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 جامعة قناة السويس-سماعيليةكلية التربية باإل ,المقارنة واإلدارة التربويةقسم التربية 

 
 الملخص

 يهدفت الدراسة إلى عرض نظم ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليي م العييال
المتبعيية ويييدولت د ليييد دو  للراليييا الايييمال ة  وهميييا الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية و  يييدا  

لطييوار نظييم  يوإلييى اسييتالد الييدروت المسييتتادة لييد لليير اليي ظم للستر يياد و ييا فيي 
ضييوا المتبييي و  ميية ضييمان جييودة  يضمان جودة واعتماد لؤسسات التعل م المصراة فيي 

ا ل يياو  نظرايي   اا هييداق مييدلت الدراسيية إ ييار   التعليي م واالعتميياد .مصييرق ولت ك يي  لليير
نظييم االعتميياد .الوالكييات المت ييدة ا لرال يية  ونظييم ضييمان الجييودة .ل ييدا   ييم المكارنيية 

لطيييوار نظيييا  ضيييمان الجيييودة  يو   ميييا لت دأيييد لوجييية االسيييتتادة ليييد  يييل ال ظيييال د فييي 
للدراسيية  واالعتميياد .مصييرق ومييد لييم اسييتادا  الميي  ي المكييارن  س يي  كعييد هييو ا نسيي 

ال ال ييةق ومييد لييم التو ييد إلييى عييدد لييد الييدروت المسييتتادة كملييد ل ييد لييد لؤسسييات 
.مصيير الباع يييا لتطيييوار  يوال  ميية الكول ييية لجيييمان جييودة التعلييي م العيييال يالتعليي م العيييال

 نظم ضمان الجودة واالعتماد و اق  
  

 يية    ييدا  ضمان الجييودة  االعتميياد  الوالكييات المت ييدة ا لرالالكلمات المفتاحية: 
 لصرق
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Abstract: 

The study aimed to demonstrate quality assurance and 

accreditation systems of higher education institutions followed 

in two developed countries in North America, the United States 

of America and Canada; to draw lessons learned from these 

systems to develop the quality assurance and accreditation 

system that is established by the National Authority of Quality 

Assurance and Accreditation in Education (NAQAAE) agency 

in Egypt. To achieve these study objectives the researchers 

provided a theoretical framework of the United States’ 

accreditation system, and the Canadian quality assurance 

system, then comparing the two systems in order to identify the 

advantages of both systems in the development of the quality 

assurance and accreditation system in Egypt. A comparative 

methodology was used, as it is the most appropriate method for 

the current study. The study concluded a number of beneficial 

lessons that can be followed by both the Ministry of Higher 

Education and NAQAAE in order to develop the Egyptian 

quality assurance and accreditation system of higher education.  
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ضمان  يالواليات المتحدة األمريكية وكندا ف يمقارنة بين خبرت
 مصر يواإلفادة منها ف يجودة واعتماد مؤسسات التعليم العال

 
 ينهى العاصد.  ي ضحاو  يأ.د. بيوم

 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التربوية ستاذ التربية المقارنة واإلدارة التربويةأ
 جامعة قناة السويس-سماعيليةكلية التربية باإل -قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية

 
 مـقدمة

ل يييب   يإن لوضيييوم ضيييمان جيييودة واعتمييياد لؤسسيييات وليييرالي التعلييي م العيييال
ذلييير  يييون الدولييية لتكدلييية ذات  يك ظييى .اهتميييا  العدأيييد ليييد دو  العيييالم  واتسيياو  فييي 

ج يييد  لب ييي  عيييد التم ييي  والت افسييي ة ليييد لجيييد ال صيييو  عليييى لرل ييي   ينظيييا  لعل مييي 
  لو دوليييية نال يييية لب يييي  عييييد يلمؤسسييييال ا ولرالج ييييا الاا يييية .ييييالتعل م العييييال يعييييالم

 ية لعيييييداد الملت كييييي د .يييييالتعل م العيييييالظيييييد  اييييياد يا فييييي   ت ييييي   يلطيييييوار نظال يييييا التعل مييييي 
لعيييددت نظيييم ضييييمان  يوالصيييعولات التموال ييية الاا ييية وتليييير اليييدو  ال ال يييةق ولالتييييال

 ييد دوليية ولبييررات ال اجيية إل  ييا  لمييا  يلتلسييتة التعليي م فيي  االجييودة ونظييم االعتميياد  بكيي  
د الموضييوعات المتعلكيية ويي ظم ضييمان الجييودة واالعتمييا يأييدعو لك ييا  دراسييات لكارنيية فيي 

 يلطييوار ولتع ييد اليي ظم الكالميية .التعييد فيي  يالييدو  المتكدليية  للسييتتادة لييد ذليير فيي  يفيي 
الييي ظم إلكييياا الجيييوا عليييى  يلهم ييية الدراسييية ال ال ييية فييي  ياليييدو  ال ال يييةق وليييد ه يييا لييي ل

.الوالكيييييات المت يييييدة  يعتمييييياد لؤسسييييات وليييييرالي التعلييييي م العييييالجييييرااات المتبعييييية الواإل
  يييدا  ليييي إجيييراا  يالمطبكييية فييي  يي التعلييي م العيييالا لرال ييية ونظيييم ضيييمان جيييودة ويييرال

لطييوار نظييم ضييمان الجييودة واالعتميياد  يالمكارنيية و   مييا .اييرض االسييتتادة لييد ذليير فيي 
اإل ارة إلييى لن الدراسيية ال ال يية كايير  عييد  يق وا باي المصر  يلمؤسسات التعل م العال

ة سيي تم اإل ييارة .مصيير  إال لنيي  ينطام ا دراسة نظا  ضمان جودة واعتميياد التعليي م العييال
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 يالمكارنييية فييي  يإلييى .عيييت سيييمات هييينا ال ظييا  ع يييد عيييرض لوجييية االسييتتادة ليييد دولتييي 
 .مصرق يلطوار نظا  ضمان جودة واعتماد لؤسسات التعل م العال

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
لبيي د ضييرورة االهتمييا  ودراسيية نظييم ضييمان  يه يياا العدأييد لييد المبييررات التيي 

  لييد ذليير سييدول إمبييا  لت اأييد  عييداد يالجودة ونظم االعتماد .مؤسسات التعل م العييال
علييى لسييتو  العييالم  نت جيية  اييادة الطليي   يالطلبيية الملت كيي د .مؤسسييات التعليي م العييال

ل لولييات ا يعلييى هيينا ال ييوم لييد التعليي م  .سييب  ل اأييد م اعيية المسييمول د فيي  يالمجتمعيي 
أتطل  مييو  عالليية ج ييدة  ولن ذليير أتيي لى لييد  ييل   يالماتلتة . ن ال جاح االمتصاد

 Internationalization (1)لد ذليير لالتييدوادلورالي لعل م ة ولدراب ة لتسم .الجودةق و 
إلكجيياد  راكيية لوسييدة  يكعتبيير .مبا.يية عالييد ضيياس علييى لؤسسييات التعليي م العييال ياليين

لمكارنييية اليييدرجات والاييي ادات والميييؤهلت الجالع ييية  والب ييي  عيييد نظيييم لوسيييدة ل كيييد 
ظييد وجييود  يالساعات المعتمدة )ولا كسمى .الوسدات الدراسيي ة( لييد جالعيية   يير  فيي 

لنييوام  يولسييب  وجييود ل ييوم  ب يير فيي ق (2)نظييم الدراسيية ويي د الجالعييات يلعكد وا تلق ف
ومييت ملييت ف يية المييوارد المال يية المتاسيية لمؤسسييالة   يفيي  يعل م العالولجاالت ولنماط الت

المسييتواات  يلييد سييدول لييدهور فيي  يل ييار ذليير لايياوق المسييمول د عييد التعليي م العييال
علييى اجتيينا   يويي د لؤسسييات التعليي م العييال (3)ا دكيياد الت يياف  االتعل م ة المكدلةق لكج  

ات لو لييد الايير ات ال بيير  لييد ال لوليي  يواسييتكطا  الطلبيية لل صييو  علييى دعييم لييال
 لو ال  مات والو االت الدول ة المان ةق

علييى لسيييتو  العيييالم  يالتعليي م العيييال يوا ظييى لوضيييوم الجييودة ول ك ك يييا فييي  
لعظم الييدو  العرل يية ه مييات و   يية لجييمان  يف لنامت ي.اهتما   ب ر  ولالتال يالعرل

ُلنايي" للجليي  االعتمييادل ل  ييراق  1990عييا   يا ردن فيي  يفيي  وضييبس الجييودة  فمييبل  
علييى ضييبس الجييودة ووضييي المعيياأ ر العتميياد المؤسسييات الاا يية ولعييدأل ا ولطوارهييا 

 ييدر مييانون سلييت .موجبيية له ميية اعتميياد لؤسسييات  2007عييا   يولرامبة ل ت نها  وف
اإللييارات العرل يية المت ييدة فكييد لناييمت  يل ل ييد للجليي  االعتمييادلق للييا فيي يل م العالالتع
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عمييان لييم إنايياا للجليي  االعتمييادل عييا   ي  وفيي 2000ل عييا  يله مة االعتماد ا كييادكم
 ي  وفيي 2002فلسييط د ل سسييت لال  ميية الو   يية للعتميياد والجييودةل عييا   ي  وفيي 2001

السييعودكة ل سسييت  ي  وفيي 2003د والتكييوامل عييا  السودان لنامت لال  ميية العل ييا للعتمييا
صيييدر فلصييير  ي  لليييا فييي 2004ل عيييا  يكيييادكملال  مييية الو   ييية للتكيييوام واالعتمييياد ا 

ل ب ييا  ي  وفيي 2006الكرار .إنااا لال  مة الكول يية لجييمان جييودة التعليي م واالعتمييادل عييا  
وميييد  ق(4)2006ل عيييا  يلناييي" للر ييي  ضيييمان جيييودة واعتمييياد لؤسسيييات التعلييي م العيييال

اليير م لييد لن لعظييم الييبلد العرل يية مييد مالييت .التعييد علييى إلييى لنيية  (5)ل ييار الييبعت
.إنااا ه مات اعتماد و   ة لجمان جودة التعل م واعتماده  إال لنيية للييوسي عل  ييا لن ييا 
ه ميييات سلول ييية لتبيييي إليييا اليييو ارات لو المجيييال  العل يييا المع  ييية .يييالتعل م وإليييا رلاسييية 

لن لكييد  الادليية هييو لرامب ييا ولك م يياق ولن  يلصر( .ما كع يي  يلجال  الو راا )كما ف
ه يياا لذ يين علييى لييا ل رجتيية لليير ال  مييات لييد لسييتواات لع ارايية أييتم علييى ضييول ا 

ق ولنيية ع ييدلا لناييمت ه مييات عرل يية ي  ولكييوام ا مييران  لو التكييوام الاييارجيالتك  م اليينال
إلييا ه مييات ل سيي ك ة وإلييا ه مييات العتميياد  ي  ف يي يلجمان الجييودة علييى المسييتو  الكييول

لؤسسييات التعليي م ولرالجيية  ول سييت ه مييات العتميياد ه مييات االعتميياد الو   ييةق وايير  
أواجيية عييدة ل ييدكات ل  ييا  يالييو د العرليي  يفيي  يلن لجا  االعتميياد ا كييادكم (6)البعت

  وسدا ييييية ه ميييييات يالعرلييييي  يالوسيييييس ا كيييييادكم يهاا ييييية  كافييييية االعتمييييياد والجيييييودة فييييي 
اليير   ويي د هيينه  ي ظمات االعتماد وملة اإلللانات والموارد المتوافرة ل ا  والتباأد فيي ول

ال  ميييييات والجالعيييييات  ومصيييييور لع اييييي  اإلجيييييرااات والتايييييراعات المرلبطييييية .عمل ييييياق 
 الدو  المتكدلةق يواستوج  ذلر دراسة نظم ضمان الجودة واالعتماد ف

ل  ميية الكول يية لجييمان نايياا اإلصيير  فعلييى اليير م لييد  يولال سييبة للوضييي فيي 
عايير سيي وات  وإكجيياد نظييا  واضيي  ولتعييد لجييمان  يجودة التعل م واالعتماد ل ن سوال
.إنايياا لراكيي  ضييمان الجييودة واالعتميياد .الجالعييات  يالجييودة .مؤسسييات التعليي م العييال

إناييياا وسيييدات ضيييمان الجيييودة .ال ل يييات  ولطيييوار ال  مييية لمعييياأ ر االعتمييياد  يولالتيييال
لييد لاييروعات وج ييود للتطيييوار  ير ييم لييا أبنليية مطييام التعلييي م العييال  و  (7)يالمؤسسيي 
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والت يييييدأ  ورفييييييي لسييييييتو  جييييييودة التعليييييي م  إال لن اسييييييتكراا الوامييييييي ونتييييييالي الدراسييييييات 
 يلظييياهر الكصيييور والاليييد فييي  يكاييي ران إليييى ضيييعم العاليييد ل  يييا  ولتاييي  (8)والب يييول

نظييم  يفيي  Transparencyالاييتاف ة  يأوجييد نكيي  فيي  ق س يي يل ظوليية التعليي م العييال
 يع ييد الك ييا  .عمل يية لكييوام لؤسسييات التعليي م العييال اضييمان الجييودة واالعتميياد  ول دأييد  

لعييدها ال  ميية الكول يية لجييمان  يللتكييارار التيي  يأييتم ال ايير اإلل ترونيي    س يي  الةولرالجيي 
.إرسييا  التكييارار  ي  والتتيي يجييودة التعليي م واالعتميياد عييد لداا لؤسسييات التعليي م العييال

هيينا المكييا   لليير التكييارار  يلاجي للعتمادق والمكصود .التكارار ف يلتإلى المؤسسة ا
ال الجة عد م ا  ال  مة .عمد المراجعات الدوراة للمؤسسات والبرالي المعتمييدة .التعييد  

 يلو لكيييارار االعتمييياد ال الجييية عيييد نتيييالي ال ايييارات الم دان ييية لمؤسسيييات التعلييي م العيييال
إلييى عييد  االسييتتادة  ي.التييال يالعتمييادق لمييا أييؤدلسعى لل صييو  علييى ا يولرالج ا الت

لجوايييد ا داا  لو ستيييى لبييياد  الابيييرات وييي د لؤسسيييات  يليييد نتيييالي للييير التكيييارار فييي 
.مصيير  واترليي  علييى ذلييير لنيية لا يي  المكارنيية ويي د لؤسسييات التعلييي م  يالتعليي م العييال

 ة.م   االعتماد لمؤسسات التعليي م العييالى ولرالجيي  ي.مصر  س   كلتت ةالعالى ولرالج
 فكس  دون لرل   لستواات للر المؤسسات والبراليق  

نظيييم ضيييمان الجيييودة واالعتمييياد المطبكييية   يولميييا أيييد  عليييى وجيييود مصيييور فييي 
لرل يي   ينيية أوجييد ليي  ر فيي ل -م ا  الدراسيية ال ال يية يواستدع-لصر يف يل.التعل م العا

مييوالم التصيي  م العالم يية للجالعييات  يفيي  University Rankingالجالعات المصييراة 
العار س وات الماض ة  س   لعتمد للر الكوالم على لعاأ ر ولؤ ييرات ل ييددة لييم  يف

لو الاا يييية ل ك ك يييييا لو  سييييواا ال لول يييية يلسييييتطي  الب يييية لؤسسييييات التعليييي م العيييييال
لليييير  يالعدأييييد لييييد جالعييييات الييييدو  العرل يييية مييييد سييييبكت لصيييير فيييي ق و (9)الو ييييو  ل ييييا

عيييييد لرل ييييي  2016 الكراييييير ناييييير سيييييدأب   يفييييي    فميييييبل   (10)التصييييي  تات عليييييى لعيييييددها
  سصييلت QSWorld University Rankings(11)لمعيياأ ر  ا بك   الجالعات العرل ة

ا ولصيييدرت الجالعيييات السيييعودكة المراكييي  العا ييير عرل ييي  جالعييية الكييياهرة عليييى المر ييي  
لييد لن  (12)د لييي   رهمييا   ذليير التصيي  مق وعلييى اليير م لييد التييا  البيياسب يا ولييى فيي 
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لار  عييد نطييا  -ل لات ولعاأ ر التص  تات العالم ة للجالعات عل  ا لذ ن عدأدة 
س ييي   ي م العيييالا لجيييودة لؤسسيييات التعلييي  مييي  ل اإال لن يييا لعيييد لؤ ييير   -الدراسييية ال ال ييية

ولييدلد علييى  (13) ييورة عييد لسييتو  الجالعييات ولطورهييا لكارنيية لييي نظ رال ييال يللعطيي 
 ق   للر الجالعات يلستو  جودة ا داا ف

نظييم ضييمان الجييودة واالعتميياد .مصيير لن  يولد جوان  الكصور الموجودة ف
ال  مييية الكول ييية لجيييمان جيييودة التعلييي م واالعتمييياد لعميييد عليييى لييي    يييد ليييد االعتمييياد 

 يالتاصصييي  /يفكيييس  دون االهتميييا  .االعتمييياد الم  ييي  يواالعتمييياد البرنيييالج يالمؤسسييي 
المكارنيية  يدولتيي  يالعدأد لد دو  العالم   ما س تج   ل  دراسيية  برليي  يوالموجود ف

ل  ييا نظييا  ضييمان  يكعييان يلييد ضييمد لكبيير الماييللت التيي  االدراسيية ال ال ييةق لكجيي  .
لل صييو   يدوافييي لؤسسييات التعليي م العييال يفيي  اجييودة التعليي م واالعتميياد لن ه يياا ضييعت  

