعىاي   ع ي لتع ييل
                                        

روو     دلر ثلئول تينشوو  ثلتعيت مجهج ةة  سا اةةم سابلهةةل ساقلس:ةة   ساهتسبةةل  سا، ب قةة فع موة عبيووةلم ثة و ثن:  (1)
 .46  صم1990 2  عمإن 

  عكعثوف ليعجيوي لتمدو رف  مجة طر سا اةم  ةل سابلةلم ساسةللك  عزروز ننوإ دلثد ث ةعوير ناوي  عبوة لتو نم :  (2)
 .141ص م 1990لتيإه    
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 تع ةد عدطي إم لتةرلرف كمإ ييد:
 ة:ــاريــات املعيــواصفــامل -1

إ  علووووي  عوووو  تلووو ف لتميل ووووىإم لتمةاإررووووف لأعهوووإ عووووة ًل تي كوووول عيووود لتجوووويد  لوووود عجووو
كموووإ ةعهوووإ تمثووول صإعووووة   (1)لتمجوووإالم لتع بيروووف  ثت وووةد عوووإ  جوووب ةن  كوووين عياوووج لتعليوووال ثلتوووعليل 

تيم إرووباف ت إلوووف عنإ ووو  لتلمياوووف لتعلياماوووف  ثتلعبووو  ثروووييف للإتوووف تنشووو   يإلوووف لتجووويد  لتشوووإعيف 
إتمنعل توووذتل تلنووود لتميل وووىإم لتمةاإرروووف لتادوووإئص ثلتميوووزلم لتاإ وووف لووو (2)ث  ووولح لتعليوووال 

تعأد وف غو ض ع وةد  ثتلعبو  تغوف تىوإهل ثثروييف لتدوإ  عو  كإلوف لت ييوإم لتمعلإعيوف عو  لتمنوعل  
 (3)لهد ع  ةكث  لتيرإئل ث يًنإ ثصبياًل تةى كإلف   لئ  لتمجعم  يعهإ تلعمة عيد لتشىإ اف.

رووووبق  مكوووو  تل رووووف لتميل ووووىإم لتمةاإررووووف إع لئًاووووإ لأعهووووإ عجميعووووف عوووو   لووود  وووويى عووووإ
ثلتاووومإم لتعووود  جوووب تيلل هوووإ لووود عماووو  لتلنإ ووو  لتمعةل يوووف  ثلتمع للطوووف لتاإ وووف لتادوووإئص 

لتمثإعد ثلتعجهيزلم  -لتث ن لتليمد -ةعضإى هيئف لتعةررم -اب لعل لتةرلرإم لتلياإ ع " يلب
 لتا رل". -لتميلرد لتمإتاف -لتلمياف لتعلياماف -ثعدإدر لتعليل

 ا:ــــات العليــــدراســــال -2

لتيرييف لتليماف لتمبناف عيد ةروم عيماوف تعنماوف لتشادواف  لأعهإرلرإم لتلياإ لتةتل ف 
لتليماف لتيإدر  عيد عيلعهف لتمشكلم لتمجعمةاف ثلتلمل عيد نيهإ لإرعاةلم لي وي  لتمل  اوف 

  ة  لتموووإ  لتثشووو ىر  روووعثمإرروووع لتاجاف الة ًضوووإ لأعهوووإ إتُلووو ف كموووإ  (4) ثيووو ق لتث ووون لتمعلوووةد 
  لتووووةثرلم لتعاددووووواف  ثتشوووومل ثلتعمووووإيز ثت اووووي  تيماووووعيى لتوووويظاىد لموووول ثتلزرووووز لوووو ص لت

  (5).ثلتةكعيرله لتعد تمن  ع  عإعلف علعمة   ثلتمإعاعي 
                                        

ساهةةمرهت سابلهةةل ساسةة  ع لضول   ع مووة رعوب: ععطيثووإم لتعيويرل لتيغوويى لوود ظول ن كووف لتملوإيي  لتع بيرووف   (1)
ع  لتمجيوة  م. لتجمةاوف لتمدو رف تيمنوإهل ثيو ق لتعوةررم  م.بلة    ساهسة،ل  ف ساهع  ا ة   :شت ةمجة طر سا،

 .178-147م  ص 2005ليث   
ساهةمرهت ع ميد ناي  لشي : لتماعيرإم لتمةاإررف عة ل تنش   يإلف لتجويد  ث  ولح لتعليوال صبول لتجوإعلد   (2)

ع  لتمجيوووة  م. مةاووف لتمدووو رف ثيوو ق لتعووةررم  م.لتجسابلهةةل سابشةةةت لةمج طر سا،بلةة    ساهل ةةة  ساثق ف ةة   
 .1470-1458م  ص2008لت لل   

 .323م  ص2010دلر لتعليال لتجإعلد  لتيإه   إرساا سا،بل    ساجلرا ساش مل   ع ميد ليتى ةنمة اةثى:  (3)

 .3ص  متمع ا بق ة  ف ع عة  ناي  عبة لتلإ : (4)
(5) Enric Corominas, Carme Saurina and Esperança Villar: THE MATCH between 

University Education and Graduate Labour Market Outcomes (Education-

Job Match), AQU Catalunya, 2010, p .27,28. 
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  إمداييعو لتةرلروإم هوذه كإعوت رويلى ليثتود لتجإعةاف لتم نيف للة عإد لهد ا لعل تيةم 
 ليثتود لتجإعةاوف تيةرلروف ًاوإيباة للععةلدً  ليهإ لتةرلرف ثت ين   دكعيرله  درعف ةث  عإعاعي  درعف ةث

 (1) ثر .ة ثعل لف  ةكث  للمق  ام  دصيق ثتادص ةعيد عاعيى لي
عمووإ روووبق  مكووو  تل روووف لتةرلروووإم لتلياوووإ عيووود ةعهوووإ درلروووإم عيماوووف عنظموووف توووأتد للوووة 
لتم نيوووف لتجإعةاووووف ليثتوووود تهووووةف إلعوووةلد لتطوووولب عهنًاووووإ  ثةكإد مًاووووإ  ثعووو   وووول لت دووووي  عيوووود 

توةيهل عو  عهوإرلم ث كعاوإاهل عهوإرلم  يماف لتلياإ  ثتاإعة هذه لتب لعل عيد تنماوف عوإلتةرعإم لتل
 عةية  تمكهل ع  لتعدةى تعغي لم لتمجعم  ثت ة إتج.

 معايري ضمان اجلودة واالعتماد: -3

 :Standard (criterion)مفهوم المعاييرأ( 

اعيللق ليرلى ثلتميلليف  ةعشئت هد رثإر  ع  عجميعف ع  لتييلعة  ةث لتمثإدئ لتعيعيهاف 
إتد ت ييق لتةرعف لتمثيد ع  لتنظإم  ئعييهإ ع  صبل هيئف علع ف اهإ ثتهةف ععإئل تيل لتمثإد

ةعهإ هي عيد ثتشي  لتشثكف لتل باف تضمإن لتجيد  لد لتعليال لتلإتد تيملإيي   (2) لي راإق علي 
رع  ووإد لووج لوود تيوويرل ليدلى لاللهوود رثووإر  عوو  عقاوإ  ع علوود  مكوو   تيميإرعووف  إعوإ ةتاووذ ةرإًروو

 يهيئوف لتييعاووفتةعوإ لإتناوثف  (3) لتجوإعلد لود هيئوف عوإ ثعيإرععوج عو  لتماووعيرإم لتقاإرواف لتمنشويد 
ثتمثل لت ة  تيملإيي  عيد ةعهإ عيإ  ع عةاف ت ةدهإ لتهيئف  تضمإن لتجيد  ثلالععمإد لية ة إرم

 ا عإعل تليامد علي . ع   ل  ئهإإرعاىإثلتمىإهال لتمطييب   ثلتمهإرلم  ليدعد ع  لتملإرف

                                        

 :سنظت (1)
 Paul Elit: What is Higher Education ?, 20 May 2015, available at: 

https: //www.hotcoursesabroad.com/study. 
 What is a Postgraduate Degree?, available at: 

https://www.allaboutcareers.com 

  روييب لتونظل عو  لتعطبيووق ةروعاةلم إإن: لتعطوير  لتشووإعل تيةرلروإم لتلياوإ ل رومعبوة لتو نم  عنوإ  لع ود
 .3ص م 2000   كياف لتع باف عإعلف لتمني اف اا ا  رك،لاسهعيد كياف لتع باف عإعلف لتمني اف  

(2) Teaching Standards: Good practices for collaboration between National Standards 

Bodies, p. 9, available at: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/ pdf 

  20ص  صةة لا ف ساجةةلرا  ةل سا،بلةة   سابةة المبجة  اه لتعليوال لتلووإتد: لتشوثكف لتل باوف تضومإن لتجوويد  لود (3)
   http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Quality/Documents -ععإح عيد لت للط:

https://www.allaboutcareers.com/
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 :Quality ودةــــوم الجــــمفهب( 
لتجيد  كمإ ع لهإ "ك ثربد" هد عطإليف لتمنعل تيمعطيثإم  ثر لهإ "عيرلن" لأعهإ علئمف 
لإلرووووعاةلم  ثلتوووول عإةكووووةه " اجينناووووإثم" نووووي  صووووإ  عوووو  لتجوووويد  هوووود ت ييووووق تيصلووووإم لتلمووووولى  

إى ل إعإم لتماعىية نإتًاإ  ثعاعيبيًاإ ثتيييل لال عللإم  ثتؤكة عما  هذه ثر لهإ"د منل" لأعهإ لتيل
" رثعإتة لإرعيتثريي  "  (1)لتعل رىإم عماًلإ عيد ةهماف ر إ لتماعىية  ثلتع اي  لتماعم  تيمنعل.

عمياووووف لت ووويلر لتنيووووةم دل ووول لتمؤراوووف  ثتاووووهيل عشوووإركف لتطوووولب لووود لتووووعليل  هووودلتجووويد  ةن 
 (3)ر ى " اش  "ةن لتجيد  عىهيم عج د  لند ة اإى عاعيىف تألل لد لتماعيىي .ث  (2) ثلتعطير 

لوإتجيد  إلل كإعوت ع تثطوف لجويد  لتمنوعل ليكوإد مد لهود  دوإئص ثعيل وىإم عطييبوف 
ةعوإ إلل  (4)تجلل لتمنعل ليكوإد مد صوإدر عيود تيباوف نإعوإم ثععطيثوإم رويق لتلمول ثتىيصوج  اوج 

ماف لهد تمثل  دإئص ثرمإم لتاةعف لتعلياماف  لتعد تاعطا  ةن كإعت ع تثطف لإتاةعف لتعليا
تيبود لنعاإعووإم لتطولب  ةث هوود عجموول لتجهويد لتمبذثتووف عو  صبوول لتلووإعيي  لود عجووإ  لتعليووال  

 (5)تع ييق لتع اي  لتماعم  لد لتما م لتعليامد لمإ يعنإرب ع  رغثإم لتماعىيةي .
إ لأعهإ عجميعف ع  لتادإئص ثلتامإم ثلد  يى عإ ربق  مك  تل رف لتجيد  إع لئاً 

)عووووة لم ثعمياووووإم   جوووب تيلل هووووإ لوووود اوووو لعل لتةرلروووإم لتلياووووإ لوووود عماوووو  عنإ ووو هإ لتماعيىووووف
ثعا عإم( لإتجإعلإم؛ تعدث  صإدر  عيد إعةلد  و رل عهنًاوإ ثةكإد مًاوإ صوإدر عيود تيباوف نإعوإم 

 ثععطيثإم ريق لتلمل.
                                        

عليصوووإم تطبيووووق علووووإيي  لتجووويد  لتشووووإعيف لإت ياووووإم  عبووووة لتووو لتق غ رووووب عع مووووة ع موووة عبووووة لتموووونلل : ترنوووب (1)
مجلة    ت ييياوف آلرلى ةعضوإى هيئوف لتعوةررم اهوإ درلرف: عيع نإم تيعغيب عييهإلجإعلف لتميل  ادل ث  لتع بيرف

 .51م  ص 2008(  3(  لتلةد)23  لتمجية)لتمني اف كياف لتع باف عإعلف  سا الي ساجلس    سا،ت ل  
(2) Sanjaya Mishra: Quality Assurance in Higher Educatio An Introduction, 

National Assessment and Accreditation Council (NAAC), June 2006, p50. 