ليييد ج ييية و ارة التعلييي م  Accountabilityلجيييعم الم اسيييب ة  اعليييى االعتمييياد  نظييير  
  يير المعتمييدة  ولمييا أؤ ييد علييى ذليير لن  يلمؤسسييات لو وييرالي التعليي م العييال يالعييال

.مصيير   ييير ليييرلبس .مسيييتو  جيييودة التعلييي م  ةولرالجييي  يلمواييد لؤسسيييات التعلييي م العيييال
المكييييد  ف  يييياق ولييييد ه ييييا لييييم لتكييييد  العدأييييد لييييد المؤسسييييات والبييييرالي لل صييييو  علييييى 

وعاييرات  يسييات التعليي م العييالاالعتميياد  وضييمد االق البييرالي ا كادكم يية ولمييات لؤس
 (14) 2016فكييس ستييى ليياأو  ا ل ة ولرنالج   84الجالعات المصراة  لم أتم إال اعتماد 

سصيييلت عل ييية  ل ييية الطييي   يوالييين 2010لييي   االعتمييياد عيييا   يل ييين ويييدلت ال  مييية فييي 
.الت ك ييد علييى  (15).عييت الدراسييات اجالعيية م يياة السييوا   ولعييد هيينا لييا دعيي  ي البايير 

ليييواد  ا ييية  اانون جدأيييد  يييالد لت ظييي م الجالعيييات المصيييراة لتجيييم   لستم يية إعيييداد مييي 
لتجييمد فلسييتة واضيي ة  ي المصيير  ي.الجودة واالعتمادل وإعداد ر اة جدأدة للتعل م العال

ل كيي  ذلييرق لمييا أييد   يول ييددة ف مييا أتعليي  .جييمان الجييودة واالعتميياد وا ل ييات التيي 
دراسيييية  يواسييييتدعنظييييم ضييييمان الجييييودة واالعتميييياد .مصيييير   يعلييييى وجييييود مصييييور فيييي 

 هنا المجا ق يالابرات المتكدلة ف
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نظييم ضييمان الجييودة واالعتميياد  يسييب  ذ ييره لييد جوانيي  مصييور فيي  ولعييد لييا
لدراسييية الابيييرات ا  ييير    ييير  ي.مصييير أؤ يييد عليييى وجيييو  السيييع ي.يييالتعل م العيييال

ذليييير لن المراجعيييية المسييييتمرة لجييييا  ضييييمان جييييودة التعليييي م واعتميييياده   يالعرل يييية فيييي 
وإجييراا الدراسييات  يلجييا  جييودة لؤسسييات التعليي م العييال يواليي ظم العالم يية فيي للابرات 

مييد ل ييب  ضييرورة فرضييت ا  (16)الييدو  الماتلتيية يالمكارنيية الت ل ل يية لمييا هييو سييالد فيي 
المتا يييرات العالم ييية المعا يييرة وليييا لترضييية للييير المتا يييرات ليييد ضيييرورات الت سييي د 

لطييوار  يم ة  .ارض اإلفادة ل  ا فيي والمتا.عة المستمرة  سدل ال ظم والتجار  العال
  س يي  لكييدت .عييت ي المصيير  ينظييا  ضييمان جييودة واعتميياد لؤسسييات التعليي م العييال

على ل عولة استعارة نظم اعتماد لج ب ة  ول د كتجييد االمتبييات ل  ييا  (17)الدراسات
 لقي .ما أت اس  لي  ب عة المجتمي المصر 

ؤسسييات ولييرالي التعليي م ونت جة االهتما  ودراسيية نظييم ضييمان جييودة واعتميياد ل
هيينا المجييا    يلجراييت فيي  يا  ناييرت العدأييد لييد الدراسييات المكارنيية التيي العييالى عالم يي  

.ايييرض االسيييتتادة ليييد لكارنييية للييير الييي ظم .عجييي ا ويييبعت والتو يييد إليييى لكترسيييات 
 يلطييوار اليي ظم الم ل ييةق ولييد للبليية ذليير الدراسيية التيي  يلتطب   لوجة االستتادة ل  ييا فيي 

لطب يي   ياهتمييت .ييالتعرق علييى  بييرة  ييد لييد الوالكييات المت ييدة ا لرال يية ولصيير فيي 
  والتو ييد لييد لليير يالجييودة .ييالتعل م مبييد الجييالع وضييمان ينظييا  االعتميياد ا كييادكم

وضييمان الجييودة .الممل يية ا ردن يية  يوضي نظا  لكترح للعتماد ا كادكم يالابرات ف
 يفيي  يو د المعيياأ ر الكول يية للتعليي م مبييد الجييالع (19)ق ومارنت دراسة ل ر  (18)ال ا م ة

لصييرق وهييدفت إسييد   يفيي  كييد لييد الوالكييات المت ييدة ا لرال يية وال ا.ييان  ل فييادة ل  ييا
 ييد  يللجالعييات فيي  يإلى لكارنة نظم ضييمان الجييودة واالعتميياد المؤسسيي  (20)الدراسات 

  ومييد ي المصيير  يل ك يي  جييودة التعليي م الجييالع يلد استرال ا وللمان ا ل فادة لييد ذليير فيي 
عرضت للر الدراسيية لساسيي ات وال ييات وإجييرااات ضييمان الجييودة واالعتميياد المؤسسييى 

   ييم نظييم يالتعليي م الجييالع يفيي  ي ولعومال مييا   ييم الوامييي المصيير  يجييالعالتعليي م ال يفيي 
.لييد لييد اسييترال ا وللمان ييا   يالتعليي م الجييالع يفيي  يضييمان الجييودة واالعتميياد المؤسسيي 
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ولعد ذلر لم عرض ل ل د لكارن لتلر اليي ظم  وانت ييت الدراسيية وت دأييد ال ييات ولعيياأ ر 
المكارنييةق  مييا لييم  يدولتيي  ي برليي ضييوا  يلجييمان جييودة واعتميياد الجالعييات المصييراة فيي 

إجراا دراسة اهتمت .ييالتعرق علييى  بييرة الوالكييات المت ييدة ا لرال يية والممل يية المت ييدة 
وضييي لصييور  يلجا  االعتماد والجييودة  واإلفييادة ل  ييا فيي  يوجم وراة لصر العرل ة ف

 يوفيي  (ق21)سييوراة ي ل ات الترل ة ف يلكترح لتطب   لعاأ ر االعتماد وضمان الجودة ف
 (22)ذات السيي ا  الم ييتم .المكارنيية ويي د لعيياأ ر ونظييم االعتميياد  لييم عمييد دراسيية لكارنيية

لييد  ييل   يعد لجواييد ا داا الجييالع و د  د لد الوالكات المت دة ا لرال ة وانجلترا
لطب يي  نظييا  االعتميياد  وذليير و ييدق ل ل ييد لليير الابييرات للتو ييد إلييى لصييور لكتييرح 

ق ومييد لجراييت ي صيير  .مييا أت اسيي  لييي المجتمييي المصيير ل يفيي  يل ظا  االعتماد الجالع
ل ل يييييات إعيييييداد المعلمييييي د   يكيييييادكماهتميييييت .معييييياأ ر االعتمييييياد ا  (23)دراسييييية ل ييييير  

واستعرضيييييت سيييييتة نمييييياذ  عرل ييييية وعالم ييييية لجيييييم ت .عيييييت  ل يييييات الترل ييييية ويييييبعت 
عييييد لتطلبييييات لطب يييي   (24)سييي ا  لاييييا.ة لجراييييت دراسييية يالجالعيييات ا لرال ييييةق وفيييي 

 اضيييوا  بيييرات .عيييت اليييدو  المتكدلييية  ول دأيييد   يللمعليييم .مصييير فييي  يم  ييي االعتمييياد ال
 يذلييير ليييم اسيييتادا  المييي  ي الو يييت يالوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية و  يييدا  وفييي  ي برلييي 

لصر .ارض الو و  إلييى لصييور لكتييرح لتطب يي   يللتعرق على وامي ل  ة التعل م ف
التعييرق علييى لييد   (25)لصييرق واسييت دفت دراسيية ل يير   يللمعلييم فيي  ياالعتميياد الم  يي 

وضيييمان الجيييودة عليييى لؤسسيييات التعلييي م  يإللان ييية لطب ييي  نظيييا  االعتمييياد ا كيييادكم
  لييد  ييل  التعييرق علييى نظييا  ي مد د لد لييدا د اإل ييلح التعل ميي  .مصر يالعال

 د لد رولان ا ولراطان ييا وسواسييرا والوالكييات المت ييدة ا لرال يية  ول دأييد  ياالعتماد ف
لواجييية لطب ييي  نظيييا  االعتمييياد .مصييير )وذلييير مبيييد إناييياا  كمليييد لن يالمايييللت التييي 

 (26)ذات السيي ا  لييم إجييراا دراسيية يال  مة الكول ة لجمان جودة التعل م واالعتماد(ق وفيي 
.مؤسسييات التعليي م  يإدارة نظييم االعتميياد ا كييادكم يعييد التجييار  العالم يية والعرل يية فيي 

لصيير  س يي  عرضييت لليير الدراسيية لتجييار  الوالكييات  يوإللان ة اإلفادة ل  ا فيي  يالعال
المت دة ا لرال ة ولراطان ا وال ا.ان واإللارات العرل ة المت دة   ييم عرضييت إدارة نظييم 
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لصيير  وانت ييت الدراسيية .عييدة نتييالي لييد لهم ييا إنايياا ال  ميية  يفيي  ياالعتميياد ا كييادكم
كييد الت ظ م يية ل  مييات ضييوا ال  ا يفيي  يالكول يية للعتميياد وضييمان جييودة .ييالتعل م العييال

 ل ييات لطب ييي   الكترسيي   ااالعتميياد .الييدو  الماتلتييةق  ميييا وضييعت لليير الدراسيية لصيييور  
للتجيييار  العالم ييية والعرل ييية .عيييد إناييياا  انظيييا  االعتمييياد وضيييمان الجيييودة .مصييير  بكييي  

ال  ميييية الكول يييية لجييييمان جييييودة التعليييي م واالعتميييياد .عييييال د )ذليييير لن لليييير الدراسيييية مييييد 
ذلييير ا يييتلق ليييي  ي.عيييد وداكييية العميييد .ال  مييية .عيييال د(ق وفييي  لي 2009لجرايييت عيييا  

لسييي سيي وات  لييي وجييود نظييا   يلجيير  .عييد إنايياا ال  ميية . ييوال يالدراسيية ال ال يية التيي 
والتعليي م  اواض  ول دد المعالم لجمان جييودة واعتميياد لؤسسييات ولييرالي التعليي م عموليي  

 يتتادة ليييد  برلييي ل دأيييد لوجييية االسييي  يعليييى وجييية الاصيييود  لميييا سييياعد فييي  يالعيييال
 لصرق    يالمطب  ف يضوا وامي ال ظا  ال ال يالوالكات المت دة و  دا ف

الدراسة ال ال ة لم ا ت ار الوالكات المت دة ا لرال ة و  ييدا علييى اعتبييار  يوف
لجييا  لطب يي  ال ييات االعتميياد  يل ا  برة  والة فيي  يلن ما لد لور  الدو  المتكدلة الت

لوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية لعتبييير لو  دولييية كليييون ليييدأ ا ن اإوضيييمان الجيييودةق س ييي  
لييد لهييم  ي  للا   ييدا ف يي يال ات ل ددة ولطبكة العتماد لؤسسات ولرالي التعل م العال

الييدو  المتكدليية الم تميية .جييمان جييودة وييرالي التعليي م العييالى .مؤسسييال ا  ولييد لويير  
ليينلر لعييرض الدراسيية ال ال يية السييمعة الج ييدةق و  يالمتم يي  ذ يالدو  ذات التعليي م العييال

 يييد لييييد الوالكيييات المت ييييدة ا لرال ييية و  ييييدا  يجييييرااات المتبعييية فيييي ليييبعت الييي ظم واإل
لطييوار  ي  .اييرض االسييتتادة لييد ذليير فيي يالتعليي م العييال يلجييمان الجييودة واالعتميياد فيي 

نظيييا  ضيييمان الجيييودة واالعتمييياد .مصيييرق ول ييياا  عليييى ليييا سيييب   كمليييد ل دأيييد السيييؤا  
 :ي التالللدراسة  الرل  

 يالوالكييييات المت ييييدة ا لرال يييية و  ييييدا فيييي  يك يييم كملييييد االسييييتتادة لييييد  برليييي 
 ؟ لصر يف يلطوار نظا  ضمان الجودة واالعتماد للتعل م العال

ا سيييملة الترع ييية  دهييينا السيييؤا  ليييد  يييل  اإلجا.ييية عييي  دوامليييد اإلجا.ييية عييي 
 التال ة:
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.الوالكيييات  ةولرالجييي  يليييا فلسيييتة  ضيييمان جيييودة واعتمييياد لؤسسيييات التعلييي م العيييال -1
 المت دة ا لرال ة و  دا؟ 

 ةولرالجيي  يلا ال  مات المسمولة عد ضييمان جييودة واعتميياد لؤسسييات التعليي م العييال -2
 .الوالكات المت دة ا لرال ة و  دا؟  

.الوالكييييات  ةولرالجيييي  يال ييييات ضييييمان جييييودة واعتميييياد لؤسسييييات التعليييي م العييييال لييييا -3
 المت دة ا لرال ة و  دا؟ 

لوجيييية المكارنيييية ويييي د نظييييم ضييييمان الجييييودة واالعتميييياد .الوالكييييات المت ييييدة لييييا لهييييم  -4
 ا لرال ة و  دا؟ 

لطييوار  يالوالكييات المت ييدة ا لرال يية و  ييدا فيي  يلييا الييدروت المسييتتادة لييد  برليي   -5
 لصر؟   يف ينظا  ضمان الجودة واالعتماد .التعل م العال

 منهج الدراسة
  س يي  ُكعييد لييد لكبيير ا سييال   (27)المكييارن لسييتاد  الدراسيية ال ال يية الميي  ي 

لة لمجا  الدراسة  س   لم و م نظم ضمان الجييودة واالعتميياد للتعليي م االب ب ة لل
 ي.لد لد الوالكييات المت ييدة ا لرال يية و  ييدا  لييي عمييد الت ل ييد البكيياف  االعالى ول ل ل

وجيية االسييتتادة لييد المكارنيية  والاييرو  .  يل ل ال ظييال د   ييم عكييد المكارنييات ويي د دولتيي 
 يفيي  يالييدولت د لتطييوار نظييا  ضييمان الجييودة واالعتميياد .مؤسسييات التعليي م العييال ي برليي 

 لصرق  
 للاطوات التال ة:   اول نا لس ر الدراسة وف  الم  ي المكارن لبع  

مصييور نظييا  ضييمان الجييودة  يلوضييوم الدراسيية: س يي  لتجيي  لاييللة الدراسيية فيي  -1
الابييرات  ي  لما كستوج  الب   .الدراسة فيي ي المصر  يالتعل م العال يواالعتماد ف
 لطوار ذلر .مصرق يهنا المجا   .ارض االستتادة ل  ا ف يالمتكدلة ف

 يك ييي س .المايييللة  واتمبيييد فييي  يالييين ي : وهيييو اإل يييار الت ييير ياإل يييار ا أيييدولوج -2
 ي.الوالكات المت دة ا لرال ة  و بييرة   ييدا فيي  يالعرض  برة االعتماد .التعل م الع
و يياق واييتم ل يياو  ذليير لييد  ييل  عييدة جوانيي    يضمان جييودة وييرالي التعليي م العييال
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.للتييا الييدولت د  ول دأييد لتلسييتة اعتميياد  ي: عييرض نبيينة عييد التعليي م العيياليلتمبد فيي 
ضيييمان .الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية وفلسيييتة  ةولرالجييي  يلؤسسيييات التعلييي م العيييال

.ل ييدا  وعييرض ل  مييات وال ييات اعتميياد وضييمان جييودة  يجييودة وييرالي التعليي م العييال
 .الوالكات المت دة ا لرال ة و  داق ةولرالج يلؤسسات التعل م العال

اعتميياد وضييمان جييودة  يلتسيي ر الظييواهر: وذليير لييد  ييل  رلييس  بييرة  ييد دوليية فيي  -3
لبكاف يية الاا يية .لييد دوليية و ييا .ييالكو  والعوالييد ا يلؤسسييات ولييرالي التعليي م العييال

 ل رت ف  اق   يوالت
المكارنيية: وذليير .ييإجراا الت ل ييد المكييارن ويي د نظييم االعتميياد وضييمان الجييودة .لييد  -4

رجييي إلييى  ب عيية الكييو  والعوالييد أ يلييد الوالكييات المت ييدة ا لرال يية و  ييدا  واليين
ولمبييد  .الييدولت دق ينظييم اعتميياد وضييمان جييودة التعليي م العييال يالبكاف يية المييؤ رة فيي 

 يالمصييطل ات الاييالعة فيي  يسييت نكيياط للمكارنيية هيي  يالدراسيية ال ال يية فيي  يذليير فيي 
  ولويير  الييدوافي يكلتييا الييدولت د  والتلسييتة وراا ضييمان جييودة واعتميياد التعليي م العييال

ع يية ال  مييات المسييمولة   ولبيوراا االهتما  .جمان الجودة واالعتماد .التعل م العييال
لليير ال  مييات  والم ظمييات  ي  والت ييوم فيي يعييد ضييمان جييودة واعتميياد التعليي م العييال

 المسمولة عد لك  م اق
 يدولتيي  يالتعميي م: ولييد الاطييوة السييا.كة كملييد الاييرو  . وجيية المكارنيية ويي د  برليي  -5

 ةولرالجيييي  يلجييييا  ضييييمان جييييودة واعتميييياد لؤسسييييات التعليييي م العييييال يالمكارنيييية فيييي 
لد  ل  ذلر كملد است تا  الييدروت المسييتتادة لييد  يذلر ونكده  ولالتالولتس ر 

د  ل ت كيي  هييدق الدراسيية الييرل   لييد لطييوار نظييا  ضييمان الجييودة  د الييدولت هييال
 واالعتماد .مصرق

الوالكييات المت ييدة  يالت بييؤ: وذليير .عييرض لليير الييدروت المسييتتادة لييد دراسيية  برليي  -6
لد  لل ا لطوار نظييا  ضييمان الجييودة  ا لرال ة و  دا  ول دأد ست نكاط كملد

إناييياا ل ظميييات  ا ييية وت ه يييد لؤسسيييات التعلييي م  يواالعتمييياد .مصييير  لتمبيييد فييي 
ولرالج ا للتكد  للعتميياد  وإنايياا ل ظمييات لتك يي م لداا ه ميية ضييمان جييودة  يالعال
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 يالتعلييييييي م واالعتمييييييياد .مصييييييير ولطيييييييوار عمل يييييييا  واالهتميييييييا  .االعتمييييييياد الم  يييييييي 
ول وع ييييا  ولطييييوار  يو يييي ة لؤسسييييات التعليييي م العييييال  ولراعيييياة  صيالتاصصيييي 

  ورليييس ال صييييو  علييييى يلسييي  لاييييل د فييير  المراجعيييية الاارج يييية .يييالتعل م العييييال
 قي. جم التمواد ال لول يوالبرنالج ياالعتماد المؤسس

 أهداف الدراسة
 لسعى الدراسة ال ال ة إلى ل ك   عدة لهداق لد لور ها:

.الوالكييات  يالجييودة واالعتميياد .ييالتعل م العييالإلكيياا الجييوا علييى فلسييتة ضييمان  -1
ضيييييمان الجيييييودة  يالمت يييييدة ا لرال ييييية و  يييييدا  ول دأيييييد ا ل يييييات المتبعييييية فييييي 

 واالعتماد ولهم ال  مات المسمولة عد ذلرق
نظيييم ضيييمان الجيييودة واالعتمييياد  يللكيييو  والعواليييد الميييؤ رة فييي  يالت ل يييد البكييياف -2

 ل ة و  داقالوالكات المت دة ا لرا يف ي.التعل م العال
 يعكييييد لكارنيييية ويييي د  ييييد لييييد نظييييم االعتميييياد وضييييمان الجييييودة للتعليييي م العييييال -3

 .الوالكات المت دة ا لرال ة و  داق  
لطييوار نظييا  ضييمان  يالمكارنيية فيي  يدولتيي  ي رح الدروت المستتادة لييد  برليي  -4

 لصرق يف يالجودة واالعتماد .مؤسسات التعل م العال
 أهمية الدراسة

لن ا لت الد لي الج ود ال ال يية التييي لكييو  و ييا العدأييد  يالدراسة فل مد لهم ة 
لبييينل ا ه مييية  يو يييا  وليييي الج يييود التييي  يليييد اليييدو  العرل ييية ل ايييادة جيييودة التعلييي م العيييال

ضمان جودة التعليي م واالعتميياد .مصيير لييد لطييوار لمعيياأ ر االعتميياد الاا يية .ييالتعل م 
د لطييوار نظييا  ضييمان عيي ر لييد المسييمول د مد كستت د  انعو الكرا يق ولالتال(28)يالعال

.مصيييير ليييييد  يالتعليييي م العييييال يالجييييودة واالعتميييياد  وواضييييعو الس اسييييات التعل م يييية فيييي 
المعلولييات وا ف ييار والتو يي ات والمكترسييات المكدليية  ييل  ل دأييد الييدروت المسييتتادة 

 ييد لييد الوالكييات  يالمكارنيية  والماييتكة لييد لكارنيية الت يير المطبيي  فيي  يلييد  بييرات دولتيي 
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لطييوار الممارسييات واإلجييرااات الاا يية و ظييا  ضييمان  يلمت ييدة ا لرال يية و  ييدا  فيي ا
 لصرق   يف ةولؤسسال يجودة واعتماد ورالي التعل م العال

 مصطلحات الدراسة
االعتمييياد  وضييمان الجيييودة   ير يي ت الدراسييية علييى  ل ييية لصييطل ات رل سييية هيي 

 لوض   للمكصود .لد ل  مق ي  وف ما أليوالتعل م العال
    Accreditationاالعتماد 

العمل ييية  يالتعلييي م العيييال يفييي   Accreditationككصيييد .مصيييطل  االعتمييياد
لو البرنيييييالي  يل يييييدق لمعرفييييية ليييييد  اسيييييت تاا لؤسسييييية التعلييييي م العيييييال يالتك  م ييييية التييييي 

ل ييددها ه ميية لو ل ظميية  ا يية .اعتميياد  يلييد المعيياأ ر التيي لل ييد ا دنييى  يا كييادكم
المؤسسييييات لو البييييرالي لو  لهميييياق وذليييير أرل يييي  علييييى لالتك يييي م  والمراجعيييية النال يييية  
ولراجعيييييييية ال ظييييييييراا لت سيييييييي د الجييييييييودة ا كادكم يييييييية والمسيييييييياالة العاليييييييية للمؤسسييييييييات 

 العراتيي  ( 30).مصيير واالعتميياد التعل م  جودة  لجمان الكول ة ق وسددت ال  مة(29)والبراليل
 إ بييات لييد إذا لمل ييت التعل م يية للمؤسسيية لم  يية ال  ميية يالن للعتماد . نة االعتراق

 لم  يية لو التعل م يية  التاعل يية ولن ييا ل كيي  المؤسسيي ة  الكييدرة  يفيي  ال تييااة  لييدأ ا لن
 مبييد لييد لعتمييدة  ل يير   لعيياأ ر يل لو الكول يية للمعاأ ر اوفك     وذلريللبرنالي التعل م

 لجييمد يالتيي  المتطييورة  ا نظميية البرنييالي لو لييد  المؤسسيية علييى لن كلييون  ال  ميية 
أ ييدق لترل يي  لو  للجييودةق ول يينا أتجيي  لن االعتميياد ال المسييتمر والتع ايي  الت سيي د
لو لبرالج ييا  ولنيية كعتمييد  يلمؤسسييات التعليي م العييال Ranking Processلصيي  م 

للمؤسسيية لو لبرالج ييا  ولنيية  External Reviewعلييى عمل يية المراجعيية الاارج يية 
أ تم .مد  ل ك   لعاأ ر ل ددة  لوضي لييد مبييد ه ميية لسييمولة عييد االعتميياد  وعلييى 

 ق ااست تاا للر المعاأ ر ول ك ك يلؤسسة التعل م العال
ن ييا لاتلييم إواوجد .عت المصطل ات ذات الصييلة .مصييطل  االعتميياد  إال 

ة االعتمييياد نتسيييةق وليييد ذلييير لصيييطل  التييير    لع اهيييا وإجرااال يييا عيييد  ب عييي  يفييي 
Licensing  والت ه يييييدRehabitation واالعتيييييراق  Recognition ق س ييييي  ككصيييييد



 مقارنة بني خربيت الوالايت املتحدة وكندا           و د/ هنى العاصي  بيومي ضحاوي أ.د/ 

39 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمرب   2016م 

ليييد  لل يييا أيييتم لييي   لصيييرا  لو إذن .العميييد  يالعمل ييية التييي  Licensing.يييالتر    
  لو لتييرد لييا .م اوليية ل  يية لع  يية لو ل ييا  ل ييددة  لو إعطيياا (31)لمؤسسيية لعل م يية لييا

.يي ن أييتم لدراسيية  وذليير .عييد الت كييد لييد لييوافر  ييروط لع  يية  يلصييرا  لبرنييالي لعل ميي 
ق للييييييا الت ه ييييييد (32)لملييييييد المؤسسيييييية لو التييييييرد لييييييد الك ييييييا  .الم ييييييا  المتومييييييي عمل ييييييا

Rehabitation  لييد  لل ييا أييتم لسيياعدة لؤسسيية لعل م يية لييا لييد  يف ييو العمل يية التيي
ة لييد ه مييات االعتمييادق للييا االعتييراق ل ك يي  الموا ييتات واسييت تاا المعيياأ ر المطلوليي 

Recognition  ف و أتم ل  مات االعتماد نتس ا  س   لاجي ه مات االعتميياد لتك يي م
 ق  (33) ارجي دوري 

 Quality Assuranceتوكيد الجودة  ضمان/
ككصد .جمان الجودة في التعل م العالي لعمل يية و يياا  كيية ل يي ا  المصييل ة 

Stakeholders   لييد المييد لت والعمل ييات والمارجييات  لد  ل  الت كد لييد لن  ييل
  واييتم (34)للبييي لومعييال م  ول كيي  ال ييد ا دنييى لييد المتطلبيياتل ي.مؤسسة التعل م العييال

ل  ميية ضييمان  اذليير لييد  ييل  إجييرااات وال ييات ل ييددة ل ييدق لت ك يي  الجييودةق و بكيي  
 لييد .ييالت ك  الاا يية لالعمل ييةجودة التعل م واالعتميياد .مصيير ككصييد .جييمان الجييودة 

 ل دأييدها لييم  مييد يالتيي  التعل م يية المؤسسيية رسييالة لييي لتوافكيية ا كادكم يية المعيياأ ر لن
المعيياأ ر  لييي أتوافيي  ياليين ال  ييو علييى ال اكميية  لجالسيي ا لييد واعتمادهييا ولعرات ييا
 فييرد جييودة  لسييتو   ولن المعتمييدة  العالم يية المعيياأ ر لو الك اسيي ة ا كادكم يية الكول يية
 لتييو   لو لللميية لعتبيير الب ميية ول م يية المجتمع يية والماييار ة والب يي  العلمييي الييتعلم 

 المؤسسيية لكييدل ا يالتيي  الاييدلات لييد المسييتت دأد ال  ييال  د لنييوام كافيية لومعييات
 ق(35)التعل م ةل

 Qualityضيييمان الجييودة  يليييا ويي د لصيييطل  (36)واتيير  .عيييت البيياسب د
Assurance  ول س د الجودةQuality Enhancement   ن عمل يية ضييمان إ  س

 يللوماكييية ليييد الوميييوم فييي  ل يييدق إليييى وضيييي ليييداو ر Quality Assuranceالجيييودة 
المؤسسيية التعل م يية عييد  يلييتم فيي  يا  طيياا  لييد  ييل  الت كييد لييد جييودة العمل ييات التيي 
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لر يي   Quality Enhancementن عمل ة ل سيي د الجييودة إس د  ي را  لك  م اق ف
لكبييير عليييى عيييل  ا  طييياا .عيييد وموع يييا  .مع يييى  يييرح  ييير  للتالييي  عليييى جوانييي  

مد اكتاتت لد  ييل  عمل يية لك يي م لداا المؤسسيية التعل م يية ل  يياا عمل يية  يالجعم الت
 ضمان الجودةق  

لجييا  ضييمان الجييودة واالعتميياد  ياليير م لييد التييا  لعظييم البيياسب د فيي علييى و 
نيية .اسييتكراا إعلييى وجييود  ييلة و  كيية ويي د لصييطل  لضييمان الجييودةل ولاالعتمييادل  إال 

واعتميياد لؤسسييالة ولرالجيية ألسييي  يا دو ات ذات العلمة .جمان جودة التعليي م العييال
ق س ييي  أييير  .عيييت البييياسب د لن (37)لن ه ييياا علمييية جدل ييية وييي د هييينأد المصيييطل  د

و اا  عل  ا ل ييدل عمل يية االعتميياد  يالعمل ة ا ساس ة الت ية )السب ( هضمان الجود
 يالبداكيية فيي  يهيي  ي)ال ت جة(  ذلر لن ضييمان الجييودة عمل يية ل ييا ال ال ييا وإجرااال ييا والتيي 

لن  يسصيييو  لؤسسيييية لييييا علييييى  يييي ادة االعتمييياد إذا لييييا سككييييت المعيييياأ رق لمييييا كع يييي 
ورة لن يييا لمتلييير ال ييية لتعلييية .الجييير  يسصيييو  لؤسسييية ليييا عليييى  ييي ادة االعتمييياد كع ييي 

سيي د أيير  فرايي  ا يير لن االعتميياد )السييب ( هييو العمل يية ا ول يية  يلجييمان الجييودةق فيي 
والسا.كة لعمل ة ضمان الجودة  فإذا لا  بكت ال ات ولعاأ ر االعتماد سيي لون نت جتيية 

لن  (38)لن ك ييييدل ضييييمان للجييييودة )ال ت جيييية(ق ولييييد ه ييييا أيييير  ل يييي ا  هيييينا االلجيييياه 
هو إال لسد لور  ا سييال   المسييتادلة لجييمان الجييودةق واييدلد علييى ذليير  االعتماد لا

لطييير   L. Harvey (39)ل يهيييارف يهييينا المجيييا  للييي  يل دأيييد لسيييد لوييير  البييياسب د فييي 
  والمراجعيية Accreditationاالعتميياد  يلرلي عمل ات هيي  يوعمل ات ضمان الجودة ف

Audit والتك يييي م  Assessment المعيييياأ ر  لييييدم    وStandards Checking ق
ل لن االعتميييياد أر يييي  علييييى إعطيييياا  ييييتم إل بييييات لن المؤسسيييية لو يس يييي  أيييير  لهييييارف
-Reعمل ييييية إعيييييادة االعتمييييياد  ي ا  ك كييييي  )فييييي  ميييييد سكييييي  وليييييا يالبرنيييييالي التعل مييييي 
accreditationلن لييييد فوالييييد  يذليييير كع يييي  ي( ال ييييد ا دنييييى لييييد التومعيييياتق ولالتييييال

 اليي  لن العلميية و   مييا علميية  يق وايير  رل(40)جمان الجييودة ل ظولة ل ياالعتماد لب 
ذليييير لن التييي   ر والتييي  ر و   مييييا  يد لعملييية واسيييدة  واع ييي  لبادل ييية س ييي  كميييبلن وج يييي 
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وييدوره إلييى لع ايي  فييرد ال صييو  علييى االعتميياد   مييا  يلتباد   فجمان الجييودة أييؤد
لن ييا لطبيي  فلسييتة ضييمان  يلييم لمؤسسيية لييا لو لسييد ورالج ييا كع يي  لن االعتميياد إذا لييا

كملييد ضييمان ا  لو  سك كيية لن جييودة العمل ييات التعل م يية ال يالجييودةق واييدعم هيينا الييرل
الت كد لد ل ك ك ا  لو ستييى ل سيي د لسييتواها  إال لييد  ييل  عمل ييات التك يي م المسييتمرة 

ها كملييد سصييو  المؤسسيية لو   إذا لييم اسييت تا يو يياا  علييى وجييود لعيياأ ر ل ييددة  والتيي 
 يالبالييي  والييين يليييي اليييرل يج يييا عليييى  ييي ادة االعتميييادق واتتييي  الب ييي  ال ييياللسيييد ورال

 يعلميية لبادل يية ولتاعل يية ولل ل يية فيي  يكعتمييد علييى لن العلميية ويي د المصييطل  د هيي 
الييير م ليييد ذلييير نجيييد لن .عيييت اليييدو  كاييي ي ف  يييا اسيييتادا  لسيييد عليييى ذات الوميييتق 

لوضيي ت لن  يال يية التيي المصييطل  د عييد ا  يير  وهيينا لييا سيي تب د  ييل  الدراسيية ال 
ن إسيي د  يالوالكييات المت ييدة ا لرال يية  فيي  يفيي  الصييطل  لاالعتمييادل هييو ا كبيير  يي وع  
   داق   يف الضمان الجودةل هو ا كبر استادال  

 Higher Educationالتعليم العالى 
الجالعييات والمعاهييد   يأتم فيي  يعلى التعل م الن يكطل  لصطل  التعل م العال

لعظييم دو   يكعادل ييا  وامبييد فيي  لييا لو البانوايية .عييد المرسليية الدراسيي ة لييا وهييو المرسليية
 التعليي م  لييد لت ييو   ول ييمد لوسييي لت ييو   يوالتعليي م العييال قيالعييالم مميية السييلم التعل ميي 

  س ييي  لمييي   (42)الجالعيييات والمعاهيييد العل يييا ي  س ييي  كايييمد التعلييي م فييي (41)الجيييالعي
.عييدها لبييد الييدولولات الم   يية والاا يية  الل سييان  ولييا درجة البلييالوراوت/الجالعات 

دون  لمييي   درجيييات علم ييية ليييا يالتييي  يوالماجسيييت ر ودرجييية اليييد توراه  لليييا المعاهيييد ف ييي 
 يالل سان  ولعلى لييد  يي ادة البانوايية العالييةق واطليي  علييى التعليي م العييال البلالوراوت/

.عييد  لو التعليي م لييا Tertiary Educationلسم ات ل ر  لبد لعل م المستو  الباليي  
 ي .عيييييد البيييييانو  لو التعلييييي م ليييييا Compulsory Education-Post (43) ياإلل الييييي 

Post-Secondary Education الدراسة ال ال ة: يف يق واكصد .التعل م العال 
الجالعيييات والمعاهيييد  يأيييتم فييي  ي.عيييد لرسلييية البانواييية العالييية والييين التعلييي م ليييا