روولإد ةنموووة ع مووويد لنوووإعد: تدووير عيعووو ح تعطوووير  عوووةلر  لثى لإلعإصوووف لت  كاووف اةثتوووف لت يروووت لووود  ووويى  (3)
 .129م  ص2017  كياف لتع باف عإعلف انهإ اا ا  م مس،يتععطيثإم لتجيد  لتشإعيف )درلرف عيةلعاف(  

ةآا ةةةة ف  لتموووؤتم  لتثوووإعيى لت للووو لتما عوووإم ليكإد ماوووف ثعلىععهوووإ تاووويق لتلمووول  عمووو  ةنموووة رووولية: عووويد   (4)
لتمنظمووف لتل باووف تضوومإن  " :،هةة ر سألدةة ريه   ةةل سا،بلةة  سا،لس ةةق  ساهبةة بيت ساهشةة،تك  الةةه ل ساجةةلرا  سد

 .110 109ص م 2012ربعمب  3-2 لتيإه    لتجيد  لد لتعليال 
(5)The European Centre for the Development of Vocational Training: Accreditation 

and quality assurance in vocational education and training Selected European 
approaches, Office of the European Union, 2009, p.7. 
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 :ألكاديمىعتماد ااالمفهوم ج( 

عيد ةعج عمياف عظإعاف ةAccreditationل لتمدطي إم لتع بيرف تلععمإد " شي  علج
تيعأكة ع  ةن لتمؤراف ثلتلإعيي  اهوإ  معي وين لت وة ليدعود عو  لت ىوإى   ثت وةد كول دثتوف علوإيي  
لععمإد  إ ف اهإ  ثتل لج لتميريعف لتةثتاف تيعليال لتلإتد عيد ةعج لالعع لف لتليند تيمؤراإم 

علعو ف اهووإ رروومًاإ   لتبوو لعل لتةرلرواف لتمعاددووف لتعود تعوويلل  لووج علوإيي  تلياماووف لتعلياماوف  ةث
ثرعضم  لالعع لف تييال عيمد عيبي  تمةى عيد  عؤراإم لتعليال ةث لتب لعل  اهةف لتعشوجا  

ععمإد عع لف لتهيئف لتييعاف تضمإن لتجيد  ثلالل هي لإالععمإد  (1)ثلتعطير  ع ي ليلضل لإرعم لر 
لهي إدلر  للإتف ثعؤ    تضمإن  لت ة ليدعد ع  علإيي  لتجيد   تلياماف علينف  تعيلل  تةيهإلمؤراف 

 ليكإد ميععمإد لالتذتل  لة  (2) ثت ييق لتعطير  ثلتع اي  لتماعم  لتجيد  لد لتلمياف لتعلياماف 
ع ةد   اإرمعة عاعيى إتد  دل تلياماف عؤراف ةث  علي  تليامي ا عإعل نأل لمثإلف لعع لف ررمد

 (3)ف.لتعلياما لتمؤراإم ت تيب ةث تدناف إتد يهةف ثال لتعلياماف لالرتيإى لإتلمياف نإلز عيد لهي
عمإ ربق  مك  تل رف لالععمإد لأعج لإلعع لف لت رمد عو  صبول لتهيئوف لتييعاوف تضومإن 

لتجوويد   كموووإ لتجوويد  ثلالععمووإد لوووأن اوو لعل لتةرلرووإم لتلياوووإ تعوويلل  اهووإ لت وووة ليدعوود عوو  علوووإيي  
لأعهوإ عثوإدمى تيعيهاوف  ةث لتميوإيام لتم عةاوف ةمب بيت  ه ل ساجلرا  سد:،هة رة   مك  تل روف

لتعوود  مكووو  لالرع  وووإد اهوووإ لوود ت ةيوووة لت وووة ليدعووود عوو  لتادوووإئص ثلتاووومإم لتلتعوووف تع ييوووق 
رلتوج عو  لتجيد  اب لعل لتةرلرإم لتلياوإ  لموإ  اوإعة عيود إعوةلد  و رل ععميوز تعنإروب صةرلتوج ثعهإ

 ععطيثإم ريق لتلمل ثلنعاإعإتج.

 لتاإصإً ع  ةهةلف لتةرلرف ثثلًيإ تيمنهجاف لتمعثلف ريف تاي  لتةرلرف ثلًيإ تيم إثر لتعإتاف:
 : ت ةية ليرم لتى  رف تيةرلرإم لتلياإ. لتم ير ليث 

                                        
مجلةة  باووف لوود عدو   ثتيوة إاوو لهال رولة صنووةيل: تطبيووق عظوإم لالععمووإد لتمؤراوود: عوة ل تعطووير  كياوإم لتع   (1)

 .42م  ص2012(  لتجزىليث   80لتلةد)دل   سا،ت      اهجصلاا  

(2) Taha A. AL-FOTIH: QUALITY ASSURANCE IN GERMAN AND YEMENI 
HIGHER EDUCATION: A Comparison,International Journal on New Trenes in 

Education and Their Implications,Vol. 2, No.2, April, May, June 2011, p.20. 

 نإتوف فرلرودإ: عييهو لت دوي  ثعليصوإم ليثرثباوف لالععمإد وف تطبيوق ع وي لتاإ وف لتجإعلوإم  إتوة لتزلو ى: (3)

ةآا ة ف سا،لس ةق  ساهبة بيت  تموؤتم  لتثوإعيى لت للو لإ(  عميلًعو لتمةعاوف لتهنةروف كياوف – لتةثتاوف لتل باوف لتجإعلوف(
 لتمنظموف لتل باووف تضوومإن لتجويد  لوود لتعليووال  " :،هةة ر سألدةة ريه   ةةل سا،بلةة  ساهشةة،تك  الةةه ل ساجةةلرا  سد

 .14ص م 2012ربعمب  3-2 لتيإه   
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 :ةهماووووووف  ثعووووووإ هوووووود ليهوووووووةلف يعنووووووإث  لياووووووىف لتجوووووويد   ثعووووووإ تهووووووإ عوووووو لتم ووووووير لتثووووووإعد  
 لتعد تالد تع قايهإ.

 .لتم ير لتثإتن: ت ةية عإهاف لتماعيرإم لتمةاإررف  ثةهميعهإ لد ت اي  عيد  لتعليال 

  لتم ير لت لل : لتعي ل إتد تدير عيع ح تيميل ىإم لتمةاإررف تع ييق عيد  لتةرلرإم
 لتلياإ لد  يى علإيي  لتجيد  ثلالععمإد.

 

تلنوود اةرلروووف هوود اووو لعل لتةرلرووإم لتلياووإ نيووون  ةاوو ت عووإ تيةعوووف لتجإعلووف عوو  اووو لعل إن
لتيووةرلم لتماعيىوف لوود لتمجعمو   لووإلل كوإن لتعليووال لتجوإعلد لتمدوون  لتوذى  مووة لتمجعموو   ثتطوير 

لتووذى  يوويم عياووج لتلموول لإتةرلرووإم لتلياووإ هوود لتمدوون  لتووذى ينووعل لتليوول ثلتى وو   لوإتييى لتلإعيووف 
ةهوول    تووذتل تلووة عوو لملنوإه لتيلروو   لتووذى  شوومل كوول عووإ عوو   ووأعج ةن يوةل  لتمجعموو  إتوود لتعيووةم

رعاةلعهإ لثلتلمل عيد  ثرإئل لت دي  عيد لتباإعإم ثلتملييعإم لد  ير  لتمل لف ثت ةيثهإ 
ف تيي ووي  إتوود لود إععووإم لتاووي  ثلتاووةعإم لتعوود تضووم  ثتيبوود كإلووف ععطيثووإم لإلعاووإن لت اإتاوو

 (1).رلنعج ثرلإهيعج ع  عإناف  ثصي  ثتنماف لتمجعم  ع  عإناف ة  ى
  -ثع  هنإ تبزر ةهماف لتةرلرإم لتلياإ لتعد  مك  إ ضإنهإ لد لتنيإ  لتعإتاف:

 .ثلتمل لفرهإم لد تطير  لتلييم عيد كإلف ةعيلعهإ عمإ يؤدى تزرإد  ر ية لتليل لال -1
عو   ول  عيع نوإم  ع  كإلف لتجيلعب تيي ي  ت يهإ لتعدةى تمشكلم لتيلص  ثب ثهإ -2

 عيماف عي يراف.
 لتماعيىف . لتليل تيلمل لد عاإدي   إكإد ماً ةث إ إعةلد لت يلدر لتثش رف عهناً  -3

 تية ل لتمشير  لتليماف ت إلف لتمؤراإم لتمجعمةاف ثةل لد لتمجعم . -4

(2)ف.إ ثإع نإعإم لتمجعم  لتماعيىف ثتيثف ععطيثإم صطإعإتج لتمعنيع -5
 

نيوون ينظوو  إتووود ا لعجهووإ عيووود ةعهووإ عشووو ثع  صعدوووإد ف لةهماووف  إثتيةرلرووإم لتلياووإ ة ًضووو
ي وول اثلتووذى يؤكوة لتوول كثيوو  عو  ليناووإن  لصعدوإدى عكيوول ينىوق عياووج  ثرلوويد لىإئوة  عإتاووف 

                                        
 –ة  ف ييعم عيد: دثر لتث ن لتليمد ثلتةرلرإم لتلياإ لد لتجإعلإم لتىياطيناف لد ت ييق لتعنماف لتماعةلعف (1)

 . 17 12ص ص م 2013 جإعلف لإلرلعاف لغز    كياف لتعجإر   لتاا ا  م م س،يتإ  عإعلف غز  عميلعً 

لإيموف ةنمووة تكود إاوو لهال: ععطيثووإم تطبيوق عظووإم لتاووإعإم لتملعموة  لوود لتةرلرووإم لتلياوإ لتع بيرووف لجمهيررووف  (2)
كياوووف   ااةة ا  رك،ةةلاسهعدوو  لتل باووف لوود  وويى  بوو لم للوووض لتجإعلووإم لتل باووف ثليعنباووف "درلرووف عيإرعوووف"  