 العل ا سواا ال لول ة ل  ا لو الاا ة لو ا هل ةق
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 محاور الدراسة

 ل اور رل سة لتمبد ف ما ألي:   ةلتجمد الدراسة لرلع
 ياعتميياد لؤسسييات التعليي م العييال ي بييرة الوالكييات المت ييدة ا لرال يية فيي الم ور ا و : 

   واامد الم اور الترع ة التال ة:ةولرالج
 ق.الوالكات المت دة ا لرال ة يالتعل م العال  -1
 .الوالكات المت دة ا لرال ةق ةولرالج يفلستة اعتماد لؤسسات التعل م العال -2
.الوالكيييات المت يييدة  يه ميييات وال يييات اعتمييياد لؤسسيييات وليييرالي التعلييي م العيييال -3

 ا لرال ةق
 يالعيييال نظيييم اعتمييياد لؤسسيييات التعلييي م  يالكيييو  والعواليييد البكاف ييية الميييؤ رة فييي   -4

 .الوالكات المت دة ا لرال ةق ةولرالج
  وااييمد الم يياور يضييمان جييودة وييرالي التعليي م العييال ي بييرة   ييدا فيي  الم ييور البيياني:
 الترع ة التال ة:

 .ل داق يالتعل م العال  -1
 .ل داق يفلستة ضمان جودة ورالي التعل م العال -2
 .ل داق يه مات وال ات ضمان جودة ورالي التعل م العال -3
 يالعييال نظييم ضييمان جييودة وييرالي التعليي م  يالكييو  والعوالييد البكاف يية المييؤ رة فيي   -4

 .ل داق
 يالت ل يييد المكيييارن وييي د نظييييم اعتمييياد وضيييمان جيييودة التعلييي م العييييالالم يييور البالييي : 

 .الوالكات المت دة ا لرال ة و  داق
نظييييا   رلطييييوا يالمكارنيييية فيييي  يدولتيييي  يالييييدروت المسييييتتادة لييييد  برليييي الم يييور الرا.ييييي: 

 لصرق   يف يضمان الجودة واالعتماد .التعل م العال
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 ياعتماد مؤسسات التعليم العـال يالمحور األول: خبرة الواليات المتحدة األمريكية ف
 هوبرامج

إلكييياا نظيييرة  يعيييدة ل ييياور فرع ييية  لتمبيييد فييي  يأت ييياو  الم يييور اليييرل   ال يييال
 ي.الوالكييييات المت ييييدة  وفلسييييتة اعتميييياد لؤسسييييات التعليييي م العييييال يالتعليييي م العييييالعلييييى 
 يو ييييا   ييييم لوضيييي    ويييير  ه مييييات وال ييييات اعتميييياد لؤسسييييات التعليييي م العييييال ةولرالجيييي 
.الوالكيييات المت يييدة  وليييد  يييم عيييرض نظيييرة نكدكييية العتمييياد لؤسسيييات التعلييي م  ةولرالجييي 

 .الوالكات المت دة ا لرال ةق يالعال

 التعليم العالى بالواليات المتحدة األمريكية -1
.الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية إليييى ل ك ييي  العدأيييد ليييد  يكسيييعى التعلييي م العيييال

المجتميييي  يا هيييداق  لعيييد ليييد لور هيييا دعيييم البكافييية والب ييي  وييي د جم يييي الميييوا   د فييي 
 يوالكيييييول يلات عليييييى المسييييتو  الييييدولاسيييي إ  واالهتمييييا  .يييييالمجتمي ولكييييدكم يا لراليييي 
الايياد والايير ات   وإلداد العالل د .م ارات ال  اة العمل ة  ولساندة الكطام يوالم ل

لييييد  ييييل  لطييييوار ا . ييييال التطب ك يييية  ول يييياا الطامييييات الباييييراة لتطييييوار ال اضيييير 
ل ييد والكيية  س يي  لتمتييي  ا.الوالكييات المت ييدة لبعيي   يالتعل م العال والمستكبدق ولتباأد إدارة 
.استكلل ة  ب رة وسلطة لمبل ا لجييال  إدارة هيينه المؤسسييات   يلؤسسات التعل م العال

المسمول ة لت ظ م نتس ا وإكجيياد لييوارد لادكيية  يلكي على لؤسسات التعل م العال يولالتال
عل  يييا ل يييدود ا  ييير  لييينا لوجيييد ا تلفيييات  يل ييياق وليييد ه يييا نجيييد لن التييي   ر ال ليييول
 ينوع يية البييراليق س يي  كعطيي  يالت ظيي م وفيي  يولباأ ييات  ب ييرة ويي د لاتلييم الجالعييات فيي 

لمؤسسيييييات التعل م ييييية فيييييي وضيييييي البيييييرالي ال راييييية ل يا لرالييييي  ينظيييييا  التعلييييي م العيييييال
ا كادكم يييية  والتييييي لاجييييي للتك يييي م لييييد  ييييل  ل ظمييييات علم يييية   يييير سلول يييية لكيييي م 

  ولييد (44)المؤسسييات التعل م يية .اييلد عييا  ولكيي م البييرالي المكدليية ف  ييا .اييلد  يياد
وسيي لة   ييير  يلجييد ضييمان سيييد لعيي د ليييد لعيياأ ر الجيييودة فييإن لمارسييية االعتميياد هييي 

ق هيينا ولتعييدد الجالعييات والمعاهييد العل ييا .الوالكييات (45)ي داا الجييالعسلول يية لتك يي م ا
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  (46)االق جالعييية و ل ييية ولع يييد ةالمت يييدة ا لرال ييية س ييي  لبليييى ليييا أ ايييد عليييى لرلعييي 
كطليي  عل يية  ال (47)فييإن الييبعت يلؤسسييات التعليي م العييال يالت ييوم ال ب يير فيي  ولسييب 
.الوالكييات المت ييدة .عييدة  يالتعليي م العييالواتسييم ق Non-System يللتعليي م العييال انظاليي  

 سمات ل  ا:
 يف مييا كسييمى فيي  يأوجد إدارة لر  ايية لمؤسسييات التعليي م العييال ال الللر  اة: س   -ل

لييد  يككييو  لكال ييا  فالوالكييات الماتلتيية هيي  لو لا ي.عت الدو  وو ارة التعل م العال
وان د  ييد والكيية  لكيي  ا   بكيي  ةوييدرجات لتتاوليي  يأيي ظم العمييد .مؤسسييات التعليي م العييال

سييييييلطة لر  ايييييية لمييييييارت  يلو ل يلال لوجييييييد و ارة ف درال يييييية للتعليييييي م العييييييال س يييييي 
 (ق48) لس ات على مطام التعل مل

.الوالكات المت ييدة ا لرال يية ل ييون  يلن الس اسات الترلواة لمؤسسات التعل م العال - 
نتسيييييي اق  يرسييييييم ا لؤسسييييييات التعليييييي م العييييييال يلسييييييمول ة الوالكييييييات  وااييييييارا فيييييي 

 الترلوايية الس اسييات عييد ل دأييد ولةمالمسيي  هييي الت درال يية ال لول يية لمؤسسيياتفا
 لعل م يية لؤسسيية ول ييد ل ييد والكيية  كب ييرة  ولرونيية اسييتكلل ة لييي وجييود العاليية

 ق (49) ا ة ل   كانت سلول ة
 الت وعيي   ا.الوالكييات المت ييدة لكييد  لعل ميي   ين لؤسسييات التعليي م العييالإالت ييوم: س يي   - 

 ي  س ييي  لوجيييد لؤسسيييات لعلييي م عيييالت يييا ب عييية البيييرالي المكدلييية ف ييية ونوع  يفييي 
  ولؤسسييات Public & Private Institutionsسلول يية ولؤسسييات  ا يية 

  ولؤسسييات For-Profit & Non-Profitهادفيية للييرل  و  يير هادفيية للييرل  
 Liberal Arts & General م العييا  للت ييون ال ييرة ولؤسسييات عييد التعليي 

Education ي  ولؤسسييات اإلعييداد الم  يي Career Education ولؤسسييات  
  ولؤسسييات لميي   درجييات علم يية Continuing Educationللتعليي م المسييتمر 

 Degree & Non-Degreeولؤسسييات   يير لان يية للييدرجات العلم يية  
Institutions ق 
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لبييام لؤسسييات الييد  الكبييو : فعلييى اليير م االسييتكلل ة فييى لعيياأ ر  -د
ن ييييا لتسييييم إالعييييا  للس اسييييات التعل م يييية للوالكييييات  إال  للسيييي ا  يالتعليييي م العييييال
 نظييم الكبييو  لجييي لؤسسييات يعمل ة مبو  الطييل ق ذليير لنيية فيي  ي.االستكلل ة ف
لاييمد  لييا ا البيي   يالاييروط الاا يية و ييا  والتيي  .الوالكييات الماتلتيية التعليي م العييالي

الت ييان  لو  SATالت ان  لبد الت انات مول ة في ا ة . داا الطال لعاأ ر  
.ACT المييواد  نتييالي .عييت المرسليية البانوايية لبييد ي  لو لسييتو  لداا الطاليي  فيي

 إنجييا  الطاليي   البييانوي  وللييم فييي التعليي م  للطاليي  وا داا العييا   التاصصيي ة 
.اإلضييافة إلييى المكيياولت  ا ناييطة المجتمع يية  الطاليي  فييي ودل ييد لاييار ة

لييد  العدأييد ولكييو   .اليين اا واالسييتعداد لييد  الطاليي  لك ييات لسييتو   الااصيي ة
 SATال تبارات  إلعداد الطل  لكواة .إعطاا دروت المؤسسات وا كادكم ات 

 ACT (50  ).و
.الوالكييات المت ييدة ا لرال يية .ييالتم    يأتسييم التعليي م العييالالتم يي : س يي   -هييي 

ا لرال يية المراكيي  العل ييا  ج دة  س   لتصدر ال ل ييات والجالعييات ول نة ذو سمعة
موالم لص  م الجالعات على لستو  العييالمق واؤ ييد ذليير التصيي  تات العالم يية  يف

لليياكم ل لترل يي  لفجييد الجالعييات  يلد لور ها التص  م البراطييان يالماتلتة  والت
س يي   Times Higher Education (THE)(51) 2016علييى لسييتو  العييالم 

جالعيية علييى لسييتو  العييالم   500جالعيية للرال يية لييد ضييمد لفجييد  83كانييت 
 جالعةق 100جالعة لد ضمد لفجد  39ل  ا 

ليييى .الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية إليييى ال صيييو  ع يولسيييعى لؤسسيييات التعلييي م العيييال
  ادات االعتماد لييد ال  مييات الاا يية ويينلر  واملييد للايي   لويير  لبيياد  االعتميياد 

 ال كاط التال ة: ي.الوالكات المت دة ف ي.التعل م العال
 لم   ا االعتماد:   يا ت ار ال  مة الت يف يسراة لؤسسات التعل م العال -ل

كملييد  يا ت ييار ال  ميية التيي  ي.الوالكييات المت ييدة ال رايية فيي  يلمؤسسييات التعليي م العييال
 يلن لم   ييييا االعتميييياد لو لعتمييييد لسييييد ورالج ييييا إذا لييييا لييييم اسييييت تاا المعيييياأ ر التيييي 
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ل  ولليير ال  مييات Accreditorدة للسييمى .ال  ميية المعتميي   يل ددها للر ال  مة  والت
رل   لعمييد ل ون عبارة عد ل ظمات ه مات  ا ة   ر سلول يية و  يير هادفيية لليي 

.اييلد لسييتكد عييد السييلطات الت درال ييةق ومييد لعييد  عييدد لليير ال  مييات لاليية ه ميية 
 Council for Higher يلعتييرق و ييا لييد مبييد لجليي  اعتميياد التعليي م العييال

Education Accreditation (CHEA) (52)  ق ولميي   لليير ال  مييات االعتميياد
اا  علييى ل دأييد لييد    و يي يلو التاصصيي  يلو البرنييالج يسييواا االعتميياد المؤسسيي 

 ل ددها والتي لتجدد .استمرارق ياست تاا لعاأ ر االعتماد الت
 ود لن كلون لعترق و ا: ه مة االعتماد ال - 

لن أييييتم لكوام ييييا  يذليييير لن ه مييييات االعتميييياد .الوالكييييات المت ييييدة ا لرال يييية أ بايييي 
لجييع ا  ييد ه ميية إلييى عمل يية المراجعيية الدورايية لل صييو   يولاجييي المعيياأ ر التيي 

 ق   ما س تب د ف ما .عد لتص ل   Recognitionعلى االعتراق 
 The Accreditationأتعل  .االعتماد لد  ل  لجموعة االعتماد  لراجعة لا - 

Group  : 
لناييي  ليييا كسيييمى .مجموعييية  Department of Educationإن مسيييم التعلييي م 

.عييييد  أتبيييي للتييي  التعلييي م ليييا يوالييين The Accreditation Groupاالعتمييياد 
  وذليير للتعالييد لييي secondary Education -Office of Post(53)ي البييانو 

ق س ييي  لت كييي  للييير المجموعييية ليييد يالتعلييي م العيييال يالمسيييالد الاا ييية .االعتمييياد فييي 
 مييا  لراجعة المعيياأ ر الاا يية .االعتميياد والس اسييات واإلجييرااات والكجيياكا .االعتميياد 

والجمع ييييات وال لولييية الت درال يييية  يلعميييد   لكييية و ييييد وييي د لؤسسييييات التعلييي م العيييال
 وه مات االعتماد  ول ار ا . ال ذات العلمة .س اسة االعتماد .الوالكات المت دةق

 لكاود ضمان الجودة: ياالهتما  .االعتماد ف -د
ولصييييييييييييطل   Accreditationس يييييييييييي  أ تايييييييييييير اسييييييييييييتادا  لصييييييييييييطل  االعتميييييييييييياد 

 Qualityالوالكات المت دة لكارنة .مصطل  ضمان الجودة  يف Standardsاأ رالمع
Assurance  العدأييييد ليييد البلييييدان ول  يييا   ييييدا  لو لصيييطل  ل سيييي د  يالمسيييتاد  فييي
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لعظيييييم دو  االل ييييياد  يالمسيييييتاد  .لبيييييرة فييييي  Quality Enhancementالجيييييودة 
 ق(54)يا ورول

 ة.الوالكييات المت ييدة وسييمال يالتعليي م العييالولعييد لن لييم إلكيياا الجييوا علييى لهييداق 
 يولباد  اعتماد لؤسسالة ولرالجة  س تم  رح فلستة اعتماد لؤسسات التعليي م العييال

 قيالتال يفى الم ور الترع
 وبرامج بالواليات المتحدة األمريكية يفلسفة اعتماد مؤسسات التعليم العال -2

 بكيييت ال ييات اعتمييياد  يالييدو  التيي لعتبيير الوالكييات المت يييدة ا لرال يية لييد لوليييى 
و ييا لتتييا.ي جييودة لداا لليير المؤسسييات لييد ل طليي   ةولرالجيي  يلؤسسييات التعليي م العييال

ا ألسييي ولاراا يي  ذالييةق  يالمجتمييي ا لراليي  يالتلسييتة السييالدة فيي  ي  وهيي يورجمال ينتع
كايي ر إلييى المرامبيية  يلراليي الدسييتور ا  يفيي  يو ييد لو نيي  مييانون يلنة لم كلد ه يياا ل

ر  ايييية للتعليييي م  و ييييل  الكييييرن د الماضيييي  د  ييييان التر  يييي  أ صيييي  علييييى المعرفيييية الم
لاتلييم  ي انت لعتبر السب د لتك  م لكييدرل م علييى ال جيياح فيي  يالااص ة للطلبة والت

الجالعيياتق ولعييد ال يير  العالم يية البان يية وضييعت الوالكييات المت ييدة مييانون ال كييو   
 ة ليياليي عييد الطاليي   عييلوة علييى إعطا اأييدفي رسييو  الدراسيية .الجالعيية عوضيي   يواليين

كسييمى راليي  المع اييةق ومييد لدرا المسييتبمرون لن ييم لييد  ييل  ل س سيي م للجالعييات  
 ا يييان ل الييي   يسيييتدفي ل يييم ال لولييية الت درال ييية المصييياراف لكبيييو  الطلبييية ف  يييا  ولالتيييال

لييدفي  يلليير المؤسسييات التيي  يلييا لجييمان جييودة التعليي م فيي  ياعلييى ال لوليية عمييد  يي 
 انييت مييد وييدلت .ييالظ ور    مييات  يل ييا ا لييوا ق ولمييا لن ه مييات االعتميياد ا كييادكم

أيي   علييى لن المؤسسييات  1952ذليير الومييت  فكييد  ييدر مييرار عييا   يسلول يية فيي 
المسييت كة للتمواييد  يالمعترق و ا لييد ه مييات لعتمييدة لييد مبييد ال لوليية الت درال يية هيي 

 يول ييينت سر ييية الجيييودة فييي  ق(55)يعمل ييية االعتمييياد ا كيييادكم   وهلييينا ويييدلتيالت يييدرال
الوالكات المت دة .اطييى سييراعة  س يي  ل يينت و ييا  ل ييات المجتمييي ل يين  ياالنتاار ف

 Totalالسييبع   ات لييد الكييرن العاييراد لييد  ييل  لييد د ل سيي د الجييودة الايياللة 
Quality Improvement و بكييييت العدأييييد لييييد الجالعييييات ا لرال يييية لييييدا د  
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 Standards Movement مييا لن سر يية المعيياأ ر  ق(56)عمل ييا ي وعة للجودة فيي لت
البمان   يييات .الوالكيييات المت يييدة  وانتايييرت ليييي وداكييية  يلجيييا  التعلييي م ظ يييرت فييي  يفييي 