 .47 48م ص ص2009لتع باف  عإعلف انهإ  
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لأعج لرعثمإر ثيند  لإن لتةرلرإم لتلياإ  مك  ةن ت ين عيد رة  هذل لتنيع عو   إً لتعليال عميع
إتةرلرووإم ل وو   ةصوة ال  لإدتووج لشوول عوإدى  لإ  ووةيةً ثلالرووعثمإر  ثلتىشول ليهووإ  لووة إللًرو لتدونإعف

ثلتوول   صعدوإد لتلوإتمدثلتعنوإلم لود لال  عهموإ لود  ةعوف لتمجعمو  ثت ييووق لتعنماوف للتلياوإ تهوإ دثرً 
 (1).ع   ل  عإ ت اثج تطلاهإ ع  عهإرلم ثعل لف تمكنهل ع  عزلثتف عميهل

 م ثلتمب رلم لتعد تزرة ع  ةهماف لتةرلرإم لتلياإ عإ ييد:ثع  ةهل لالععثإرل
 ت ت لتجإعلف ثل ط م ثر ر  عط د لشكل عياج لتطيب يةزلثت لتلإتد  لتعليال صإعة  لتاإع 

 ثب لعجهإ. لتلياإ رإمةرللت عيد لتل لعلكم  ث لت بي   ليعةلد هذه لرعالإب إتد لتضغط هذل

  لتهيئوإم عاعيول لود لت ىوإىلم هوذه عيوص إتود ةدى عموإ  فلتليماو لت ىوإىلم هجو  تزليوة 
 .لتليماف ثلتمؤراإم

 تموإ توج عو  ةهماوف ثدثر للوإ  كوز لتث وين لتليماوف   لية لإتث ون لتليمود ثعزللالهعمإم لتمع
 إلتمل لوف ثتطير هو ثت ييوق ةهوةللهإ ثثظإئىهوإ لود تنماوفلود ياوإم لتجإعلوف اوةثرهإ لتقاوإدى 

 إ.تنماف عجعملإتهث 
 يعطيثج ثعإ لتليماف  لتنهضف لد تزلثرفل نج  لإععثإرهإ لتدإت ف لتليماف بيئفلت اعنماف لالهعمإم 

  (2).لتليمد لتث ن رعإ ف عيد لتيإدر  لتليماف لإلدلر  إلعةلد لتلياإ رإملر ةلإت لهعمإم ع  هذل

                                        

 سنظت  (1)
 Cathy Wendler and others: Pathways through graduate school and in caree , 

Report of the Council of Graduate Studies and ETS, Princeton, NJ, April 2012, p.1. 

 ساهةةةمرهت إ ثعووأعياًل  عطاووف عندووير عبووة لتدووإدق: لتةرلرووإم لتلياووإ لكياووإم لتع باووف لوود عإتمنووإ لتل بوود ثلصًلوو
لتجمةاووف لتمدوو رف تيع باووف لتميإرعووف ساسةةجلى سأل لةدل ةة ف سا،ت  ةة   ةةل ساةةلا  سابت ةةل  ةةل :ةة ا  م،غييةةتة  

 .4م  ص1993(  ينإي  2ثلإلدلر  لتعلياماف  لتيإه    لتمجية)
 :سنظت (2)

  "جلة  كل ة  سا،ت  ة   معبةلتالم عبة لتغىإر ثة  ثن: لتةرلرإم لتلياإ لجإعلف عي   مم"درلرف تييرماف
 .3ص م 1981( 1(  لتلةد)4عإعلف عي   مم  عد   لتمجية)

  :دلر لتجإعلوووف ساجةةةلرا ساشةةة مل   ساهمشةةتسف  ةةةل سا،بلةةة   ساجةة مبلة وو ف لتاوولية ةنموووة ةنمووة ع مووة  
 .71-59م  ص2007لتجةية   لتيإه   

 Cathy Wendler and others: Op.CiT, p.2,3. 

 : ر  اوو لعل لتةرلروووإم لتلياووإ لكياووف لتع باووف عإعلوووف لتمني اووف لوود  ووويى تطووي  عمووإ  ةعووي  ع موويد عبوووةلتلإ
 .44  صم2014 عإعلف لتمني اف    كياف لتع باف اا ا  رك،لاسه ةهةللهإ)درلرف نإتف( 
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لإتةرلرإم لتلياإ هد عظإم الغند عنج لد إععإم لتييى لتلإعيف لتثش رف لتعد اةثرهإ تايق 
ًلإ تيعيناوووإم لتمعيةعوووف  لهوود ةروووإ  لالروووعثمإر لووود لتمجعموو  نيووون ةهووول ةعووويلع لتعنماوووف عجووإاًل ثلرووو

 ع ييوقتاولد ت ةن  جوب لدوىف عإعوف لتلياوإ لتةرلروإم لم نيف (1)تيمجعم  هد تنماف لكإى ةل لده 

 لتعإتاف:  ليهةلف
 .تلزرز لتعاددإم لتماعيىف 

 لتليمي لتجإعلي ثلتث ن عليالعجإالم لت لي لتثش رف لت يلدر ع  لتلتعف لت ىإ ف ت ييق. 

 إ  لى لتمل لف لإلعاإعاف لكإلف ل ثعهإ ع   ل  لتةرلرإم لتمعاددف ثلتث ن  لد لتماإهمف
 ثلت شل ع  لت يإئق لتجةية .  ثتطباقاف عبع     لتجإد تيي ي  إتد إ إلإم عيماف

 تلياإ.لالرهإم لد ت اي  عاعيى لتب لعل لتجإعةاف ت د تعىإعل ع  ا لعل لتةرلرإم ل  

 عمإ يؤدى تزرإد  لتةللةاف   إتإنف عنإخ عيمد  مك  لتةلرري  ع  ععإللف لتث ن ثلتةرلرف
 ثلتعميز لد درلرإتهل لتع بيرف لتماعيىف.  اع إرالثل  تةيهل ع ي لإلاةلع

 (2).ثلت ياإم  ثليرإتذ  لد كإلف لتجإعلإم  ث عاإعد اي  لتةلرري   ثعيد تغف تيل ل عيمد 

إن  وومإن عووويد  لتعليوووال لتلوووإتد ثروووييف ةرإرووواف تاوووإعة عؤراوووإم لتعليوووال لتلوووإتد عيووود 
لتعييال   ث لتعغذ ف لت لعلف( -لتما عإم -لتلمياإم -علإتجف )لتمة لم ل   لتمشإكل ع عيلعهف 
ثعيوإ  لتضولل  عو     لف عيإ  لتيوي  عإد  لتنظ  لي ا لعجهإ ثلتلمياإم ثليعشطف تمل  ث لتماعم 

 (3)لتعامي .ل إتد ااإعإم عي يراف ثتام عيد ةعل تطير  ثت اي  ليث إع  لرعنإدً 
                                        

مجلة  سا،لسصةل لتماوعيبل   ثت وة إم ثلتعيناوف لتثوير  اوي  لتل بود لتويي  لود لتلياوإ لتةرلروإمعيد لتمط ى:  نا  (1)
 .139ص م 2007 ( 15) لتلةد    ا ه 

 :سنظت (2)

  Mansfield University: Graduate Bulletin 2000- 2001, p. 4, available at: 

gradapp@mnsfld.edu 

 عوإعلعي عؤتوف ثلتي عويك تيمشوكلم  عني   لتش عإن: تديرلم ييثف لتةرلرإم لتلياوإ لوي كييعوي لتع باوف لوي
 .530م  ص2010(  4لتلةد) ( 62لتمجية)  مجل  م مب  رمشقلتعي تيلعههل  

  لتمينوة  تلئ وف ثلتعنىيذ وف لتعطباقاوف ثلإلعو لىلم لتييلعوة تطوير   و ثن: تجنوفةعدوإم او  هإ ول لتجىو ى ث 
 .7م ص2011لتجإعلإم  عإعلف ةم لتي ى  لي لتلياإ تيةرلرإم

 (3)Mohammed Ahmed Mohammed Hamdatu: Application of Quality Assurance 

& Accreditation in the Institutes of Higher Education in the Arab World 

(Descriptive & Analytical Survey), Op.Cit,pp.104,105. 
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لوإتجيد  لتشووإعيف تهوإ ةهماووف كبيو   عوو  نيوون كيعهوإ عنهًجووإ  وإعًل تيعغيوو  ةكثو  عوو  كيعهووإ 
يوةم عو   ووةعإم تنظو  إتود عووإ ت عظإًعوإ يعثو  ةرووإتيب عةثعوف لشوكل إعوو لىلم ثصو لرلم  توذتل لهوود

ككوول عع إعوول  ل يوون ت وووين لتجوويد  لتم دوويف لتنهإئاوووف تجهوويد لتلووإعيي  ثعوووإ  دووإنب لتوول عووو  
لتع اوي  ثلتعطووير  لتماووعم  تمؤراووإم لتعليووال لتلووإتد عإعووف ثكياووإم لتع باووف  إ ووف  ثعوو  هنووإ 

 :ت م  ةهماف تطبيق لتجيد  لد لتعليال لد لآلتد
 ياماف. مإن لرعم لررف ث ثإم عيد  لتاةعإم لتعل 

  ثع ةد  ثل  ف عليال لتلإتدتي عإعف ثةهةلف ثررإتف فرؤرت ةية .  

    عيماف ةرم عيد عبينف رنيرف ث طط عليال لتلإتدتي تاجاف لإرع ف طث.  

  عوول علهوإ عوو   وول  إلتمشوكلم لتعوود تيلعههووإ ثع إثتوف لتعل ةيووةلتمؤراووف عو  ت  تمكوي
 .شكلم عاعقثًل نةثن تيل لتم لإلع لىلم لتعد ا اف ثلتيصإئاف تمن 

  ل ل  ترإد  لت ىإى  لتعلياماف ع   ل  عشإركف لتجما  لىإعياف لد إدلر  لتمؤراف لتعلياماف
(1)ل د عاؤ  ع  عمياف لتعطير  ثلتع اي  عمإ يع ك ة   إ جإاد تةى عما  لتلإعيي .

 

لياووىف لتجوويد  لياووىف إدلررووف عةيووة  ت ت ووز عيوود ةهماووف لالرووعثمإر ت وول لتطإصوووإم كمووإ ةن 
ثلتميلرد لتثش رف تيمؤراف تع ييق ةهةللهإ ع  عهف  ث  وثإع لنعاإعوإم لتلمولى عو  عهوف ة و ى  

 لهد لياىف للم علإتل عةية  تعبيير ثتعض  نةثدهإ لد ليرم ثلتمثإدئ لآلتاف:
  ثلتمجعم  ثريق لتلمل لبلتطلنعاإعإم ثععطيثإم لتماعىيةي : لتع كيز عيد. 

  لمووإ رووع لتاجاإم لوي لتمجعموو  لتعلياموويثليهووةلف ثلإلعوو   وول  تينيوة لتوو ؤى : لتقاوإد  
يوؤدى إتوود تيباوف لإلنعاإعووإم لت إتاوف  ثلتماووعيبياف تلملئج)لتميدويد لإتلميوول لود عجووإ  

 .لتعليال هي لتطإتب ثريق لتلمل(

  لتشوميتاف: ةى تشومل لتجويد  كول عجوإالم لتلموول دل ول لتمؤراوف نعود تع يوق ليهووةلف
 لتمعيصلف عنهإ.

                                        

   سنظت  (1)
 Copyright Office ESO: Op. Cit, p.vi. 

  :24 23صص   متمع ا بقنا  ناي  لتبالثى ث   ثن.  
 : 273 272صص   ع ع  رإاق ناي  رإتل ع عي. 
 ععطيثوإم تطبيوق علوإيي  لتجويد  تا رجوإم  عوإد ثعجوةى  ولح يوج عع موة لتاوية لإل نوإثى: ر إ ع مة

(  لتجووزى 11) لتلوةد عإعلوف لتمندوير   مجلة  كل ة  سا،ت  ةة   لإلصعدوإد لتمنزتود لكياوإم لتع باوف لتنيراووف  
 .46 45صص  م 2011ينإي  ليث  
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 ليل لد ع   ل  تشجا  لتمشإركف لتىلإتوف  ثت ييوق لتماوإثل  عما  إ  لك ةى : لتمشإركف
 ثت ييق لتجيد  لتمنشيد  تيمؤراف.ع ىيزهل ت عمإ يؤدى  لتعمييز اي  عما  دثن 

  لتم ثعف: تلند تية ل عجميعف ع  لتبةلئل ع  ةعل ت اي  ثتطير  لتاةعف لتميةعف  كمإ
 إلف تيلملى.يؤكة لتل لتمبةة عيد لتا عف لد لإلرعج

  لتاووإل لتيووو لرلم عيوود ةروووإ  عوو  لت يوووإئق: لوووإتي لرلم لتىلإتووف ت كوووز عيوود عمووو  لتباإعوووإم
 ثث   لإلرعنعإعإم . ثت يييهإ 

  : تمؤراإم لتعليال إةرإراً  إهةلً   لةلتع اي  لتماعم. 

 .لتشىإ اف: ةى لتثلة ع  لتم ايباإم ثت ييق لتدإت  لتلإم 

 (1).اي  عما  ةعضإى لتمؤراف لتعليامافععمإراف لتىلإتف  يق لتللصإم لال 

ثبمووإ ةن ليهووةلف تُلووة عيطوووف لتبةل ووف لتعوود تنطيووق عووو  لتىياووىف لتلإعووف تيجوويد  لإععثإرهوووإ 
 وو ثر  عي ووف تمييهووإ ن كوووف لت اووإ  لتملإ وو    تموووإ ة بععووج عوو  ععووإئل إ جإااوووف لوود ت ييووق لتم كوووز 

ثعو  هووذل  ل لتلوإتد ثب لعجوج عؤراوإم لتعليوا لوي ثلتع وةين عمياوف لتعطوير  ث نوةلنلتعنإلاود 
لتمنطيق ل عق لتثإنثين ةهةلف تطبيق لتجيد  لمؤراإم لتعليال لتلإتد ع  لتمىإهال لتمعلةد  تهإ 

 ثبنإًىل عيد لياىعهإ عيد لتن ي لتعإتد:
 تدو ا  ع   مكنهإ ثلتذم  عؤراإم لتعليال لتلإتد لي لتجيد  تضثط  إعل عظإم إ جإد 

 .يامف لتماعيىفثتطير  لتب لعل لتعل ثع لعلف

                                        

 سنظت  (1)
 Mohammed Ahmed Mohammed Hamdatu: Application of Quality 

Assurance & Accreditation in the Institutes of Higher Education in the 
Arab World (Descriptive & Analytical Survey), Op.Cit,p.114. 

 Zia Batool&Riaz Hussain Qureshi: Quality Assurance Manual for Higher 
Education in Pakistan, Higher Education Commission Islamabad – Pakistan, p. 
p26-30, available at: http://uog.edu.pk/downloads//qec/2_quality_assurance-in-

higher-education.pdf 
 Copyright Office ESO: International Standard ISO 9001 "Quality 

Management Systems - Obligations", Switzerland, 15 September 2015, p.vii. 
 Farooq and Zia Ullah: Application of Total Quality Management in 

Education, Journal of Quality and Technology Management, Vol (3), N.1, 

Dec 2007, p. 87-97 

 132 133رلإد ةنمة ع ميد لنإهد: ع ع  رإاق  ص. 

 29نا  ناي  لتبالثى ثة  ثن: ع ع  رإاق  ص.  

http://uog.edu.pk/downloads/qec/2_quality_assurance-in-higher-education.pdf
http://uog.edu.pk/downloads/qec/2_quality_assurance-in-higher-education.pdf
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 لتلمل. ثريق  تيمجعم  لت قاقاف نعاإعإملتمبذثتف ني  لإل جهيدلت ت كيز 

 تيا رجي  لتلإتماف ليريلق لي لتعنإلااف غاإب ع  لآل إر لتنإتجف تاطد. 

 .لتااط   عيد لتمشكلم لإلدلررف لتعي تيلعج يلب لتةرلرإم لتلياإ لتع بيرف ثلت ة ع  ة  هإ 
 يل ىإم عإتماف  اعطا  ةن ينإلم اهإ لد ريق لتلمل.ع إعةلد   رل عيعد لث 

 .لرعثمإر ةعضإى هيئف لتعةررم ثتيعههل تاةعف لتلمياف لتعلياماف 

 لتع باف لتيةر  عيد إ جإد  تاف تمكنهإ ع  تيباف لنعاإعإم لتمجعم . إمإعطإى كيا 

 .رة لتلجز لتيل   لد لتعجهيزلم لتعلياماف لكياإم لتع باف 

 (1).رإتيب لتعةررم ثلتعييرللإلرتيإى لماعيى ة 

 

لهعمت كثي  ع  لتهيئإم ثلتمؤراإم لتعلياماف لد كثي  ع  دث  لتلإتل اي   عاعيرإم 
ععميز عةاإررف تع اي  عيد  لتعليال  ثلتل تلرتيإى لماعيى عيد  لتاةعف لتعلياماف  ثتيلي  تليال 

تجما  لتطلب  ثت ييق ععطيثإم ثلنعاإعإم لتمجعم   ثتاعاةم تيل لتماعيرإم لد عمياإم لتعقال 
 لتذلتد  ثلتم لعلف لتاإرعاف ثلتعييرل  تع ةية ةثعج لتيي   ثةثعج لتيدير ع  ةعل لتعغيب عييهإ.
ق ثلتهوةف لت ئااود عنهوإ هووي تيويرل ليدلى ثلوق ةروم عيماووف رويامف ثعاوعيرإم ةدلى ععىوو

عييهووإ  ثلتعيووويرل لط ريوووف عاوووعم   ثلووق عاوووعيرإم عةاإرروووف ع وووةد   اووإعة عيووود ت ييوووق لتع اوووي  
  (2)لتماعم  ثلت دي  عيد لالععمإد ليكإد مد.

ثتشي  ليدااإم تيماعيرإم لتمةاإررف عيد ةعهإ ةدل  عدممف اةصوف ث وكل عنإروب تا وةد 
لتي لرلم ثلينكإم لتدإئثف  ثرنظ  تهإ  درعف لتعميز ةث لتجيد  لد ليدلى  ثهةلهإ ليرإرد لتاإل

 (3)ثتلة عقاإ  تمإ هي عطييب ت قايج لد ليدلى. كهةف ع ةد عاثًيإ 
                                        

لتمووؤتم   تدوإالم عويد  لتعليووال لتلوإتد لود ظول ت نيتيعاووإ لتملييعوإم ثلال  ة جوف عندوير ةاوي تياووف:  ومإن (1)
لتمنظموف  "  ر سألدة ريه   ةل سا،بلة  :،هةةآا  ف سا،لس ق  ساهب بيت ساهش،تك  اله ل ساجلرا  سد لتثإعيى لت لل 

 .7ص م 2012ربعمب  3-2 لتيإه    لتل باف تضمإن لتجيد  لد لتعليال 

ننووإن عإرووول ع موووة عبوووة  عبووة لتلزروووز: تىليووول عمياوووف  ووون  لتيوو لر لتع بووويى لإروووعاةلم لروووع لتاجاإم لتجووويد   (2)
م  2011  كياوف لتع باوف  عإعلوف انهوإ  سة،يتااة ا  م م"درلرف تطباقاف عيد لتمنإيق لتعلياماف اةثتف لت يروت"  

 .162 160ص

ةرإعف عب رل ةنمة: عنهل عيع ح لد لت ماإى تيم نيف لتثإعيرف لتلإعف لمد  لد  يى عاعيرإم عةاإررف عيع نف   (3)
 https://ar.scribd.com/doc -  ععإح عيد لت للط:2008كياف لتع باف عي   مم  اا ا  رك،لاسا  
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ثروعل  واإغف لتماووعيرإم لتمةاإرروف لوود  وير  رثوإرلم تشووي  تي وة ليدعوود عو  لت ىإ ووإم 
ثتعمعووووو   (1)لتمجوووووإ ( ثلتوووول تع ييوووووق غووووو ض علوووووي  –لتمؤراوووووف  -لتمطيوووويب تيلل هوووووإ توووووةى)لتى د

 عيرإم لتمةاإررف لأهماف كبي   لد ت ييق عيد  لتعليال ثتعمثل تيل ليهماف لد لتنيإ  لتعإتاف:لتما
 ثلتول تي كول عيود عاوعيى  ةم كإيإر عإم تلمياف لتعيويرل لتوذلتد ثلتم لعلوف لتاإرعاوفاتاع

 ليدلى ثت ةية لتجيلعب لإل جإااف لد لتممإررإم ثليعشطف لتليماف دل ل لتمؤراف.

 إ تعضوومنج عوو  ةعشووطف ثبوو لعل درلروووافمال ثبنووإى لتمنووإهل لتةرلروواف ثعووتاووعاةم لوود تدوو  
تعدث  صإدر  عيد تيباف لنعاإعإم لتطولب ثت لعود تنويع لتليلعول لتثيإ اوف ثلالععمإراوف  

 كمإ ت لعد ةهةلف لتمجعم  ثععطيثإتج.

 .لالرتيإى للمياإم لتعنماف لتمهناف يعضإى هيئف لتعةررم ثلتلإعيي  لإتمؤراف 

  (2)دثر لتمؤراإم لتعلياماف لد لتمشإركف لتمجعمةاف.تىليل  

تعال  ثت د تاعطا  لتماعيرإم لتمةاإررج لتقاإم اةثرهإ لد ت اي  عيد  لتعليال الاة ةن
لمجميعوف عو  لتاومإم ثلتادووإئص لتعود تمكنهوإ عوو  ةدلى دثرهوإ لود عمياووإم لتعيويرل لتوذلتد لوود 

 :لآلتد تعمثل لدثةهل هذه لتامإم  لتمؤراإم لتعلياماف 
 :ةى ع تثطوووف لمي ووويع علوووي  ةث عجوووإ  ع وووةد  للم رثوووإرلم ثةتىوووإ  ثل وووو ف   لتع ةيوووة

 ثتشعمل عيد لتمىإهال ثلتمثإدئ لتم تثطف اهذل لتمي يع  ةث لتمجإ .