ا  ميي  ل لليير التتييرة عييالل   يالتسييع   ات لييد الكييرن العاييرادق و انييت سر يية المعيياأ ر فيي 
وراا اهتميييا   ب ييير ليييد الجمع يييات العلم ييية والم ظميييات المتاصصييية لوضيييي لعييياأ ر 
 لاصصيييييي ة  لبييييييد الم ظميييييية الاا يييييية .الرااضيييييي ات  والم ظميييييية الاا يييييية .ييييييالعلو  

لعاأ ر  ا ة ل.الم تو ل ل تم وت دأد لييا كجيي   (58)ق ولد للر المعاأ ر(57)و  رهما
لن أتعلميية الطاليي   ولعيياأ ر  ا يية ل.ييا داال ل ييدد ا دااات المتومعيية لييد الطلبيية 

  ولعيياأ ر  ا يية ل.ييالترد التعل م ييةل المتاسيية لتجييمد الع  يي   االنأد أدرسون ورنالجيي  
  ة لومعات الطلبةق  للمد لت الل لة لتلب ال دأد  

كميييا لميييت اإل يييارة –.الوالكيييات المت يييدة  يولعتميييد فلسيييتة االعتمييياد للتعلييي م العيييال
على التلستة البرجمال ة  فاالعتماد لة فوالد نتع ة لبا ييرة ل ييد لييد الطييل    -السبك  

فاالعتمييييياد ( ق59)ي  ولؤسسيييييات التعلييييي م العييييياليوالمسيييييتبمراد المميييييول د للتعلييييي م العيييييال
سيي لت كون و ييا   يالطل  الجدد في ا ت ييار المؤسسييات والبييرالي الدراسيي ة التيي كساعد 

كملييد االسييتبمار ف  ييا   مييا  يل دأد المؤسسات والبرالي الت يكما كساعد الممول د ف
ل دأييد إللان يية مبييو  .عييت  ينتسيي ا فيي  يلن االعتميياد كسيياعد لؤسسييات التعليي م العييال
سيياعات المعتمييدة الم كوليية  وا اييد لييد لل االطييل  الم كييول د لييد لؤسسيية ل يير   بكيي  

لييد الاييروط  ا  س يي  كعييد االعتميياد واسييد  يفر ييت ا لل صييو  علييى التمواييد الت ييدرال
لتايينها ال لوليية الت درال يية لميي   المسيياعدات المال يية لطييل  لؤسسييات التعليي م  يالتيي 

 يول يييينا أتجيييي  لنيييية أوجييييد اهتمييييا   ب يييير .اعتميييياد لؤسسييييات التعليييي م العييييالق يالعييييال
.الوالكييييات المت ييييدة لييييد  افيييية ا  ييييراقق وجيييياا ذليييير نت جيييية االهتمييييا  لن  ةولرالجيييي 

 يسييم ت .إنايياا االق المؤسسييات التعل م يية ل  تايير التعليي م العييال الوالكييات المت ييدة 
للطلبيية وتليير المؤسسييات أتطليي  لن  يوالم ليي  يالت ييدرال يو ا  ونت جيية لن الييدعم المييال

لييم االهتمييا   ي  ولالتييال(60)عتمييدة أييدرت و ييا الطاليي  لؤسسيية ل يل ييون المؤسسيية التيي 
ن الجالعييات المرلوميية ذات السييمعة الج ييدة سييعت إ.االعتميياد .ماتلييم لنواعييةق ستييى 
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جعييد ال صييو  علييى االعتميياد  يلل صو  على االعتماد .سب  للن الكييانون ا لراليي 
ل صييييييو  المؤسسيييييية التعل م يييييية علييييييى الميييييي   والكييييييروض الت درال يييييية للطلبيييييية  ا يييييير   

 ق  (61)والباسب دل
.اإلضييافة ليينلر فييإن فلسييتة االعتميياد .الوالكييات المت ييدة ارلبطييت .مبييدل ل اسييب ة 

  و ييدق  م نيية الطلبيية وذوا ييم علييى لسييتو  جييودة لداا لليير يلؤسسات التعل م العال
فعلى  د لؤسسة و اا  طة واض ة ولعل ة للم اسييب ة  لعتمييد  يالمؤسسات  ولالتال

علييى اراا الطلبيية عييد التعليي م المكييد  ل ييمق .اإلضييافة إلييى لن  اييادة سييدة الت يياف  ويي د 
جتيينا  الم اييد لييد الطلبيية الملت كيي د و ييا  جعييد لؤسسييات ال يلؤسسات التعل م العال

الطلبييية لتلييير  ليييى ا ت يييارإ يليييؤد يل يييتم .صيييورة  ب يييرة .العواليييد التييي  يالتعلييي م العيييال
ودراسيية العوالييد  يالمؤسسات للدراسة ف  ا  لمييا لد  الهتمييا  لؤسسييات التعليي م العييال

ل اد لد رضا الطلبة عييد الاييدلات التعل م يية المكدليية  ولييد  ييم فكييد سييعت هيينه  يالت
 يالمؤسسييات إلييى ل سيي د الجييودة والت ك ييد علييى الك ييا  .عمل ييات لك يي م ا داا المؤسسيي 

لتع د الم اكا االسترال ج ة لجن  الطلبةق  ما ألسييي لن فلسييتة االعتميياد و ا  و دق 
.الوالكات المت دة ا لرال يية لرل يي  .صييتة لساسيي ة علييى االهتمييا  .جييودة المارجييات  

لد  ييل  لطب يي  لييد د  outcomesللر المعتمدة على نتالي لعلم الطلبة  اول دأد  
ل ك يي  لسييتو  ج ييد  داا الطلبيية تطليي  ذليير لييد المؤسسييات وا المارجييات للتك يي مق

 لجع ا ه مات االعتمادق   يلمعاأ ر ولكاأ   ا داا الت اوفك  
على إنااا نظييم للعتميياد  نت جة  د العوالد السا.كة سر ت الوالكات المت دة  

 ي  .  يي  أت ييدد لييد  ييل  لليير اليي ظم ا ل ييات الم اسييبة التيي يورجمييال يل ييدق نتعيي 
ولرالجيييية  لتميييي   لييييا لسييييت   ل  ييييا  يلتييييا.ي جييييودة ا داا لمؤسسييييات التعليييي م العييييال

التعليي م ستييى كلونييوا علييى و  يية  ياالعتميياد  ولجعييد نتييالي هيينه المتا.عيية لتاسيية لرا بيي 
ق وليييد ه يييا لجييي ت ال لولييية الت درال ييية إليييى عمل ييية (62)ليييد لوميييم لؤسسيييات التعلييي م 

  ستييى أييتم و يياا  علييى ذليير ةولرالجيي  يلاالعتماد لجييمان جييودة لؤسسييات التعليي م العييا
  (63)لكييدل ا ال لوليية الت درال يية  مسيياعدات للطلبيية يل دأييد المسيياعدات المادكيية التيي 
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 يونت جيية للهتمييا  .مبييدل الم اسييب ة واسييتجا.ة للت افسيي ة ويي د لؤسسييات التعليي م العييال
 قيأؤلد و ا المجتمي ا لرال يللتلستة البرجمال ة الت ال ك ك  
بالواليــات المتحــدة  يات اعتمــاد مؤسســات وبــرامج التعلــيم العــالهيئـات ولليــ  -3

 األمريكية
.ميييي    يييي ادة االعتميييياد لماتلييييم لنييييوام  Accreditorsلكييييو  ه مييييات االعتميييياد 

ليييييدأ ا السييييييلطات لمييييي   اليييييدرجات العلم يييييية  يلؤسسيييييات التعلييييي م العيييييالي  لليييييير التييييي 
وللمؤسسيييات   ييير المان ييية لليييدرجات العلم ييية  وللمؤسسيييات ال لول ييية لو الاا ييية  

إلييى لن وداكيية إنايياا  (46)ولايي ر ا دو ييات وللمؤسسييات ال ادفيية للييرل  و  يير الرل  ييةق
.إنايييياا لو  ل ظميييية  1784ه مييييات االعتميييياد .الوالكييييات المت ييييدة لرجييييي إلييييى عييييا  

 The Boardوالكة ن واورا وسييم ت للجليي  ال لييا  ووالكيية ن واييورال  يد فللعتما
of Regents of the State of New York,  عييد   ان هنا المجليي  لسييموال    و

لكييارار إلييى  يو  واييورا   ييم إرسييا  ال تييالي فيي  ةلراجعيية  ييد لؤسسييات التعليي م ولرالجيي 
 the American ل ل ا  هنه الم ظمة لعترق و ا لييد  يي  المجل  التاراعي  وال

Council on Education (USDE)  ستى ا نق 
هييو سييادل  البداكة    مات سلول يية  عليي  لييا يومد لنامت ه مات االعتماد ف 
ه مييات  ا لييد لن ه مييات االعتميياد ل ييب ت ل ظمييات   يير سلول يية لسييتكلةق لليياسال   

العاييراد لييد  ييل  كييرن لوييداكات ا ياالعتميياد الاا يية   يير الرل  يية فكييد لناييمت فيي 
لم إنايياا العدأييد لييد ل ظمييات ق و (65)ل ظمات أتم لموال ا لد مبد ال لولة الت درال ة

 ,Iowa (1846), Utah (1896) العدأييد لييد الوالكييات لبييد يوه مات االعتميياد فيي 
Washington (1909), Virginia (1909) Maryland (1914) ول لييو  ق

ر والكوان د واللييوال  الاا يية .ييالتعل م لييد لم عمد لراجعة  اللة للدسال  1979عا  
ذات ا رلييي  ي ييل  ه ميية التعليي م العييالي للتكييوام واالعتميياد لمؤسسييات التعليي م العييال

 State Higher Education Agencyسيي وات التا.عيية لجالعيية والكيية لرا ونييا 
Responsibility for the Evaluation and Accreditation of Public 
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Four-Year Institutions of Higher Education   ولبيي د ف  ييا لن سييبي  
ذات  يوالكة مد لنا ت ه مات اعتماد لسمولة عد لك  م لؤسسييات التعليي م العييال ة عار 

 ا رلي س واتق  
 يواوجييد عييدة لنييوام لييد االعتميياد .الوالكييات المت ييدة  ل  ييا االعتميياد المؤسسيي 

 يق س يي  ككصييد .االعتميياد المؤسسيي يالتاصصيي  يواالعتماد الم   يواالعتماد البرنالج
Institutional Accreditation لييد  .عييد لك يي م  يليي   البكيية لمؤسسيية التعليي م العييال 

 يجم يييي ع ا يييرها والت كيييد ليييد ل ك ك يييا للمعييياأ ر الموضيييوعةق لليييا االعتمييياد البرنيييالج
Program Accreditation ي م يييية وهيييي ف ييييو كاييييت  .جيييي ا لييييد الم ظوليييية التعل 

  .مييا كاييمد ذليير لييد ل تييو  المكييررات ولعجيياا ه مييات يالاا يية .البرنييالي ا كييادكم
التييدرا  و يينا البرنييالي والمعالييد والتج  يي ات ذات العلميية .البرنييالي و  يير ذلييرق  مييا 

  Accreditation Professional يالتاصصييي  يكسيييمى .االعتمييياد الم  ييي  أوجيييد ليييا
كم   للا ادات ذات الصباة المتاصصة  ال  دسة والطيي  والم اليياة و  رهييا   يوالن

 لكو  .ة ال كا.ات والروا.س الم   ة .الوالكات المت دةق وعادة لا
 ي  فإنييية أوجيييد ل يييوم فييي ةولرالجييي  يلؤسسيييات التعلييي م العيييال يللت يييوم فييي  اونظييير   

م  ه مييات ا و   واملييد سصيير لنيي  Accreditorsال  مييات المسييمولة عييد ليي   االعتميياد 
 لرلعة لنوام: ياالعتماد ف

عبييارة عييد ل ظمييات  ي: وهيي Regional Accreditorsه مات االعتماد اإلمل م ة  -ل
اعتمييياد   ييير هادفييية لليييرل   لعميييد عليييى اعتمييياد المؤسسيييات التعل م ييية ال لول ييية 

لميي   الييدرجات العلم يية  يوالاا يية  ال ادفيية للييرل  ل  ييا و  يير الرل  يية  ولليير التيي 
ل ييون ف  ييا لييدة الدراسيية سيي ت د ولرلييي  يللييدرجات  والمؤسسييات التيي  و  يير المان يية

 Middle Statesق لبد لرا.طة الوالكات الوسطى للمدارت وال ل يياتل (66)س وات
Association of Schools and Collegesيياللة لسيياعد  الكد  ل يير   ي  والت 

 على لك  م ورالج ا ا كادكم ةق يلؤسسات التعل م العال
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 National Faith-Relatedعتميياد الو   يية ذات العلميية .الدكانيية ه مييات اال - 
Accreditors ل ظمييات  ا يية .اعتميياد المؤسسييات ذات الصييباة الدأ  يية  ي: وهيي

 ق(67)لم   الدرجات العلم ة يوالمنهب ة  و ا ة   ر الرل  ة ل  ا  وللر الت
 National Career-Relatedه ميييات االعتمييياد الو   ييية المتعلكييية .يييالم د - 

Accreditors  ل ظمات لعمد على اعتماد المؤسسييات التعل م يية ال ادفيية  ي: وه
 يللييرل   والمؤسسييات ذات الاييرض الواسييد الكييالم علييى إعييداد الم   يي د  ولليير التيي 

ق وذليير لبييد (68)لميي   الييدرجات العلم يية ال يلميي   الييدرجات العلم يية لطلو ييا  والتيي 
 National Council for ل ييات الترل ييةل  يالعتميياد لعلميي  يلالمجليي  الييو  

Accreditation of Teacher Education (NCATE)  وله ميية اعتميياد  
 Accreditation of Engineering andل يوالت  ولوج يورالي التعل م ال  دس

Technology-Program Assessment Methodology (ABET)  
 Accreditation Aligibilityوللجلييي  اعتمييياد إدارة ا عميييا  والم اسيييبةل 

Procedure and Accreditation Standards for Business 
Accreditation (AACSB) 

ل ظمييات  ي: وهيي Programmatic Accreditors يه مييات االعتميياد البرنييالج -د
لاييييت  .اعتميييياد البييييرالي المتاصصيييية  لبييييد وييييرالي الكييييانون والطيييي  وال  دسيييية 

 قيل تم .اعتماد لؤسسات التعل م العال و  رها  وال( 69)والم د الص  ة
  فييي ملد اسيييت تا  وجيييود عيييدة دأ ال يييات ةلليييا .ال سيييبة  ل يييات االعتمييياد وإجرااالييي 

 ياعتميياد لؤسسييات التعليي م العييال يلييؤ ر فيي  يل ك يي  ضييمان الجييودة  ولالتييال يلسيياعد فيي 
ليييد  يييل  عيييدة  يق س ييي  أيييتم االعتمييياد للتعلييي م العيييال(70) .الوالكيييات المت يييدة  ةولرالجييي 

الت ك ييد عل  ييا  وااييمد  يإجييرااات و طييوات لساسيي ة لتلمييى لعظييم ه مييات االعتميياد فيي 
ذلييير إعيييداد لدلييية اإلنجيييا  الاا ييية .المؤسسييية لو .البرنيييالي  والت كيييد ليييد  يييد  هييينه 

   ييم الك ييا  و اييارة للمؤسسيية لييد مبييد لعجيياا لييد ه ميية االعتميياد للت كييد ت اا دلة و يي 
نها المؤسسة لل صو  على االعتميياد  ولؤ ييد لليير اإلجييرااات لد اإلجرااات التي لتا
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علييى عمل يية لراجعيية ولك يي م مييدرة المؤسسييات  والبييرالي علييى لييوف ر الابييرات التعل م يية 
 :(71)للطلبةق واملد لوض   ذلر لد  ل  ا ل ات التال ة

لسييعى  يالتيي  ي: س يي  لعييد لؤسسييات التعليي م العييالSelf-study• الدراسيية النال يية 
 يلو العتمييياد لسييييد ورالج يييا إليييى إعييييداد الدراسييية النال ييية التيييي  يللعتمييياد المؤسسييي 

و ييا  ول يييان لكيييدار لييا ل كييي  لييد ا هيييداق الموضيييوعة   يللايي  ا داا التعل مييي 
ا إليييى المعييياأ ر التييي  ل يييددها ه ميييات االعتميييادق وايييتم لكيييدكم لكراييير  يوذلييير اسيييت اد 

ة الم يييوط إل  يييا الك يييا  .عمل ييية االعتمييياد الدراسييية النال ييية إليييى لج ييية االعتمييياد .ال  مييي 
 قيلتكوام المؤسسة لو البرنالي التعل م الدراستة  س   أتان ذلر لساس  

: لييتم عمل يية االعتميياد لييد مبييد لج يية Peer-reviewال ظييراا  • لراجعيية ا مييران/
للونة لد ال  مة التدراس ة واإلداراة لد ا مران في الم  ة  واليينأد ل ييددهم ه ميية 

لعيييدها المؤسسييية  يميييادق واعميييد هيييؤالا ال ظيييراا .مراجعييية الدراسييية النال ييية التييي االعت
 المتكدلة للعتماد   م  اارل ا .عد ذلرق  

لمراجعيية  ا اليير   ا: لرسد ه مييات االعتميياد عييادة فراكيي  Site-visit• ال اارة الم دان ة  
أيييتم لك  مييية  وايييتم لايييل د هييينا التراييي  ليييد لعجييياا  يالمؤسسييية لو البرنيييالي الييين