 :ت كز عيد لتمىإهال ثليل إر لتض ثررف ثلتمي ف لتعد ت يق لتجيد  لد هذل لتمجإ . لتع كيز 

 : ت ىإىلم لثى لتاب   لتاإليف  ثث   عإتل إعجإته لد لت اثإن.تلعمة عيد لتقاإدلم ثل لتقاإد 

 :عيعهووف ت إلوووف لتلووإعيي  دل ووول ث ووإرم لتمؤراووف  كموووإ  شووإرك ة ضوووًإ لتجماوو  عووو   لت ياووف
 يلتب ثةثتاإى ةعير ثلتمجعم  لد ث لهإ.

 :اوي  ليعيوود  ثل و ف نعود  مكو  لتعمييوز عو   لتهووإ اوي  عاوعيرإم لت ىوإى  عوإ لتعمييوز
 عإاي  لتلنق ثلتمابق.ثليرىل  ث 

 : تشمل عما  عجولم لتلمول دل ول لتجإعلوف عو  ةعضوإى هيئوف لتعوةررم ثلتهيئوف  لتشمي
 لتملإثعف ثلتمنإهل لتةرلراف ثلتب لعل لتعلياماف ثلتميلرد لتمإتاف ثلتمشإركف لتمجعمةاف.

                                        
" درلروف ت ييياووف "  :موويد: نوي  لإل ولح لتعليامووي لتيوإئل عيوود لتماوعيرإم لتمةاإرروف تيجوويد  ناوي  لشوي  ع  (1)

  لتم كوز )مس،قبل إصالح سا،بل   سابت ة  اهج،هةع ساهبت ة  رجة اع  مبة بيت  اؤى( ساهمرهت سا  ا  ساض م 
 .70م  ص2010زى ليث   ييتيي   لتيإه    لتجلتمىعينف لإتيإه   ثلتجإعلف لتل باف ة(ةر) لتل بي تيعليال ثلتعنماف

 .162 160ننإن عإرل ع مة عبة  عبة لتلزرز: ع ع  رإاق  ص (2)
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 ةى لإلرعثمإر ليعثل تيميلرد  ثلتمإم ليدثلر ثلتمهإم لأصل ثصت ثعهة. :ةثىلتج 

 ل ين ت كز عيد ليعير ليكث  ةهماف لد لتمنظيعف لتعلياماف دثن ت يز   مي يراف:لت
 ثتبعلة ع  ليعير ثلتعىدالم لتعد التاةم لتدإت  لتلإم.

 :مكو  تطبايهوإ ايعوج عوإم عيوود كإلوف لتيطإعوإم لتماعيىوف ثلًيوإ تيظو ثف لتبيئاووف  لتم ثعوف 
 ثلتجغ ل اف ثلالصعدإد ف.

 :ثلتعغيي  ثلًيإ تيظ ثف لتم اطف لتمعلنيف ثلتمعغي  .تيبل لتعلةيل  لتعطير رف 

 :ت يوق لنعاإعوإم ثععطيثوإم لتمجعمو  لتماعيىوف لتعود ت يوق توج لتعيوةم ثلتنمووي  لتمجعمةاوف
 ثنل صضإ إه.

 مكوو  تطبايهووإ تىعوو   تعناووف عمعووة   ثصإايووف تيعلووةيل ت وود تووعمك  عوو  عيلكثوووف  رووعم لررف:لال 
 تغيي لم لتلد .

 هل عيإرعوووف لتما عوووإم لتماعيىوووف تيعليوووال لإتماوووعيرإم لتمةاإرروووف نعووود  اووو تيقاوووإ : فصإايووو
 تييصيف عيد عيد  هذه لتما عإم.

 :تبند انإى عيد عشإركف كإلف ليي لف لتماعىية  لد لتمجعم  لد إعةلدهإ ع   لتمشإركف
 عإناف  ثتييرل ععإئجهإ ع  عإناف ة  ى.

 :لصد ثعإدلم ثتيإتية لتمجعم .تاةم لتييلعي  لتاإئة  ثتؤكة عيد لتجإعب لي لي لياف  

 :ال تمثل هةًلإ لد نة للتهإ ث عمإ هد ثرييف تةعل لتلمياف لتعلياماف ثلتنهيض اهإ. لتعةرال 

 :(1)تاةم ةهةلف لتيي  ثصضإ إه ثتض  ةثتيرإتج ثعدي عج لتلياإ لد لتميإم ليث . لتييناف
 

                                        

 :سنظت (1)
 Peter Ewell: Recent Trends and Practices in Accreditation: Implications 

for the Development of Standards for Council for the Accreditation of 

Education Programs (CAEP), Draft 2, 2012, p. 3, 4, available at: 

http://www.caepnet.orgcaep/accreditation resources/annualreport- final.pdf 

 ععإح عيد لت للط: ع ع  رإاق : ةرإعف عب رل ةنمة- https://ar.scribd.com/doc 
 :115 114ص ع ع  رإاق  إرلم إا لهال عيد إا لهال. 
  166-162ص ص  مة عبة  عبة لتلزرز: ع ع  رإاق ننإن عإرل ع. 
 :6-6ععوووإح يووويم   مجلةةة  ساهبت ةةة  لتميوووإ م لتمةاإرروووف تيمنوووإهل ثعووويلتل لتوووعليل  ع مووة رثوووإ  ع لاووود-

 عيد لتميص : م 2009
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php 
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إرروووف هوووي تيووويرل ثرعضوو  عموووإ روووبق ةن لتهوووةف ليرإرووود عوو  لروووعاةلم لتماوووعيرإم لتمةا
ليدلى ثلووووق عنهجاووووف عيماووووف  ثةرووووم ععىووووق عييهووووإ  ثتعاوووول لاوووومإم ث دووووإئص علينووووف  عظووووً   
يهميعهوإ لوود عمياووإم لتعيوويرل رويلى كووإن تييووال للتوود ةث تيوويرل  وإرعد  عمووإ  اووإعة عيوود ت ةيووة 

 عيإ  لتيي  ثلتلمل عيد تلزرزهإ  ثت ةية عيإ  لتضلل ثلتلمل عيد لتعغيب عييهإ.

ييعووة عجميعوووف عووو  لتملوووإيي  لتلإتماووف  ثلتل باوووف  عنهوووإ عوووإ هووي  وووإص لإتةرلروووإم لتلياوووإ 
 ثعما  عنإ  هإ ثعنهوإ عوإهي ُ اوةم عيود عويد  لتةرلروإم لتلياوإ عنهوإ )لتنمويلم ليثرثبود تيجويد 

ISO 9002لييزث –علإيي  لتجيد   -(1)(EFQM)ثلتعميز
(2)

علإييي  لت إد لتجإعلإم لتل باف  -
 (3)تضمإن عيد  لتعليال لتلإتد

 (4)علإيي  لتممي ف ليردعاف تضمإن عيد  عؤراإم لتعليال لتلوإتد-

ت ييووق  (  عماوو  هوذه لتملووإيي  تؤكوة عيوود ةهماوف(5)علوإيي  لععموإد اوو لعل لتةرلروإم لتلياووإ لوإتام -
لتجوووويد  ثلتنيراوووووف لووووود لتةرلرووووإم لتلياوووووإ  ثتووووول لالرع  ووووإد اهوووووإ لووووود لتعي وووول إتووووود عجميعوووووف عووووو  

 لتميل ىإم لتمةاإررف لتلتعف تع ييق عيد  لتةرلرإم لتلياإ. 
                                        

 سنظت  (1)
 The European Foundation for Quality Management (EFQM) , available 

at: http://www.ccdr-lvt.pt/files/3b3628e18d725c63c96b6f39270967cf.pdf 

 Manuela Prozoni And others: The Concept of Excellence in Higher Education, 

European Association for Quality Assurance in Higher Education, Isabel, 
2014, p.9-12,available at:http://www.enqa.eu/index.php/publications/ 

 Su Mai Dalgard Park: Reviving the Ruben Model of Excellence from a 

Department of Supervision, Journal of Total Quality Management, 2008, p.8. 
 (2) see: 

 Davies Asociates: Practice Management Forum Quality Management in 
Practice- Using ISO 9002, Joe, Vol. 24, no. 3, September 1997,p.272-277 

 Edward Sallis: Total Quality Management in Education , the Taylor & 

Francis e-Library,UK,Third edition,2002. 
 يف لوود لتمؤراوووإم عيوود اوو  ع مووة اوو  تهيووة لتغإعةى:تدووير عيعووو ح تعطبيووق عظووإم  وومإن لتجوويد  لتشووإع

سالقة   ساسةجلى ساتس ةع  ( ISO 9002لتع بيرف ثلتعلياماف لتاليد ف لد  ويى لتميل وىإم لتةثتاوف تيجويد )
 كياوف لتع باوف)مسة،ي ( ةساجةلرا  ةل سا،بلة   سابة مة  :شت الجهع   ساسبلري  البللم سا،ت ل    ساجلسة  

 .378-346ص م 2007عإيي  رليد  لت رإض  لتميل عإعلف
 .58-36  صمتمع ا بقل عبة  لت إم ثة  ثن:  اد (3)

  رايل إمةتس سف  مبة بيت  ةه ل ساجةلرا  ةل مماسة ف سا،بلة   سابة العؤراإم لتعليال لتلوإتد:  لععمإدهيئف  (4)
 .37-18م  ص2015لتممي ف ليردعاف لتهإ ماف 

ل ابةةتسمر سا اساةة ف سابل ةة   مبةة بيت ساهسةة،لى سأل عجيوم لالععموإد ليكووإد مد ث ومإن عوويد  لتعليوال لتلووإتد:  (5)
 .15-2م  ص2013ثتلر  لتعليال لتلإتد ثلتث ن لتليمد  لتجمهيررف لتامناف  ربعمب 
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 أوًلا: منطلقات التصور املقرتح وتتمثل فى اآلتى:
 م عاعيىف.لتعغي لم لتلإتماف  ثلتم ياف  ثعإ ل  عج عيد لتعليال لتلإتد ع  ت ة إ -1

لتعي ل تمإ ينثغد ةن ت ين عياج لتةرلرإم لتلياإ ت د ت يق علوإيي  لتجويد  ثلالععموإد   -2
 تادث    رل تيل لتب لعل صإدر عيد عيلكثف عاعجةلم لتلد  ثت ة إتج .

لتعيعوج لتمعزليوة ع وي لتجوويد  ثلالععموإد لود لتنظوإم لتعلياموود ليعو  لتوذى يعطيوب لالرتيووإى  -3
 ميعج لإرعم لر.لإتماعيى لتمهند  ثتن

 رتح:ـــور املقـــداف التصـــثانًيا: أه
تطوير  او لعل لتةرلروإم لتلياووإ ثلًيوإ تيعغيو لم ثلتعطويرلم لت إد ووف لود لتمجعمو  ثلتعود تلووة  -1

 لتجيد  ةهمهإ.

ت ةيووة لتميل وووىإم لتمةاإررووف لتلتعوووف تع ييووق عووويد  لتةرلرووإم لتلياوووإ لوود  ووويى علوووإيي   -2
 لتجيد  ثلالععمإد.

 ات التصور املقرتح:مكون ثالثًا:
رووووبق لاووويف يووووعل ت ةيووووة ةهووول لتميل ووووىإم لتمةاإرروووف لتاإ ووووف ابوووو لعل  ثبنوووإًىل عيوووود عوووإ

لتةرلرإم لتلياإ لد  ويى علوإيي   ومإن لتجويد  ثلالععموإد تمؤراوإم لتعليوال لتلوإتد  ثهود عيود 
 لتن ي لتعإتد:

 خاصة بالطالب. واصفات معياريةم -1

اوووف لتعلياماوووف  نيووون هووي لتماوووعهةف عووو  تيووول  لووة لتطإتوووب لتلندووو  لتم ووويرى لوود لتلمي
 ثت  ص لتمؤراف عيد تية ل  ةعإم يلااف تاهل لد عمي  اداف لتطلب  لتلمياإم ا ععهإ 

ثلتول  لإيعشطف لتطلااف لتماعيىف لتعد تاإعةهل عيد لتعطير ثلتنمي لتى  ى ثلتثيإلد  هعمإمثلال
كموإ تيوةم اوو لعل  ثلتشادواف تيطإتووب     روفعو   ول  تويلي  لتبيئووف لتجيوة  لتعود تبوو ت لتعنماوف لتى

 نعاإعإتهل ثلنعاإعإم عجعملهل. لعاعيىف تاإعة لد إعةلد لتطلب لمإ   يق 
 ول.ـــات القبـــاســـسيأ( 

لإتةرلرووإم  لتطولب تع ووإقلعليووق لااإروإم صبوي  ث ت لتميل ووىإم لتمةاإرروف لتعودعو  ةهول 
 ييد: لتلياإ عإ

  يعل تغي هإ إال  ل  لع لم  إاعف. عل لتةرلرإم لتلياإ الراإرإم  إاعف تييبي  لد ا ل عيدث 
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 ثلتليياووف لتعود  جووب تيلل هوإ لوود يإتووب   ث و   وويللط ديايوف ت ووةد لتميل وىإم لتليماووف
 لتةرلرإم لتلياإ.

 عثإر ث علن لتنعإئل. ت ةية لع   تعناف ع ةد  تيعية ل ثلال  

 اختيار طلبة الدراسات العليا.ب( 

يثووووف لتةرلروووإم لتلياووووإ ثبماووووعيى لتاووو رجي  عوووو  عيمووووإى ثبووووإنثي  لن لإلهعموووإم انيراووووف ي
  لود ت ييوق ليهوةلف لتعود ععي هوإ عو  لتةرلروإم لتلياوإ  اوعيعب لتلنإ وف للوة  ةعوير للم  طوير 

 تذتل ع  ةهل لتميل ىإم لتمةاإررف لتعد  جب ع لععهإ عنة ل عاإر ييثف لتةرلرإم لتلياإ عإ ييد:
 .ةن ت ين تةيهل لتيةر  عيد لرعاةلم تيإعاإم لالتدإ  تيث ن عيد لتملييعإم 

 :يعمع  لدىإم لتثإنن لتجية 

 .لتيةر  عيد لالرعنثإ  ثلالرعنعإم 

 .إدرلك لتللصإم ثلتيةر  عيد لت بط ثلتع ييل ثلتنية 

 .لتمي يراف ثلتةرل ف لت إ اف لمنهجاإم لتث ن لتليمد 

  لتم تثطف لإتليل ثت دييج ثلتث ن عنج.لتع يد لإتنزلهف ليكإد ماف 

 .  إتيإن لتيغف لتل باف لكل عهإرلتهإ ليرإراف  ثلتيغف لإلعجييزرف لإععثإرهإ عإتماف عااط 

  عيد إتعيإ  لتملييعإم ثت يريهإ إتد عل لف صإايف تيعطبيق. لتيةر 

 .لتيةر  عيد لتع اف ثلتعليل لالف ثلععلك لتمهإرلم لتلتعف تذتل 
 بأعضاء هيئة التدريس. معيارية خاصة واصفاتم -2

 لة ةعضإى هيئف لتعةررم لت كيز  لتليماف تيجإعلف ثصيلم لتث ن لتليمد ثلتطإصف لتم  كوف 
ثرلعبوو  عضووي هيئووف  لوود لتلمياووف لتعليماووف  إهإًعو للهووي عندوو ً  لتمعنيعووف  هتيلمول لتجووإعلد لأللووإد

هنإ تلة عيد  عضي هيئف لتعةررم ثع   لتعةررم رة  لتمإ  لتمل لد ثلتثش ى لد لتيصت عىاج 
ثر ى لتثلض ةن عيد  عضي هيئف لتعةررم هي  ل لتلإتد الد ت ييق لتجيد  لإتعلي للإالً  إإرهإعً 

ثتع ييوووق عوويد  لتةرلروووإم لتلياوووإ الاوووة عوو  تووويلي  لتهيئوووف لتعةرراووواف  (1) تأهييووج لتليمووود ثلتاوووييكد
 (2):لتعةررااف عإ ييد لتاإ ف لإتهيئف يل ىإم لتمةاإررفلتمعميز   ثع  ةهل لتم

                                        
مجلةة  لععدوإر ةنمووة روولية ثة وو ثن: ععطيثووإم تطبيوق علووإيي  لتجوويد  لوود لتعليووال لتجوإعلد: درلرووف ت ييياووف   (1)

 .128م  ص2012(  13تلةد)كياف لتبنإم  عإعلف عي   مم  عي ق لسا ام سابلهل  ل سآلرسع  

 :سنظت (2)
  رتصوإن تييود: إصعو لح انوإى ا عوإعل توةرربد يعضوإى هيئووف لتعوةررم لتجوإعلد لود  ويى علوإيي  لتجويد  لوود

كياوف لتليويم لالععمإراوف ثلإلعاوإعاف  عإعلوف ااة ا  رك،ةلاسه  عميلًعوإ  2-1لتعليوال لتلوإتد لجإعلوف روطاف
 .112 111م  ص2013رطاف  لتجزلئ   

  عدوو   مجلة  :ة ا  سا،ت  ة موة لتثوإدى لتلعيبود: ععطيثوإم تطبيوق لتجويد  لتشوإعيف لوود لتعليوال  عويلف ع  
 .160م  ص2009(  ةكعيب  29لتلةد)

   (  2عدو   لتمجيوة ليث   لتلوةد)مجلة  سا اساة ف سا،ت ل ة   ع مويد كإعول لتنإصوف: لود لتعوةررم لتجوإعلد
 .38-35م  ص1986
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 المواصفات الشخصية:أ( 

  لدبافثلت بةعاف  لتيةر لت ع  نين تيلمل لتلتعف لتجاة ف لإتدىإم لتعمع. 

 لتيل   لتعلبي  عيد ثلتيةر  لتيغيرف لتطلصف لععلك . 

 . لتثيف لإتنىم ثلتع مم تعنىيذ لتلمل ثلتيةر  عيد ت مل لتماؤثتاف 
 ثلالاع إر ثلإلصنإع.لتقاإد  ثلت رإد   لتيةر  عيد 
 .لتميل ثلت غثف ع ي عهنف لتعليال ثلنع لم ةعظمف ثصيلعي  لتمهنف 
 .رلف ليلق ثلتميل تميلكثف كل عةية لي لتعليال ثلتعليل ثلتليل 
 لالرعيإعف  ليعإعف  لإل لص  لتع يي لإتشاداف لتمع إعيف. 
 الصفات االجتماعية:ب( 

 ع  لتطيثف.إت نمف ثلت ب ثلتلة  لي تلإعيج يعمع  ل 
 إت كمف لي لتعيعاج ثلإلر إد عهمإ كإعت ريباف لتطإتب.يعال ل 
  انإى لي لق لتايامف لي عىي  لتطيثف ثنثهل عيد لالتعزلم.صإدر عيد 
  لتيرطاف لي لتعلإعل.   ن لتطيثف عيد لتليل ثلتعليل 
 .لنع لم  اداف لتطإتب ثعةم لتعج ر  ثتي عيد ربيل لتمزلح 

 ة والمهارية:الصفات األكاديميج( 

  لتلموول  وووم  ةهوووةلف لتموونهل لتةرلروووي عوو  عهوووف ث نإعوووإم ةن  كووين تة وووج لتيووةر  عيووود
 لتطلب ع  عهف ة  ى. 

  . لرعاةلم ي ق ثةرإتيب تةررم ناب ععطيثإم كل عي ر درلري ث عي يع 
  إ إر  لت غثف تةى لتطيثف لي لتعليل. صإدر عيد 
 إعف. لتعمك  ع  عإد  لال عدإص ع  ترإد  لتثيإلف لتل 
  لتمي يراف لي تييرل ةدلى لتطيثف. إتعزلم 
  ث  لرعاةلعهإ. ث لرعاةلم لتيرإئل لتعلياماف لتجية  عيل لط ق   
 لالتعزلم لادإئص لتعليال لتجية ع  ع لعإ    ثيج. 
  عم  لتم يي. تمجعيي عمل ليل إن لتليماف لشكل ريال لمإ  اةم لتجإعلف ثلصإدر 
  ثةثرلق لتلمل  لإتلمل لتث ثي  ثلتل باف  لتنةثلم لتم يافث   لتمشإركف لي لتمؤتم لمدلئل. 
   تميلعهف لتعطيرلم لتليماف لت ةيثف  ثلالرعىإد  عنهإ.  عيد لتعطير  لتذلتي  دلئًمإص رن 
 عم  لتم يي.تمجمؤراإم ل اإهل لد تية ل لتاةعإم لتث ثاف ت 
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 خاصة بالبحث العلمى. واصفات معياريةم -3

ثلتلإتل لتييم لد رثإق تيي ي  إتد ةكب  صةر  للة ييم  إمد ييعً تزدلد ةهماف لتث ن لتلي
ثتضوم   ع  لتمل لف لتةيايف لتمثم   لتعد  مك  ع   لتهوإ نول لتمشوكلم لتعود تيلعوج لإلعاوإن 

ل لد ةدلى ةدثلرهإ لتمأعيتج ثلتمعيصلف  لهنإك عةدً  ليمافثت د تاهل لتث ين لت (1) تج لتعميز ثلتعيةم
 جب لي ذ اهإ تع ييق عيد  لتث ن لتليمد ثلق علوإيي  لتجويد  ثتعمثول تيول ع  لتجيلعب لتعد 

 لد عإ ييد:يل ىإم لتجيلعب ثلتم
 .ةن تعال لتث ين لتليماف لإتعنيع نعد تاهل لىإعياف لد لتعنماف لتمجعمةاف 
 . لطد لتثإنن لتيةر  عيد إكعشإف ةلإق عيماف عةية  
 ث طووووووويلم عععإللوووووووف ععنإغمووووووووف  إئقلتثإنووووووون عيووووووود نيووووووو لعموووووووة  ةىمنطقاوووووووف لإت ةن يعاووووووول

 لد نل لتمشكلم.
 لتجإد  مي يرافةن تعال لإت. 
 مؤتم لم.لتمجلم ث لتلي  ثعنشير  مف    عُ ت ين  ةن 
   لتم يد ثصطإعإتج لإلععإعاف ثلتاةعاف لتماعيىف.ةن  كين ث يق لتديف لإتمجعم 

 خاصة بالمبانى والتجهيزات ومصادر التعلم.معيارية  واصفاتم -4

ل ووىإم عةاإررووف  إ ووف لإتمثووإعد ثلتماعبوو لم ثلتمثووإعد عوو  لتضوو ثرى تيلي هوووإ هنووإك عي 
تضومإن تااووي  لتلمياووف لتعلياماووف لإتجإعلووف  كمووإ تاوإعة ة ًضووإ عيوود توويلي  ثصووت ثعهووة لتطوولب 

 ثلتثإنثي  ثةعضإى هيئف لتعةررم  ثع  ةهل هذه لتميل ىإم عإ ييد: 
 يزات:ـــى والتجهـــانـــالمبأ( 

عجميعووووف عووو  لتميل ووووىإم لتلتعووووف تضووومإن لتجوووويد  لوووود  ل  لووود لتمثووووإعدينثغووود ةن يعوووويل
 لتلمياف لتعلياماف  ةهمهإ عإ ييد:

 . ةن ت ين عنإرثف ع  نين لتشكل ثلتميص 

  ةن ت وين لتيإعووإم عنإرووثف يعووةلد لتطوولب  ثعيوة  لتعهيرووف ثلإل ووإى   عووزثد  لإتيرووإئل
 لتعلياماف ثلتملينإم لتعةررااف لت ةيثف.