اللجان لو لجال  االعتماد  و دق جمي ا دلة عد لد  ل ك يي  لعيياأ ر الجييودة  
لعظييم ه مييات االعتميياد أتيي لم  يلييم لراجعتيية .الدراسيية النال ييةق وفيي  لييد  ييل  لييا

التاصصييات الماتلتيية   يهنا الترا  عادة لد عدد لد المتطوع د لد الابراا فيي 
المجتمييي  .  يي  كملييد لن كلييون لييد ضييمد فرايي   يولد لمبل د ل  مات عالة فيي 

المراجعييية الاارج ييية لفيييراد ليييد الجم يييور ليييد   ييير ا كيييادكم  د الييينأد كعيييدون ليييد 
ق ولعييييد ال اييييارة External Stakeholdersل يييي ا  المصييييل ة الاييييارج  د 

المتكدلييية للعتمييياد  و يييدق  يالم دان ييية  أيييتم لكيييدكم لكراييير لمؤسسييية التعلييي م العيييال
لعييدل ا المؤسسيية  يلد الدراسيية النال يية التيي  رفي  ل  لدم   ال كال  الواردة ف ةق  م أ  

المتكدلييييية للعتمييييياد ولكراييييير فراييييي  المراجعييييية الاارج ييييية إليييييى اللج ييييية الماتصييييية 
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لصييييدر مرارهيييييا .اصييييود االعتمييييياد و يييياا  عليييييى دراسيييية للييييير  ياالعتميييياد  والتييييي .
 التكارارق

: إن Judgment by Accrediting Organization• سلييم ه ميية االعتميياد 
 يالكييرار الايياد .االعتميياد  وهيي  ة ا يية .صيي اع ال  مات االعتماد الماتلتيية لجانيي  

د لاصصييات لاتلتيية  العييادة لييد اإلدارايي د ولعجيياا ه ميية التييدرا  ليي  يلت ون فيي 
 يق وهيينه اللجييان عييادة لييا لعطيي الكجيي   ولييد لعجيياا   يير لكييادكم  د لييد الجم ييور

ل الييية المؤسسييية لو البرنيييالي  فكيييد ل ليييم .اعتمييياد  اميييرارات  بكييي   ةليييد لرلعييي  اواسيييد  
 وييدون  ييروط   ييالل   الؤسسييات ولييرالي جدأييدة لييم ل ييد لعتمييدة لييد مبييد اعتميياد  

ة  م  س واتق لو لكو  .عمل ة إعييادة االعتميياد العاد يولدة هنا االعتماد ل ون ف
Re-accreditation وييرالي سصييلت علييى  س   لؤ د على اعتماد لؤسسييات لو

أييييتم ليييي   اعتميييياد لاييييروط  س يييي  لوضييييي المؤسسيييية لل ييييت  اعتميييياد لسييييب ق لو
االعتميياد   يالمؤسسيية الرا بيية فيي  يسالة ظ ور لوجة نكيي  فيي  ياال تبارل  وذلر ف

هنه ال الة إعداد لكرايير جدأييد عييد المؤسسيية لو البرنييالي  ييم الك ييا   يلما أتطل  ف
هيينه ال اليية كلييون االعتميياد لمييدة  ييلل سيي وات لسييتمر  ي.عمييد  اييارة ل يير   وفيي 

المتا.عيية وال اييارات  س يي  أييتم إرجيياا مييرار االعتميياد ستييى أييتم التاليي   اف  ييا عمل تيي 
لوجييود لاييللت  المؤسسةق لو مد ك دل رفييت االعتميياد  يعلى نكاط الجعم ف

 كصع  سل اق   يالمؤسسة لو البرنالي التعل م يف
: لسييعى لؤسسييات Periodic External Review• لراجعيية  ارج يية دورايية 

ا .ايييلد .الوالكيييات المت يييدة إليييى لن أيييتم لراجعت يييا  ارج ييي   ةولرالجييي  يالتعلييي م العيييال
ن يية فييي  ييد لييرةق   وعادة لا أتم إعداد الدراسة النال ة والاجوم لل اارة الم داي دور 

 اول دل عمل ة المراجعة الاارج ة الدوراة عادة  ييد  ييلل إلييى عايير سيي وات لبعيي  
 لس اسة ه مة االعتمادق  

.الوالكييات  يالتعليي م العييال يالتترميية ويي د لصييطل  د لساسيي  د كسييتادلان فيي  يوا بايي 
ولصييييييييييييييييييييطل    Accreditation المت ييييييييييييييييييييدة  وهمييييييييييييييييييييا لصييييييييييييييييييييطل  االعتميييييييييييييييييييياد
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عييد  رايي   يأييتم لاالعتمييادل لمؤسسييات التعليي م العييال س يي   Recognitionاالعتييراق
لرل يي  علييى التك يي م والدراسيية النال يية والمراجعيية  يه مات االعتماد لد  ل  العمل ة الت

لمعيييياأ ر ه ميييية االعتميييياد لت سيييي د الجييييودة ا كادكم يييية  االنال يييية ولراجعيييية ال ظييييراا  بكيييي  
اقل ف ييو أييتم ل  مييات االعتميياد ق للييا لاالعتيير (72)والمسيياالة العاليية للمؤسسييات والبييرالي
  س يييي  لاجييييي لليييير ال  مييييات لعمل يييية لك يييي م ينتسيييي ا وليييي   لمؤسسييييات التعليييي م العييييال

 Council for ارجي دوري  إلا عد  رايي  لجليي  اعتميياد لؤسسييات التعليي م العييالي
Higher Education Accreditation (CHEA)  لييد  ييل  مسييم التعليي م  وإلييا

 United States Department of Education (USDE)(73).الوالكات المت ييدة 
  .ييياالعتراق .مؤسسيييات 1997لناييي" عيييا   يالييين CHEAق واكيييو  لجلييي  االعتمييياد 

و يياا  علييى لعيياأ ر ل ييددة كجييع ا لجليي   يلجييا  التعليي م العييال ياالعتميياد العالليية فيي 
ه المؤسسييات لييرة  ييد عايير سيي وات و يياا  علييى لكرايير االعتميياد  واييتم إعييادة اعتميياد هيين

ل ظميية  ا يية   يير سلول يية لتبييي لجليي   CHEAق واعييد (74)ككد   د  ميي  سيي وات
 يييراق عليييى ه ميييات االعتمييياد ولكيييو  .ييياالعتراق و يييا والت كييي  ليييد الاييي وو  ولتيييولى اإل

 مسيية لعيياأ ر  CHEAق ولجييي (75)درجيية وفال ييا .ال ييدود الييدن ا لييد لعيياأ ر االعتميياد
ق ولييتلا   ساس ة لل  مة المان ة للعتماد والتى لر   فى ال صو  علييى االعتييراقل

إظ ار مدر لد الم اسب ة وإللان ة المساالة .اتاف ة للا  الجم ييور   يللر المعاأ ر ف
والتاييج ي المسييتمر للمؤسسييات علييى التا  يير ال ييادق والت سيي د المطلييو  لييد  ييل  

سييييات لو البييييرالي  ولن لتسييييم عمل يييية االعتميييياد للمؤس ياسييييتمرار عمل يييية التك يييي م اليييينال
 يي ي الكييرار  ووجييود  يوال ال ييا .العداليية لييد  ييل  وجييود إجييرااات واضيي ة لسيي م فيي 

عمل ات المراجعة والتكوام المستمر إلجييرااات االعتميياد  ولكييدكم لومعييات ل ييددة لل لييم 
عمل يية  على لستواات الجودة ا كادكم يية للمؤسسييات لو للبييراليق لمييا سييب  ألسييي لن

ليييييد   ل  يييييا لن  يييييل    (76)االعتيييييراق لاييييياو ة لعمل ييييية االعتمييييياد فيييييي عيييييدد ليييييد ال كييييياط
CHEA وUSDE  ل دد المعاأ ر التي كج  الوفاا و ا لد مبد ه مييات االعتميياد ل ييتم

االعتيييراق و يييا   ميييا لعيييد ه مييية االعتمييياد لكراييير التك ييي م الييينالي عليييى لسيييات لعيييياأ ر 



 مقارنة بني خربيت الوالايت املتحدة وكندا           و د/ هنى العاصي  بيومي ضحاوي أ.د/ 

56 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمرب   2016م 

سيي تم االعتييراق و ييا والتيي   يل دان يية لل  ميية التيي االعتييراق   مييا لنيية أييتم عمييد  اييارة 
 يلكرايير عييد ال اييارة  ولييد  ييم كميي   االعتييراق لل  ميية لو أييرفت االعتييراق و ييا  ولالتييال

فييإن ه مييات االعتميياد ذال ييا لاجييي إلييى عمل يية المراجعيية والتك يي م الييدوري لل تييا  علييى 
ولرالجييية إليييى عمل ييية  ي ميييا لاجيييي لؤسسيييات التعلييي م العيييال ا ييي ادة االعتيييراق  لمالييي  

 االعتماد لد ه مات االعتماد الماتلتةق
نظـم اعتمـاد مؤسسـات وبـرامج التعلـيم  يالقوى والعوامل الثقافية المـؤررة فـ  -4

 بالواليات المتحدة األمريكية يالعال
 يل ييون نتييا  ظييروق المجتمييي اليين -نظم اعتميياده  يولالتال -.ما لن نظم التعل م 

لييييد الدراسيييية ك لييييد الكييييو  والعوالييييد البكاف يييية  العالييييد  لتواجييييد ف يييية  فييييإن هيييينا الجيييي ا
نظييم اعتميياد لؤسسييات  يل ييرت فيي  ي  والتيي يوالس اسيي  يواالمتصاد يواالجتماع يالجاراف

 .الوالكات المت دة ا لرال ةق ةولرالج يالتعل م العال

 50.ال سييبة للعالييد الجارافييى  ألسييي لن الوالكييات المت ييدة ا لرال يية لت ييون لييد 
الم ييي س وييي د  والكييية ليييا 48ميييارة للراليييا الايييمال ة  س ييي  لكيييي  يلعظم يييا فييي  والكييية ككيييي

فتكييي  ا  للا والكة لالسييلاج ول    والملس ر ماال   ول دها   دا والم  س ا  لسي ال ادي
فتكييي    للييا والكيية هيياوايا رليي   وروسيي ا اها   ييدا  ييرم  في الاما  الارلييي لييد الكييارة ول ييد

 يفيي  ي  والوالكات المت دة ا لرال ة جم وراة ف درال ة  ليي ليفي ل تصم الم  س ال اد
 ق والسييي لنيية نت جيية(77) 2لل ييون  ييم  8ق39ا لد س   المسيياسة المر   البال  عالم   

والكيية اسييتكلل ة عييد ا  يير   المسييافات و   ييا  فل ييد ولباعييد الوالكييات ا لرال يية لعييدد
أييتم لطب يي   يلظروف ييا الجاراف يية والم ا  يية ولواردهييا وإللانال ييا المادكيية  ولالتييال انظيير  

.يي  ره علييى لعييدد  الس اسات الت درال ة .الد لتتييرد كاتلييم لييد والكيية   يير   لمييا للكييى
ال  ميييات المسيييمولة عيييد االعتمييياد ول يييوم  ييي ى ونظيييم ولعييياأ ر االعتمييياد ذال يييا .ايييلد 
كب يير   مييا سييبكت اإل ييارة ليينلرق إال لن ذليير الت ييوم الااسييي  ووجييود  يي ى ولعيياأ ر 

د ل يييدكات   عدأييدةق ليييد لور هيييا عييد  وجيييود نظيييا   لت وعيية  وه ميييات اعتمييياد لتعييددة  ولييي 
ذال ييا لعتمييد علييى عييد   يمد كلون نت جة لن فلستة التعل م العييال يلوسد للعتماد  والن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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عيييد  ق وهييينا لد  ويييدوره إليييى لعكيييد نظيييم االعتمييياد و No-Systemوجيييود نظيييا  لوسيييد 
لوسيييدة لجم يييي لؤسسيييات لو ويييرالي  National Standardsوجيييود لعييياأ ر مول ييية 

للمييؤهلت  يالمرجعيي كملييد لسييم تة .اإل ييار  ا لرال يية  وعييد  وجييود لييا يالتعليي م العييال
National Qualifications Framework (78)  ق ونييتي عييد ذليير عييد  وجييود لسيي

.الوالكييات المت ييدة   يويي د لؤسسييات ولييرالي التعليي م العييال Benchmarkingللمكارنيية 
التصييي  تات العالم ييية  يالييير م ليييد د يييو  العدأيييد ليييد للييير المؤسسيييات فييي عليييى وذلييير 

 The Times  (THE)(79)لصيي  م التيياكم  لبييد يلترل يي  لؤسسييات التعليي م العييال
Higher Education World University Rankingsي  ولص  م   ا اThe 

 Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ولصيي  م  
   و  ر ذلرق  Ranking Web of World Universitiesوا  لالرال  

الوالكييات المت ييدة ا لرال يية لتم يي  . ن ييا لييد   فييإن يللييا .ال سييبة للعالييد االجتميياع
ا لو ستييى ا رسييم   ل   ل ا دأ    يلكبر دو  العالم ل وعا  لد س   العر  والبكافة  ولالتال

 ينجل  ايية هيي اللايية اإل دعيي لايية رسييم ة  إال لن لعظييم ا لييرال  د أييدأ ون .المسيي   ة  ولُ 
س اسيييات عالييية ل يييدق إليييى إلكجييياد  يق وهييينا الت يييوم لد  إليييى السيييع(80)اللاييية الكول ييية

ول ك  لبيياد  العداليية والم اسييب ة والاييتاف ة  ولجييمان لكييدكم  يلكواة ال س ي االجتماع
سيي ا  نظييم  ي.كييدر اإلللييانق وفيي  يلعليي م أتسييم .ييالجودة لجم ييي فمييات المجتمييي ا لراليي 

ل  يياا التسييع   ات لييد الكييرن  ي  ألسييي لنيية فيي ةولرالجيي  ياعتماد لؤسسييات التعليي م العييال
للييي الد ليييي ميييدو   ي  والييينيد ليييم ل أ يييد سر ييية ال  يييوض .جيييودة التعلييي م الجيييالعالعايييرا

 ا يية لييد للرالييا اللل   يية واسيي ا  لمييا لد  إلييى  اييادة  –لوجة لد الم اجراد الجدد 
انعليي  ذليير علييى االهتمييا  .جييودة  ي  ولالتييال(81)ليدا د التعل م الجييالع يالت وم العرم

ق ولت ك يييي  لبيييياد  العدالييييية يالمكييييد  لجم ييييي فمييييات المجتمييييي ا لراليييي  يالتعليييي م العييييال
لعظيييييم ه ميييييات  يوالمسييييياواة  ألسيييييي وجيييييود لايييييا.ة وييييي د ال يييييات االعتمييييياد المتبعييييية فييييي 

اورنالج لو   ااالعتمييياد  سيييواا   يييان االعتمييياد لؤسسييي  ال   لو  ييي  ق س ييي  أيييتم   الاصصييي   ييي 
 يداد المؤسسيييية الرا بيييية فيييي االعتميييياد عييييادة لييييد  ييييل  عييييدة ال ييييات ل ييييددة  لبييييدل .إعيييي 
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الايياد و ييا   ييم أييتم  اييارة لليير المؤسسيية لييد  ييل   ياالعتميياد لدراسيية التكييوام اليينال
ا أل ييية االعتمييياد لول ييي   اأيييتم لييي   المؤسسييية اعتمييياد   يفراييي  ليييد ه مييية االعتمييياد  ولالتيييال

لت يييون ل يييت  الايييرو    ااعتمييياد   يال اليييد لميييدة  مييي  سييي وات  لو لن المؤسسييية لعطييي 
تيييرة  يييلل سييي وات ليييد المتا.عييية وال ايييارات  لو رفيييت االعتمييياد ع يييد وجيييود اال تبيييار ف

ه ميييات  يلايييللت كصيييع  سل يييا   ميييا سيييب  لتصييي د ذليييرق  ميييا لن وجيييود لعيييدد فييي 
   اد لد سدة التباأد و د المؤسسييات ال ا ييلة علييى يول ظمات االعتماد للتعل م العال

ق إال لن ذليير لييم هيياد ولعاأ ر ال تلق س اسات ال  مات المان يية للعتمييا ااالعتماد لبع  
 Nationalالتاليي  عل يية لييد  ييل  إكجيياد ه مييات اعتميياد مول يية للمؤسسييات الدأ  يية 

Faith-Related Accreditors  وه مييييات اعتميييياد مول يييية ل   ييييةNational 
Career-Related Accreditors لليير المعيياأ ر  يل يياو  عمييد لكييار  فيي  ي  والتيي

 للمساواةق   اوالس اسات  ضمان  

 يول يييره عليييى نظيييم اعتمييياد لؤسسيييات التعلييي م العيييال يال سيييبة للعاليييد االمتصيييادول
هييو لكبيير امتصيياد  ي.الوالكييات المت ييدة  فمييد المعييروق لن االمتصيياد ا لراليي  ةولرالجيي 

ق ونت جيية يول ليي  يوييدعم ف ييدرال يعلييى لسييتو  العييالم  واييتم لمواييد التعليي م العييال يو  يي 
أتطليي  لن ل ييون  يللطلبيية .مؤسسييات التعليي م العييال يوالم ليي  يالت ييدرال يلن الدعم المييال

جعيييد ال صيييو  عليييى االعتمييياد  يالييين يللكيييانون ا لرالييي  ا   بكييي  (82)المؤسسييية لعتميييدة 
انعليي  ذليير  يل صو  المؤسسة على  د لد الم   والكروض الت درال ة  .التييال ا ر   

مييات االعتميياد نتسيي ا علييى  اييادة االهتمييا  .االعتميياد ولعيياأ ره  والت كيي  لييد جييودة ه 
عييد  رايي  لييا كسييمى .يياالعتراق و  مييات االعتمييادق واييتم لكييدكم الييدعم للجالعييات ذات 

 Eliteالجودة المرلتعة  فكد وجد لن لالجالعات ال بر  والما ورة ذات السمعة الج دة 
Universities  سيييب  لن يل صيييد عليييى لكبييير نسيييبة ليييد اليييدعم الت يييدرال يالتييي  يهييي.  