 ثرعوويلل   إ ليدثلم ثليعهووز  لتع نيتيعاووف لت ةيثووف لوود لتملإعوول ثلتماعبوو لم ةن يعويلل  اهوو
 اهإ   ث  ليعإن ثلتداإعف لتةثررف تألدثلم ثليعهز .

 . ةن يعيلل  اهإ   ث  ليعإن ثلتداإعف لتةثررف تألدثلم ثليعهز 

                                        
تع بيرووف تبو لعل لتةرلروإم لتلياوإ لود تطووير  لتلمياوف لتعلياماوف لود ع إلظووإم عموإ  كإعول لتىييوت: دثر لتث وين ل (1)

لياووطي    مجلةة  م مبةة  ساقةة ا ساهل،لبةة  ال اةة ي  سا ااةة ف سا،ت ل ةة   ساجلسةة    غوز  ثعيع نووإم تىلييووج 
 .  319م ص2015( 10(  لتلةد)3لتمجية)
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 ة:ـــامعيـــة الجـــالمكتبب( 

ثتمثول ةهماوف  علياماوف ثلتث ثاوف لإتجإعلوف تلوة لتمكعثوف لتجإعةاوف عو  ةهول ركوإئز لتلمياوف لت
ثبإتعووإتي الاووة ةن تاضوو  لدووىف دثررووف ثعنعظمووف تلمياووإم لتعيوويرل  كبيو   تطيثووف لتةرلرووإم لتلياووإ 

 ثلتم لعلف لتماعم   ع   ل  عجميعف ع  لتم كإم لتعإتاف:
 .ةن ت عيى عيد عدإدر تادداف ثع لع  عإعف 
  إعة  تيثإنثي .ت عيى عيد ل رق عمل عةرب تعية ل لتماةن 
  تعمع  لماإنف كإ اف تاعيعب كإلف لتطيثف.ةن 
  اينهإ ثبي   ثكف لتملييعإم لتلإتماف لتدإ  دلئل.ةن  كين 
  ل رق لتلمل اهإ يث ن ع  كل عإهي عةية لد عإتل لتمل لف.ةن  كين 
 .عةم إ عدإر لتم لع  عيد صنيلم لتمل لف لتم ياف ال تيل  لتم لع  ليعنباف لتماعيىف 
  ىع  صنيلم لتدإ  ع  دثر لتنش  لتلإتمافتةن. 
 ثرااوو    وثكف صيلعوة علييعوإم  تاوف ثعدواف لموإ  اوإي  عدو  لتملييعوإم  اهوإ عويلل ةن ي

 (1).عمياف لت دي  عيد لتملييعإم ع  ع لكز لتملييعإم لي  ى ثتةلثتج

 :خاصة بالعملية التعليمية واصفات معياريةم -5
لتعوووود تعىإعووول ليهوووإ ثعووو   لتهوووإ لتموووة لم اناووووب  تلوووة لتلمياوووف لتعلياماوووف هووود لتلمياوووف

عةاإررف ع ةد  ع  لتمعليل لشاديعج ثلتجإهإتج لتماعيىف  رةًاإ إلعةلد لتمعليل إعةلد  ثعيل ىإم
 ووإعل  تادووث  صووإدر عيوود عمإررووف دثره لوود تطوووير  ناإتووج ثعووإ   وواط اهووإ عوو   وول  لتمشوووإركف 

(2)لتىلإتف لد لت اإ  لالععمإراف ثلالصعدإد ف.
 

  م  أط  مكلن ف سابهل   سا،بل ه   م  بلل   
 البرامج والخطط الدراسيةأ( 

 ت عل لتب لعل لتةرلراف عكإن لتدةلر  ع  نيون ليهماوف اوي  عكيعوإم لتلمياوف لتعلياماوف 
نيوون يوووعل لت كوول عووو   لتهوووإ عيوود كىوووإى  لتعليوووال لتلووإتد ثعوووةى صةرتوووج عيوود لتعدوووةى تع وووة إم 

يل ىإم عيلل  لد لتب لعل ثلتاطط لتةرلراف عجميعف ع  لتمتاة ةن ثتهذل لل (3) لتلد  لتماعيىف
 ييد: عإ هذه لتميل ىإم ع  ةهل  اهإ مإن لتجيد    ييقتع لتمةاإررف

 لتمنطيي. ثلتعايال لتمل لي ثلتلمق تعال تيل لتب لعل لإتشميتاف 

                                        
ساسةجلى ساتس ةع :شةت ةسإلاشة ر ساجلسةل  ساهةمرهت رمي  ع مة ناوي : ععطيثوإم لتجويد  لود لتعليوال لتجوإعلد  (1)

لتمجيووة  لتيووإه    عإعلووف عووي   وومم  ع كووز لإلر ووإد لتنىاوود   مةة  أمةةل سا،جه ةة   ةةل ةةةل ساجةةلرا ساشةة مل ة
 .12م  ص2007د امب  ليث  

 .74ة  ف لتالية ةنمة ع مة: ع ع  رإاق  ص (2)

 ر البتنة مر سا،بل هةل  ةل مماسة ف سا،بلةة   رايةل سا،قةل    سد:،هةلتهيئوف لتييعاوف تضومإن لتجويد  ثلالععموإد:  (3)
 .62  ع ع  رإاق  صساب ال  سألزطت
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 .ث يح لتاطط لتةرلراف تيب لعل لتمط ثنف ثت إعيهإ 
  لتمؤراف لتعلياماف ثررإتعهإ ثغإ إتهإ.لتعيللق اي  لتب لعل ثرؤرف 
   تبووو لعل لتةرلرووووإم لتلياووووإ ررووووإتف ثةهووووةلف توووول إعووووةلدهإ لإتعشووووإرك اووووي  لتمنعىلووووي   ثتليوووو

 تيملنيي  دل ل لتمؤراف ث إرعهإ.
  تعوو عل رروووإتف اوو لعل لتةرلروووإم لتلياووإ ثةهوووةللهإ لوووي لرووع لتاجاإم صإايوووف تيعنىيووذ لوووي  ووويى

 لتمدإدر ثلتميلرد لتمعإنف.
 كب ععطيثإم ريق لتلملةن تيل. 
 .(1)ةن تعال لإت ةل ف ةى ت ين دلئمف لتع ةين ثلتعطير  لد لتعاددإم لتليماف لتماعيىف 
 المناهج والمقررات الدراسية.ب( 

 عإ ييد: اهإلتجيد    ييقلتلتعف تيمنإهل ثلتمي رلم لتةرلراف تع يل ىإم لتمةاإررفثع  لتم

  عةى عيلكبعهإ تيعيةم لتليمدت ةية ث  منإهليتتمعإللف لتماعم   لثعيد تجنف ع  ةعل.  
  لتع كيز عيد تليال لتطإتب ي ق ثثرإئل لت دي  عيود لتمل لوف ثععإللوف لتعيوةم لتليمود

ثترإد  لتيةر   ثعإ  يعضاج لتل ع  إتيإن لتيغف لإلعجييزرف  ثلتع نيتيعد لد عجإ  عهنعج 
ع لكز لتملييعإم نعد يعمك  ثععإللف  لتليمد  عيد لتعلإعل ع  لتمكعثف ثع لكز لتعي يق

 ع  ععإللف كل عإ هي عةية لد عجإ  لتعيةم لتليمد ثلتع نيتيعد .
   تروإد  صووةر  لتبوو لعل لتةرلرواف عيوود تأهيوول لتطوولب تم تثوف لتابوو لى ثلي دووإئيي  لتيووإدرر

 .عيد  ةعف لتعنماف لتمعيل يف لمىهيعهإ لتملإ  
 لتليماف لتماعيىف.لتث ين  رب عيد عملر لت بط اي  لتمي رلم لتةرلراف ثلتعة 
  لتالد إتد تطبيق عظل درلراف عاع ة ف عثل عظإم لتينةلم لتمي يراف. 
  ثعوووويد علصووووف ث ايووووف لتدوووويف اووووي  لتموووونهل لتليموووود ثلتم عوووويى لووووإتيلص  لتلميوووود عووووإ  يةعووووج

 تييلص  ع   ةعإم.
 (2).رعالإااف تيطلب ثعاعيلهل لتليمديعنإرب ع  لتيةر  لال 

                                        

صضوووإ إ -اهجوووت عبوووة لتمعلوووإ : تطوووير  لتةرلروووإم لتلياوووإ ثتنماوووف لتث وووين لتجمإراوووف:  ووويلي  ثرؤى عدوووطىد (1)
م   وووو  وووو 2002(  2 1(  لتلووةد)14عدووو   لتمجيوووة)مجلةةة  آ ةةة د م بةةة ا ال اساةةة ف سا،ج ا ةةة    ثت ووة إم 

103-106. 

 .195  صمتمع ا بقعيلف ع مة لتثإدى لتلعيبد:  (2)
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 ريس.طرق وأساليب التدج( 

عظإم لتجيد   ثلًيإي ق لتعةررم يل ىإم لتمةاإررف لتعد  جب ةن تعال اهإ تعمثل ةهل لتم
 ععمإد عإ ييد:ثلال

  يبالف لتمي رلم لتةرلراف. ف ع لئمثعععنيعف ةن ت ين 

 لتماعيى لتليمد تيطلب. ةن ت لعد 

 لتطلب ثعهإرلتهل.لمإ يعنإرب ع  ةعةلد  اعاةم لتيرإئل لتعلياماف ثلتع نيتيعاف لت ةيثفةن ت 

  (1).لت بط اي  لتنظ رج ثلتعطبيق عيد ةرض لتيلص ةن ت لعد 

 آليات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا.د( 

 ع  ةهل لتميل ىإم لتمةاإررف لتاإ ف للمياإم لتعاجيل ثلإل  لف عإ ييد:
 ف ثعوويد إعوو لىلم ع ووةد  تضووم  عي ووويراف ثعةلتووف لتعاووجيل ثتيتروو  لإل وو لف ثلتمعإللووو

 تطلب لتةرلرإم لتلياإ.
 . تلي  لتمؤراف تيل لإلع لىلم ايرإئل عنإرثف ثععلةد 
   تيووووويم لتمؤراوووووف لم لعلوووووف تيووووول لإلعووووو لىلم دثرروووووإ ثتطيرهوووووإ ثلوووووق لتعغذ وووووف لت لعلوووووف عووووو

 ليي لف لتملناف.
 إستراتيجيات التقويم.ه( 

لتجويد    لة تطير  ةرإتيب لتعييرل ثلالعع إعإم عو  ةهول عععطيثوإم تطبيوق عظوإم  ومإن
عجميعووف  ثلالععموإد عيود او لعل لتةرلروإم لتلياووإ  ثتع ييوق لتول  جوب ةن يعوويلل  لود عظول لتعيويرل

 ع  لتميل ىإم لتمةاإررف لتعد تعمثل  امإ ييد: 
 .ةن تقام لتجيلعب لتمل  اف ثلتمهإررف تطلب لتةرلرإم لتلياإ 
 .ةن تعال لإتمي يراف ثلتثلة ع  ليرلى لتشاداف 
 لتىليد تيطيثف ثع تثطف لأهةلف لتمنهل.. ت كز عيد ليدلى 
 .تعال لإإلرعم لررف ثلتعنيع لد ةرإتيبهإ ثةهةللهإ لتعلياماف 
 .تشعمل عيد عما  عنإ   لتمنظيعف لتعلياماف 
 .تدإنب عمياف لتعليال ثلتعليل لد عما   طيلتهإ 
 .ةن ت لعد لتى ثق لتى د ف اي  لتطلب 

                                        

 (1) Minister of Education, Science and Culture: Standards and Requirements for 

the Quality of Master Programs at the University of Iceland, Approved by 
Ministerial Decision (63) 2006, December 2013, p.5. 



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 465 

 لية.مواصفات معيارية خاصة بالموارد الما -6

تُل ف ع نيف لتةرلرإم لتلياإ لأعهإ ت عإم إتد صةر كبي  ع  لتميلرد لتمإتاوف لتلتعوف ت ود 
تعمك  لتمؤراف ع  تية ل  ةعف تلياماف تعميز لإتجيد  ثلتنيراف  تذتل تلة ةهل لتميل ىإم لتعد 

 ت يق عيد  لتةرلرإم لتلياإ عإ ييد:
 إم لتلياووإ ةرلروعل لتللتمإتاووف توةعل اوو    كوين توةى لتمؤراووف لتعلياماوف عووإ  كىوي عوو  لتمويلرد

 .ليعشطف لتث ثافث 
  دلم للإلي   رإم لتلياإ ثعىديف تشمللتمعيل لتمؤراف لتعلياماف عيلتعف رنيرف عنإرثف تيةر

ثرعل تييال   ثلتنىيإم لتمعيصلف  ل  لتانف  ثرابق إعةلدهإ ثتنىيذهإ تاطاط عيمي ريال
عجياوهإ  رئوام لتمؤراوف لتعلياماوف للوة عيلليوفثرييم  م عاف لإععظإلىلم تاطاط لتميز  لإع

 .رإم لتلياإ  م  عيلتععهإرلعل لتةلا ل  عش ثع لتميلتعف لتانيرف تب  
 مواصفات معيارية خاصة بالخريج. -7

 لة لتا رل لتنإتل لتنهإئد تجما  ةعشطف لتعليال لد لتجإعلف  ثلتل لمإ ة اف إتاج ع  
ف لتميلىعووف اووي  لتاوو رل وكًمووإ ثكاًىووإ والنعاإعووإم عهووإرلم ث بوو لم ثعلووإرف ثغي هووإ  ثتلووة درعوو

 طووط لتعنماوووف لتشووإعيف تيمجعمووو  هوود لتلندووو  لت إروول لووود عووةى عووويد  لتلمياووف لتعلياماوووف دل ووول 
ثعظوووً ل يهماوووف  ووو رل لتةرلروووإم لتلياووووإ الاوووة عووو  تووويلل  عجميعوووف عووو  لتميل ووووىإم  (1)لتجإعلوووإم 

لتييعاووف تضوومإن لتجويد  ثلالععمووإد اع ةيووة  لتمةاإرروف تووةى لتاو رل يعميووز اهووإ  توذتل صإعووت لتهيئوف
 تيل لتميل ىإم  نين تعمثل  امإ ييد:

 .العليا ساتراالد ةدبلوم برنامج خريجمواصفات أ( 

 عيد:ًرل لي ةم تادص  جب ةن  كين صإد  رل ا عإعل داييعف لتةرلرإم لتلياإ 
 تطبيق لتملإرف لتمعاددف لتعي لكعابهإ لي عمإررعج لتمهناف. 
 ح نييال تهإع لشكلم لتمهناف ثلصت ةية لتم. 
 عمإررعج لتمهناف. م لتمهناف ثلرعاةلم لتيرإئل لتع نيتيعاف لتمنإرثف ليرلإتيإن لتمهإ 
 ل ل ثياإد  ل ق لتلمل ع   ل  لتلمل لتمهني لتمنظيعيي لتع. 
  لي  يى لتملييعإم لتمعإنف لتي لرلتاإل. 

                                        

رومإح تك رووإ ع مووة: ععطيثووإم تطبيووق عظووإم  وومإن لتجويد  ثلالععمووإد لوود لتعليووال لتجووإعلد"ع  لتعطبيووق عيوود  (1)
 .129م  ص2011كياف لتع باف  عإعلف انهإ اا ا  رك،لاسه  عإعلف انهإ"  



  أ.د/ مهرى أمني دياب، أ.د/ وضيئة حممد  ، إميان البنا
 

 466 

 لتيعي اةثره لي تنماف لتمجعم  ثلت ىإ  عيد لتبيئف. 
 لي لتعليل لتماعم .لك   ثر  تنماف للتج ثلالعا  درلإ   
 مواصفات خريج برنامج الماجستير.ب( 

 عيد: تادص  جب ةن  كين صإدر  رل ا عإعل لتمإعاعي  لي ةى 
 .إعإد  تطبيق لتمنهل لتع يييي ثلرعاةلعج لي عجإ  لتعادص 
 إررعج لتمهنافعم ثدعجهإ ع  لتملإرف للم لتللصف لي  تطبيق لتملإرف لتمعاددف. 
  ًإ لإتمشإكل لتجإررف ثلت ؤى لت ةيثف لي عجإ  لتعادص.إظهإر ثرا 
 لتعيل ل لىإعياف ثلتيةر  عيد ياإد  ل ق لتلمل.  ث ث  جإد نييال تهإ ت ةية لتمشكلم لتمهناف 
 لي راإصإم عهناف عاعيىف.  لرلتاإل لتي 
 تيظاف لتميلرد لتمعإنف لمإ   يق ةعيي لرعىإد  ثلت ىإ  عييهإ. 
 م يووووو للتمعغ إظهووووإر لتوووويعي اووووةثره لوووووي تنماووووف لتمجعموووو  ثلت ىووووإ  عيووووود لتبيئووووف لووووي  وووويى

 ثلإلصياماف.  لتلإتماف
  ًعيي لتعليل لتماعم . دًرلثصإ ًاإثعهن إتنماف للتج ةكإد ما 

 مواصفات خريج برنامج الدكتوراه.ج( 

   رل ا عإعل لتةكعيرله لد ةى تادص  كين صإدًرل عيد:
 إلف تيملإرف لي عجإ  لتعادص.لتلمل لتماعم  عيي لإل  
 ثلتمجإالم للم لتللصف. تطبيق لتمنهل لتع يييي ثلتنإصة تيملإرف لي عجإ  لتعادص 
 تيللصإم لتبيناف اينهإ. ًرلثعطي  دعل لتملإرف لتمعاددف ع  لتملإرف للم لتللصف عاعنثطإ 
  لتعادص إظهإر ثراإ عمايإ لإتمشإكل لتجإررف ثلتنظ رإم لت ةيثف لي عجإ. 
 .ت ةية لتمشكلم لتمهناف ث  جإد نييال عبع    ت يهإ 
 لتمهناف لي عجإ  لتعادص.رلم إتيإن عطإصإ ثلرلإ ع  لتمهإ 
 ثتف لتمهناف.زللتعيعج ع ي تطير  ي ق ثةدثلم ثةرإتيب عةية  تيم 
 .لرعاةلم لتيرإئل لتع نيتيعاف لتمنإرثف لمإ  اةم عمإررعج لتمهناف 
 عمل لي راإصإم عهناف عاعيىف. لتعيل ل لىإعياف ثياإد  ل رق 
 لي ظل لتملييعإم لتمعإنف.  لرلتاإل لتي 
 عةية . تيظاف لتميلرد لتمعإنف لكىإى  ثتنميعهإ ثلتلمل عيد إ جإد عيلرد 
 .لتيعي اةثره لي تنماف لتمجعم  ثلت ىإ  عيد لتبيئف 
 (1).تج تآل  ر  لم لإتعنماف لتذلتاف لتماعم   ثعيل عيمج ث بزللالتع 

                                        
عدوو     عمهيرروفساهبة بيت ساي  اة   ابةتسمر سا اساة ف سابل ة لتهيئوف لتييعاوف تضومإن عويد  لتعليوال ثلالععموإد:  (1)

 .22 17 16م  ص2009لتل باف  عإر  
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إن تطوير  لتعليووال لتلووإتد ث نووةلن عييوف عيراووف لوود اوو لعل لتةرلروإم لتلياووإ  وو ثر  عي ووف 
تعمثل لد تهيئف لتجإعلف تعطبيق عظإم  مإن لتجيد  ثلالععموإد  ثلتول تموإ  مو  لوج لتمجعمو  عو  

لتعوود تهوووإ تغيوو لم لصعدووإد ف  ثلععمإراووف  ث يإ اووف كنعاجووف يباةاووف تيعغيوو لم لتلإتماووف لتماعيىووف  ث 
ع دثدهوإ عيوود كإلوف ةعظمووف لتمجعمو  ثلوود عيووةععهإ ليعظموف لتعلياماووف لم لنيهوإ لتماعيىووف ث إ ووف 
لتعليال لتلإتد ثب لعجج  ثهذه لتعغي لم دللت علظول دث  لتلوإتل تيث ون عو  عظوإم  اوإعةهإ عيود 

مإم لتلإتماف لتجيد  ثلتنيراف لأعظمعهإ لتماعيىف  ثةعشئت لتمنظ لتعطير  ثعيلعهف لتعغي  تع ييق
لتعد ةعطت صةر كبي  ع  ليهماف  ثلهعمت اي   علإيي  تيجيد   ثةهل هذه لتمنظموإم عنظموف 

"  ثة ًضوإ لتمنظموف EFQM"  ثكوذتل لتمنظموف ليثرباوف لتةثتاوف"ISOلتميل وىإم لتلإتماوف تيجويد "
ي  عيود لتل باف تضمإن لتجيد  ثلالععمإد ثغي هإ كثي  ع  لتمنظمإم  نين روإعةم هوذه لتملوإي

لروعناإ  لتميل ووىإم لتمةاإررووف لتلتعووف تع ييوق عوويد  لتةرلرووإم لتلياووإ  ثلتعود عوو   وول  تيلل هووإ 
تدوث  او لعل لتةرلروإم لتلياوإ توةيهإ لتيوةر  عيود إعوةلد  و رل تة وج لتمهوإرلم ثلت ىوإىلم لتعود تيبود 

 ج.لنعاإعإم ثععطيثإم لتمجعم  ع  عإناف  ثلنعاإعإتج لتلمياف ثلت اإتاف لتاإ ف ل