اليير م علييى ف  ييا عييد الاييدلات التعل م يية المكدليية عال يية  وذليير  لعييدالت رضييا الطلبيية
 يلمييد لييد الطلبيية  واليينأد هييم لييد لسييتواات اجتماع يية لرلتعيية فيي  الد لن ا لاد  لعداد  

  لمييا أب يير التسييا   عييد لييد  (83)كسييت  ل  ال  ا لر  ول نا لأنه  التمواد لمد ال
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الاييياذ ميييرار لييي   االعتمييياد   يييم أؤ ييين .ييية ع يييدلفعال ييية اسيييتادا  رضيييا الطلبييية  مع يييار 
وجييود البطاليية  الكجيي   يمتصييادق واييرلبس .العالييد االةولرالجيي  يلمؤسسييات التعليي م العييال

ق س يي  لييد   يير ال ا ييل د علييى لعليي م عييا    ي.الد  ب ر و د فمات المجتمي ا لرال
هيينا العكييد أتطليي  ال صييو   يويي د لسييد لكييارار الب ييت ا ويي ت لن التوظ ييم . لرالييا فيي 

   ن االمتصاد ا لرالي ك تا  إلى موة عالليية ليياهرة  ماوليية للت  ييم  عا   على لعل م 
لنيية  (85)ق ولبيي د اإلسصييال ات(84)ولتسييم .اإلوييدام  ولج يي ة لل جيياح فييي السييو  العييالمي

لللت ييا  .سييو  العمييد ال صييو  علييى  يالوالكات المت ييدة كلييون المتطليي  ا ساسيي  يف
كعييياد  ضيييعم د يييد ليييد  لميييد سصيييد عليييى لعلييي م عيييا    ي   فاليييد د السييي و لعلييي م عيييا   

الجييودة المرلتعيية  يذ يأ داد الطل  علييى التعليي م العييال ي  ولالتالي اكتتى .التعل م البانو 
 و ا ة و د لو اا الطبكة الوسطىق  

 يوالييين يا لرالييي  ي  فييي لسي لن ال ظيييا  الس اسييي ي.ال سيييبة للعاليييد الس اسييي  اول  ييير  
ة وال رايية والمسيياواة  انعليي  علييى االهتمييا  ويي ظم اعتميياد للر  ايية والدكمكرا  يي لأتسييم .ا

 يو يياق ولمييا أؤ ييد اهتمييا  الدوليية .جييودة التعليي م العييال ةولرالجيي  يلؤسسييات التعليي م العييال
لو   طييا  ليية  يل.يياراا لولالييال فيي  يواعتميياد لؤسسييالة ولرالجيية  لن الييرل   ا لراليي 

.يي ن أييتم  يلاييع  ا لراليي  لليية الموجيية ل يلع ييد فيي  2009 يللا  ال ييونجرت ا لراليي 
.العييالم . لييو   ي علييى لعييدالت لعليي م جييالع يل ك يي  هييدق و ييو  الاييع  ا لراليي 

ول ة الماييتر ة ويي د معلييى المسيي  (87) طييا  ا يير ليية يكما لكد لولالا فيي ( 86)2020عا  
ال لولييية الت درال ييية ولؤسسيييات التعلييي م العيييالي لتع اييي  ا سييير  يالس اسيييات فييي  يواضيييع

ل ميييد ل يييال م التعلييي م العيييالي  ولكيييد عليييى لن اإلدارة ا لرال ييية  يوالطلبييية لنتسييي م فييي 
الس اسييات الايينوا عييدة  طييوات جييادة إللاسيية التعليي م العييالي المتسييم .ييالجودة  يوواضييع

في لت او  لكبر عييدد لييد المييوا   د ا لييرال  دق لمييا كعليي  سييرد الك ييادة الس اسيي ة 
لتبع ييييا ه مييييات  يسيييي ا  الس اسييييات التيييي  يق وفيييي يعلييييى االرلتييييام .جييييودة التعليييي م العييييال
.الوالكييييات المت ييييدة  لييييوسي لنيييية كسييييم   ةولرالجيييي  ياالعتميييياد لمؤسسييييات التعليييي م العييييال
ه ميييات االعتمييياد نتسييي ا  فم  يييا ه ميييات االعتمييياد  ي.الللر  اييية والت يييوم والتعددكييية فييي 
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 ميييات الدأ  ييية  وال  يلعتميييد لؤسسيييات التعلييي م العيييال يمل م ييية  وال  ميييات الو   ييية التييي اإل
ق  يييد لليييير الت وعيييات لدت إلييييى ل ييييوم يالو   ييية الم   يييية  وه ميييات االعتميييياد البرنييييالج
 ولو لة للتم  ق   يا لرال يلعاأ ر االعتماد ذال ا  لما ل ر  التعل م العال

 
 يضمان جودة برامج التعليم العال ي: خبرة كندا فيالمحور الثان

.ل ييدا   ينظييا  التعليي م العييال هيينا الم ييور لييد الدراسيية سيي تم إلكيياا الجييوا علييى يفيي 
   ييم ل دأييد ل  مييات يذليير لوضيي   لتلسييتة نظييم ضييمان جييودة وييرالي التعليي م العييال يأليي 

الم ييور  يضييمان الجييودة ال  دكيية لييي اإل ييارة ال ييات وإجييرااات ضييمان الجييودة  وا ت يي 
 .ل داق يو ظرة نكدكة ل ظم ضمان جودة ورالي التعل م العال

 بكندا: يالتعليم العال-1
.ل يييدا هيييو لؤسسيييات  يلمؤسسيييات التعلييي م العيييال اإن المسيييمى ا كبييير  ييي وع  

  واجيييييم جم يييييي Post-Secondary Institutions ي .عيييييد البيييييانو  التعلييييي م ليييييا
التاصصييييييات والبييييييرالي التعل م يييييية الرسييييييم ة .عييييييد المرسليييييية البانوايييييية  .مييييييا فييييييي ذليييييير  

واوجييد .ل ييدا عييدد ق ي المستمرالتاصصات ا كادكم ة والم   ة والتك  ة  والتعل م الم  
لكييي فييي جم ييي ا مييال م والمكا عييات ال  دكيية   يالتيي  يكب يير لييد لؤسسييات التعليي م العييال

ا تلفيييات  للدسيييتور ال  ييدي لعيييد عمل ييية التعليي م لسيييمول ة إمل م ييية  إال لنيية لوجيييد اطبكيي  ف
ولعتبيير الييدرجات العلم يية جوهرايية ويي د نظييم التعليي م فييي المكا عييات وا مييال م الماتلتييةق 

التي لم   لد الجالعات ال  دكة لساواة لتلر التييي لميي   لييد الجالعييات ا لرال يية لو 
ليينلر فإن ييا ذات جييودة لرلتعيية .اييت ال ظيير  (88)الجالعات ا ورول ة ودو  ال ول وليي 

 ةق واعتمد لمواد الجالعات .ل دا إلى سد  ب ر على ال لولةق  عد ل طكة الدراس
 يالمعاهيييييد والتييييي  .عيييييد البيييييانو  .ل يييييدا  فم  يييييا ولت يييييوم لؤسسيييييات التعلييييي م ليييييا

هي  لميية لر بيية .الترنسيي ة لييد ا سييرق ا ولييى لمع ييد  Cégep ق و Cégep لسمى
و ل يية سيي وات للتعليي م ن للتعليي م العييا  اولييدة الدراسيية و ييا عاليي  التعليي م العييا  والم  ييي 

لرسليييية لييييا ويييي د المدرسيييية العل ييييا )البانوايييية( والجالعيييية  واعييييرق نظييييا   يالم  ييييي وهيييي 
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وليييد  ق(89)لكا عييية  وابييير يفيييي واسيييدة ليييد المكا عيييات ال  دكييية هييي  Cégep التعلييي م 
الجالع ييييييية   وال ل يييييييات  Universitiesالجالعيييييييات يلؤسسيييييييات التعلييييييي م العيييييييال

Universities College و ل ييات المجتمييي الم لييي  Community Colleges  
ق فبال سييييييييبة للجالعييييييييات ال  دكيييييييية Technical Institutesوالمعاهييييييييد الت  يييييييية 

Universities  التعلييييي م  يفييييي  للكيييييد  التعلييييي م  كبييييير ليييييد لل يييييون  الييييي   سيييييواا يوالتييييي
فإن ييا لتسييم .ييالجودة والتم يي ق ولكييد   (90) ييد الومييت لو التعليي م .عييت الومييتل يال ظييال

لجالعيييات لجموعييية لت وعييية ليييد البيييرالي واليييدرجات الجالع ييية ا كادكم ييية   ميييا لمييي   ا
ل  ييين سييي  لييي   اليييدرجات العلم ييية ليييد  يييل   يا  ييي ادات ودرجيييات ل   ييية  وهييي لكجييي  

فييي  الؤسسيية لعليي م عييا  .ل ييدا عجييو   يالتاييراعات الاا يية .لييد لكا عييةق ولت ييون ل
فييإن ذليير أتطليي  لن كلييون لييدأ ا  Universities Canadaال يياد الجالعييات ال  دكيية 

ولييد ه ييا فييإن الجالعييات ال  دكيية ق (91)س اسييات  ا يية .جييمان الجييودة .اييلد رسييمي
 يلستكلة .الد  ب ر  ول د ل  ا لعاأ ر ضمان جودة  ا ة و ييا  ولييدأ ا نظييا  دا ليي 

للمراجعة ول ا إجرااال ا وال ات ل ت نهاق  ما لييتم المراجعيية الاارج يية لبييرالي الجالعييات 
للس اسييات الاا يية ويينلر  ا رايي  ه مييات ضييمان الجييودة الاا يية .لييد إمليي م  بكيي  عييد 

لكييد   يف يي  College Universitiesق للا .ال سبة لل ل ات الجالع يية (92).الد لستكد
لل ت ييار ويي د البييرالي ا كادكم يية ذات الييدرجات العلم يية الجالع يية  اللطلبيية لييد  واسييع  

ودة الايييدلات الطلو ييية الداعمييية  وملييية  بافييية لو اليييدولولاتق ولتم ييي  هييينه ال ل يييات .جييي 
التصو  الدراس ة  ولكد  وييرالي لاتلطيية ويي د الدولوليية والدرجيية العلم يية  .اإلضييافة إلييى 

 يإليييى الت وايييد للتعلييي م الجيييالعيق لليييا .ال سيييبة ل ل يييات المجتميييي الم لييي  يويييرالي ليييؤد
Community Colleges ا    فت ييدق إلييى االسييتجا.ة لمتطلبييات التييدرا  فييي لجيي

إدارة ا عما  والص اعة ومطييام الادليية العاليية  وإلييى للب يية است اجييات التعليي م الم  ييي 
لاراجي المدارت البانواة والباسب د عد العمد لد  راجي الجالعييات  س يي  لت اسيي  
لليير البييرالي لييي است اجييات سييو  العمييدق وهييي لكييد  وييرالي دراسيي ة ل   يية لسييتار  لييا 

ا لييا أتالل ييا فتييرة عمييد لمييدة فصييد دراسييي واسييدق  مييا لبيي  و د عا  إلى  ل ة لعييوا   و ا
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  إال لنييية كجييي  عليييى يلكيييد  للييير ال ل يييات ويييرالي ل يييدق إليييى الت وايييد للتعلييي م الجيييالع
هنه ال اليية التكييد  .طليي  االلت ييا  .الجالعيية للدراسيية فييي العييال د ا   ييراد  يالطلبة ف

 Technicalد الت  يية لعييوا ق وف مييا أتعليي  .المعاهيي  ةل  ييد  يي ادة لايير  لييدل ا لرلعيي 
Institutions  ف ييي لؤسسييات لعل م يية لملو يية للكطييام الايياد  ولكييد  وييرالي لدراب يية

ل سيييي  الطلبيييية الم ييييارات العمل يييية الل ليييية لسييييو  العمييييد .عييييد فتييييرة لييييدرا  مصيييي رةق 
ول صد للر المؤسسات على لر    لد المكا عة التا.عيية ل ييا  لمييا كجييمد االلتيي ا  

ن في وييرالي لدراب يية مصيي رة ا جييد ل يينا و ةق واتكد  الطلبة الرا ب.جودة ورالج ا التعل م 
لجيييا  وسيييالد اإلعيييل  لبيييد السييي  ما  وفيييي لجييياالت إدراة  يال يييوم ليييد المؤسسيييات فييي 

ا عمييا  وعلييو  ال مب ييولر ول ييارات السييلرلاراة ولصييم م الجراف يير والصيي انة و  رهيياق 
لرا.طيية الجالعييات وال ل ييات ( 93).ل دا يولد لور  الم ظمات ذات العلمة .التعل م العال

 AUCC  The Association of Universities and Colleges ofال  دكييةل
Canada  ول ييدق 1911ل ييدق للييرل  لناييمت عييا   ل ظميية   يير سلول يية ال يوهيي  

إلى ضمان لن الجالعات ال  دكة لدأ ا الكدرة علييى اسييت عا  لعييداد لت اأييدة لييد الطلبيية 
ا المييوارد الل ليية إلجييراا . ييول علم يية عال يية الجييودة  ولن ييا لمتليير كييد عييا   ولن لييدأ 

 الكدرة على جن  واستبكاا لعجاا ه مة التدرا  والباسب د ا كتااق
: وجييود التاييراي الايياد ي.ل ييدا فيي  يولتمبييد السييمات العاليية ل ظييا  التعليي م العييال

الاييييراكة وييييي د والت ك ييييد علييييى وجييييود   ييييد ا مييييال م والمكا عيييييات  يفيييي  ي.ييييالتعل م العييييال
ل وايييد الوسيييدات الدراسييي ة وييي د للييير المؤسسيييات  وإللان ييية   يلؤسسيييات التعلييي م العيييال

 يوالت ك يييييد عليييييى وجيييييود ال يييييات للمراجعييييية الدا ل ييييية والاارج ييييية لبيييييرالي التعلييييي م العيييييال
ا مييال م والمكا عييات  ووجييود ال ييات  يووجود ال ات للتر    والتسييج د فيي  ة ولؤسسال

لييد  ييل   وإجييرااات  ا يية .اعتميياد البييرالي الم   ييةق واملييد لوضيي   ذليير لتصيي ل  
 :  (94)يا ل
 يجم ييي المكا عييات العايير وفيي  ي: س   لوجييد لاييراعات فيي Legislationالتاراي  -ل

العمل يية  Quality Assuranceا مييال م البل يية  ا يية ووجييو  لضييمان جييودةل 
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علييى البييرالي الم   يية  Approvalولالموافكييةل  ي يية .مؤسسييات التعليي م العييالالتعل م
إال  يلؤسسييية لن لميييارت نايييا  ا التعل مييي  يلسيييتط ي ل ال يالمطبكييية و ييياق ولالتيييال

.عد لن أتم الت كد لد جودل ا  واتم لصييم م لعيياأ ر الموافكيية علييى البييرالي الم   يية 
لييد  ييل  لجييان ولجييال  لسيياعدة .لييد لكا عيية وإمليي م  لمييا أبيي د وجييود اهتمييا  

  اد ونلرق يوعمد إ ار لاراع ي.جمان جودة ورالي التعل م العال
 Affiliation and يالويي د لؤسسييات التعليي م العيي  يالاييراكة واالل يياد الت ييدرال - 

Federationي: س ييييي  لعكيييييد االلتاميييييات الرسيييييم ة وييييي د لؤسسيييييات التعلييييي م العيييييال 
ولؤسسيييات   Degree-Granting Institutionsالمان ييية لليييدرجات العلم ييية

 Non-Degree-Granting  ييير المان ييية لليييدرجات العلم ييية يالتعلييي م العيييال
Institutionsت   ر المان ة للييدرجات المؤسسا يق س   كملد للطلبة الدراسة ف

ذات الومييت ك صييلون علييى الدرجيية العلم يية لييد المؤسسيية المان يية  يالعلم يية  وفيي 
للييييدرجات العلم يييية ذات الاييييراكة لييييي المؤسسيييية   يييير المان يييية للييييدرجات العلم ييييةق 

لكبيير لييد  ل يية لا.عيية لجالعيية ويينال ا   ي.اإلضييافة ليينلر كملييد للطلبيية الدراسيية فيي 
للجالعيية  اك صييد عل  ييا الطاليي  لبعيي   يالعلم يية التيي هيينه ال اليية ل ييون الدرجيية  يوفيي 

 ول ست  ا ة .لل ة .ع   اق  
 يل وايييييد الوسيييييدات الدراسييييي ة و ييييي ا ة االلتاميييييات وييييي د لؤسسيييييات التعلييييي م العيييييال - 

Credit Transfer and Articulation لل واييييد الوسييييدات  ي: واع يييي
ك صد عل  ييا  اليي  درت  يل نكد عدد الوسدات الت Credit Transferالدراس ة

ل يي ا ة  يو  ما لع يي  لؤسسة لا إلى لؤسسة ل ر  ع دلا أ تكد للدراسة ف  ا  يف
 يلن أييتم االلتييا  المسييب  ويي د لؤسسييت د للتعليي م العييال Articulationااللتاميياتل 

 يق وفيي االمؤسسييت د لعيي   ي.اصود ورنالي لع د لتم     ادة للطلبة ل مييد اسييم
البييرالي ولك  م ييا للت كييد لييد ل ك يي  المعيياأ ر الاا يية  كلتييا ال ييالت د أييتم لراجعيية

 .جودة التعل مق
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: س يي  External and Internal Reviewالمراجعيية الدا ل يية والاارج يية  -د
لمؤسسيييات التعلييي م  External Reviewلتجيييمد عمل ييية لالمراجعييية الاارج يييةل 

ج ييية  .ل يييدا  ايييارات اعتمييياد لتلييير المؤسسيييات لكيييو  و يييا لجيييان لراجعييية  ار  يالعيييال
 يأيييتم  اارل يييا وليييد لمبلييي  يلت يييون عيييادة ليييد لكيييادكم  د ليييد  يييار  المؤسسييية التييي 

ذات التاصيييي   يلييييد رجييييا  الصيييي اعة لو رجييييا  ا عمييييا  فيييي  يالمجتمييييي المييييدن
فييإن  Internal Reviewالايياد .المؤسسييةق للييا .ال سييبة لللمراجعيية الدا ل ييةل 

لمراجعيية جودل ييا  وييد ل ييا لييد عمييد ال ييات .ل ييدا ال يجم ييي لؤسسييات التعليي م العييال
و ييدق المراجعيية الدا ل يية لجييودة ورالج يياق  يا  س يي  لعييد دراسيية التك يي م اليينالدا ل يي  

 -لعظييم المكا عييات يفيي  ا البيي  -واتومم على ال تالي الاا ة .المراجعة الدا ل يية 
ليي   لؤ يين .ايييلد  ل دأييد لهل يية المؤسسيية لل صييو  علييى لييي   لادكيية لبا ييرة  لو

 الست ما  الدراسةق   اإعطاا الطلبة مروض   ي  ر لبا ر أتمبد ف
يييي   Provincial/Territorialاإلمل م/المكا عيييية  يالتيييير    والتسييييج د فيييي  -هي

Registration/Licensing يلعظييييم ا مييييال م والمكا عيييات ال  دكيييية أ بايييي  ي: فتييي 
التسييج د لل صييو  علييى ليير    لبرالج ييا ا كادكم ييةق  يلمؤسسييات التعليي م العييال

لجمل يييا عليييى لوضييي     يييم لن لؤسسييية  يااات التسيييج د فييي ولرل ييي  لعظيييم إجييير 
لدأ ا إجييرااات واضيي ة ل ماكيية سكييو  الدارسيي د  ولن لييدأ ا لعيياأ ر  يالتعل م العال

 ا يية .مسييتو  جييودة البييرالي ا كادكم يية  وجييودة المكييررات  وجييودة لييد ككولييون 
ل يية .التييدرا  والتييدرا ق ومييد لعط ييت  ييد لؤسسييات التعليي م لييا .عييد البييانوي ال لو 
لتييي ا  والاا ييية لالمعتيييرق و يييال سيييلطة لييي   الميييؤهلت ا كادكم ييية ليييد  يييل  اال

 ق  (95).التاراعات .ما كجمد لطب   ال ات ضمان الجودة 
: Accreditation of Professional Programsاعتماد البييرالي الم   يية  -و

س   أوجد ل ظمييات وه مييات علييى لسييتو  ا مييال م والمكا عييات )علييى سييب د 
وضي المعيياأ ر الاا يية  يي لجا  التمرات  وال  دسة( كاار ون فالمبا  ف
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.البرالي ا كادكم يية  ولليير الم ظمييات لكييو  .مراجعيية البييرالي الم   يية ولم   ييا 
 قProfessional Accreditationكسمى .االعتماد الم  ي  لا

التم  : ف ت جة اللصاق الجالعات ال  دكيية .السييمات السييا.كة  فييإن لؤسسييات  -ز
ال  دكيييية لتسييييم .ييييالجودة والتم يييي   واييييد  علييييى ذليييير اسييييتل   يالعييييال التعليييي م 

ضييمد لفجييد الجالعييات سييو  العييالم  فتييي  الرلوميي   االجالعييات ال  دكيية للانيي  
 Times Higher   (THE)2015(96) ي التصييي  م اليييني لجييير 

Education World University Ranking  جالعيية   دكيية  21 انييت
جالعة على لسييتو  العييالم  ل  ييا لرلييي جالعييات لييد  500لد ضمد لفجد 

 اقجالعة عالم    100لفجد 
ال يياد  يفيي  الؤسسيية لعليي م عييا  لتصييب  عجييو   كييةولوجييد مواعييد  ييارلة النجييما  ل

  فكييد مييرر ر سيياا الجالعييات .ال يياد  Universities Canadaالجالعييات ال  دكيية 
ييت كد لييد لن الجالعييات ذات العجييواة الجالعييات ال  دكيية لن أييت م  ييد  ميي  سيي وات الي

ضييمان الجييودة  يللت لة .مباد  ضمان جودة ورالج ا ا كادكم ة ولد هنه المبيياد  فيي 
  ول دأييييد نوع يييية ول رارايييية عمل يييية المراجعيييية  ول دأييييد الاصييييال  الرل سيييية  اول سيييي  

 :  (97)ر المباد لتص د لتل يلمراجعة الجودة  وإلاسة المعلولات للجم ور  وف ما أل
 Quality assurance and improvement  اضمان الجودة ول س   -ل

لطبيي  لجييمان  ي. ن كلون ل ا نظييا  رسييم يوهنا المبدل أل   لؤسسة التعل م العال
عليييى لن  .الجيييودة ول سييي د لبرالج يييا ا كادكم ييية .ايييلد لسيييتمر  أتسيييم .الايييتاف ة

لييي لتطلبييات ضييمان  اكلييون نظييا  الجييودة والمراجعيية الدا ل يية الايياد و ييا لتوافكيي  
المكا عيية لو اإلمليي م الايياد و ييا  ولن لؤسسيية  يالجييودة و  ميية ضييمان الجييودة فيي 

ه ميييية الجييييودة  يالاارج يييية المطبكيييية فيييي  لاجييييي  ل ييييات المراجعيييية يالتعليييي م العييييال
هيينا المبييدل لن اإلدارة المسييمولة عييد لؤسسييية  ي.الم طكيية التا.عيية ل يياق  مييا ككتجييي 

عييد ل ت يين التو يي ات ال الجيية لييد  يالمسمولة .الد رسم يل ون ه يالتعل م العال
 عمل ة المراجعة الاارج ة لو نتالي عمل ة المراجعة الدا ل ةق
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 Scope and frequency of reviews ت انوع ة المراجعة ول رارا -ب
لييييد وييييرالي المرسليييية الجالع يييية ا ولييييى والبييييرالي  أؤ ييييد هيييينا المبييييدل علييييى لن  ييييل  

درت .التعييد  لو لليير الماطييس ل ييا ولييم  يالاا يية .الدراسييات العل ييا )سييواا التيي  لييُ
التتع ييد .عييد  لو وييرالي التعليي م عييد .عييد  لو وييرالي التاصصييات الب   يية(  يلبييدل فيي 
 قي لن لراجي جم ع ا .الد دور  يأ با
 Key characteristics of theالاصييال  الرل سيية لمراجعيية الجييودة    - 

quality review 
 Self-evaluationإن عمل يييييية لراجعيييييية الجييييييودة لعتمييييييد علييييييى التك يييييي م اليييييينالي 

ولعتمييييد لليييير العمل يييية علييييى وجييييود  بييييراا  . Peer-Reviewولراجعيييية ا مييييران 
د لييد أولراجع د  ارج  د   ما لعتمد علييى إ ييراا ل يي ا  المصييل ة والمسييتت د

الادليية سييواا لييد دا ييد الجالعيية ).مييا فييي ذليير الطلبيية  ولعجيياا ه ميية التييدرا   
د لييييد  ييييار  الجالعيييية )لبييييد أوإدارة المؤسسيييية( لو ل يييي ا  المصييييل ة المسييييتت د

 (ق  يعد المجتمي الم لد  د  والممبل الاراج
 Information to the publicإلاسة المعلولات للجم ور     -د

أؤ د هنا المبدل علييى وجييود و ييال  ل ييدد ال ييات عمل يية ضييمان الجييودة .المؤسسيية  
 ييلم عل  ييا  وذليير لجييمان لييوافر مييدر  ب يير لييد ولنيية كملييد لجم ييي ا  ييراق اال

اسيية نتييالي عمل يية المراجعيية أتجييمد ذليير إل يق ولالتييالTransparencyالاييتاف ة 
دا يييد  ةوال الييي  ي الدا ل ييية للجم يييور  عليييى لن أيييتم لوضييي   س اسييية التك ييي م اليييدور 

 ق  يالمؤسسة والجدو  ال ل ي و ا .الد عل 
ال  دكيية ولييد   يلمييا سييب  أتبيي د لييد  االهتمييا  .جييمان جييودة لؤسسييات التعليي م العييال

تلسيييتة ضيييمان جيييودة ويييرالي  يييرح ل يالت يييوم واالسيييتكلل ة و ييينه المؤسسيييات  وف ميييا ألييي 
 .ل داق يالتعل م العال
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 بكندا يفلسفة ضمان جودة برامج التعليم العال -2
أر ييييي  علييييييى لضييييييمان جييييييودةل ورالجيييييية  يال  ييييييد يألسيييييي لن التعليييييي م العييييييال

 اطبكييي  نتسييي اق ف يا كادكم ييية لكبييير ليييد لر  ييي ه عليييى لاعتميييادل لؤسسيييات التعلييي م العيييال
 The Canadian Information(98)يللعتميياد الييدول يلمر يي  المعلولييات ال  ييد

Centre for International   Credentials (CICIC)  كايي ر لصييطل  لضييمان
الاا ييييية .البرنيييييالي التعل ميييييي التيييييي لجيييييع ا  الجيييييودةل إليييييى ليييييد  اسيييييت تاا المعييييياأ ر

لجييع ا الم ظمييات الم   يية وال لول يية  يل تس ا  والمعاأ ر التيي  يلؤسسات التعل م العال
وه مات وضييي المعيياأ ر التييي لنايي ل ا ال لوليية ل يينا الاييرض  للييا لصييطل  لاالعتمييادل 

 ا.ل ييييدا لك يييي م وييييرالي الجالعييييات وال ل ييييات  بكيييي   يالتعليييي م العييييال إ ييييار يف كصييييد .يييية فيييي 
كعتبييير االعتمييياد  يالم يييددة ليييد مبيييد ال  ميييات الم   ييية المتاصصييية  ولالتيييال للمعييياأ ر

ف يية  وهيييو لرل يي  علييى لك ييي م وييرالي التعلييي م  ا مييي  ل الييد ضيييمان الجييودة وع صيير   اجيي ا  
 . لد يول   لؤسسة التعل م العال يالعال

.ل ييدا  ي .عد البييانو  لن فلستة ضمان جودة التعل م لا (99)باسب دار  .عت الو 
كون ييا  إلييى humanist يمييد ل ولييت لييد  ون ييا لرل يي  إلييى االهتمييا  .الجانيي  اإلنسييان

لجييمان جييودة  ي  وذلر لن ال ييدق ا ساسيي economic-utilitarianامتصادكة نتع ة 
المكييا  ا و ق ولييد ا دليية  يفيي  يل ييب  ل سيي د االمتصيياد ال  ييد يوييرالي التعليي م العييال

 the Higher . ونتيييياراول لييييبل   يعلييييى ذليييير لن للجليييي  جييييودة التعليييي م العييييال
Education Quality Council of Ontario (HEQCO) وهييو ال  ميية المسييمولة  

لييى لكييد علييى لن ل ييا  المجليي  وفلسييتتة لرل يي  ععييد ضييمان الجييودة .ييإمل م لونتيياراو 
 يل سييي د جيييودة التعلييي م العيييال ي  أتمبيييد فييي ينتعييي  يناييير  كافييية الجيييودة و يييدق ورجميييال

سييو  العمييدق وهيينا أتوافيي  ل ييد  ب يير لييي لييا هييو لوجييود  يللو و  لاراي لة للان فيي 
 ي.العدأييييد لييييد دو  العييييالم و ا يييية الييييدو  ا ورول يييية  س يييي  لتمبييييد لليييير التلسييييتة فيييي 

 م وييدو  لورولييا  و ييدق لسيي  د انتكييا  ال رد على إكجاد  يي اة لت افميية لبييرالي التعليي 
  يييدا واسيييدة ليييد اليييدو  المومعييية عليييى التام ييية الطلبييية ليييد دولييية   ييير    ا ييية ولن 
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ول ييدق .اييلد رليي   إلييى  1999ودلت عا   ي  التBologna Declarationوولون ا 
عيييد  يلجيييا  ضييمان جيييودة لؤسسيييات التعلييي م الجيييالع يلع ايي  التعييياون وييي د اليييدو  فييي 

 ق(100)ل و  دون انتكا  الطلبة ي را  إ الة العكبات الت
 يولميييا أؤ يييد عليييى وجيييود التلسيييتة البرجمال ييية واالهتميييا  .الجانييي  االمتصييياد

.ل ييدا  لن لييد لويير  لبييررات االهتمييا  .جييمان  يضمان جودة التعليي م العييال يف يال تع
ق س يييي  لؤ ييييد يككييييد  لمؤسسييييات التعليييي م العييييال يالجييييودة ل دأييييد لسييييتو  التمواييييد اليييين

المسييمولة عييد لمواييد لؤسسييات  يا مال م ه دلع 1867ا دو ات لنة .موج  الدستور 
درال يية المبا يير لييد ال لوليية الت  ي  وا تيين ذليير عييد  رايي  الييدعم التمييواليالتعل م العييال

 يميييد ل يييين فيييي  يال لييييول يق إال لنيييية لبييي د لن الييييدعم التميييواليلمؤسسيييات التعليييي م العيييال
  نت جيية ليينلر لييم السييماح للمؤسسييات الاا يية (101)ا لييد عييا    ييراالناتيياض لييدراج   

وييرالي التييدرا  علييى الم ييارات   يو ا يية فيي  يدعم لؤسسات التعل م العال ي.التد د ف
ويي د لؤسسييات  لمواد ا . ال ذات الصلة .السو  لد  ل  الاراكة لا ي  فاس واإل

والمؤسسسييات الاا يية  و اييادة المسيياعدات المادكيية لمجموعييات لع  يية  يالتعليي م العييال
عليييى نتيييالي  و ييياا   ي لتيييا ال يييالت د أيييتم ل دأيييد اليييدعم التميييوال يق وفييي (102) ليييد الطيييل 

وييير  االهتميييا  .جيييمان  يعييية وضيييمان جيييودة ويييرالي التعلييي م .الجالعيييات  ولالتييياللراج
 الجودة نت جة للر التلستة ال تع ةق

إعطيييياا إلييييى ( 103).ل ييييدا يوا ييييدق نظييييا  ضييييمان جييييودة وييييرالي التعليييي م العييييال
ال ل ييييييات ال لول يييييية والاا يييييية ذات الجييييييودة سييييييلطة ليييييي   الييييييدرجات العلم يييييية سييييييواا 

اليييد توراة(  ولكل يييد التيييوار  وييي د البيييرالي  –الماجسيييت ر  –اليييدولولات  –)البليييالوراوت 
نتييي  لجيييا  التاصييي  عيييد  راييي   يلكيييدل ا الجالعيييات وال ل يييات فييي  يالتعل م ييية التييي 

لكاوييد ذليير أييتم ل دأييد ال ييات للم اسييب ة  يل دأييد ماسييم لاييترا ويي د هيينه البييراليق وفيي 
إلييى س اسيية هيينه ا هييداق لايي ر والمسيياالة لييد مبييد ه مييات رسييم ة لجييمان الجييودةق 

التعليي م  يفيي  يورلسيي  يظييد وجييود لوسييي لفكيي  يالتعليي م المتوجيية ن ييو لتطلبييات السييو   فيي 
وييد لييد   ييان ال يظد ل اأييد لعييداد الطلبيية .الجالعييات ال  دكيية  ولالتييال ي.ل دا وف يالعال
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   ا يية ولنيية أييتم مبييو  يككييد  .مؤسسييات التعليي م العييال يالت كييد لييد جييودة التعليي م اليين
لكاود عد   اادة لعجيياا ه ميية التييدرا  لو  اييادة  يالطلبة  د عا  فعداد لت اأدة لد ل 

  لميييا ل يييار لسيييا الت سيييو  ليييد  جيييودة التعلييي م .مؤسسيييات التعلييي م يالتموايييد ال ليييول
 ال  دكةق   يالعال

لن فلسييييتة ضييييمان الجيييودة .ل ييييدا لرل يييي  علييييى  Harvey(104)ل يولكيييد لهييييارف
لكبييير ليييد  ون يييا لطبييي  فلسيييتة ل سييي د الجيييودة  Quality Controlضيييبس الجيييودة 

ق ذليير لن االهتمييا  ا كبيير .ل ييدا Continuous quality improvement المستمر 
 يا  والت كييد لييد لن لؤسسيية التعليي م العييالل دأييد ال ييات لجييمان الجييودة دا ل يي   يأتمبد ف

لييى م ييات ال اليية ع يلكييدل ا  كعتمييد فيي  يلجمان جودة البرالي التيي  الع     اوضعت نظال  
جم ييييي لالعمل يييياتل لييييد  ييييل  لجم ييييي و انييييات لتعييييددة لييييد جم ييييي الج ييييات  الطلبيييية 

د ولعجييياا ه مييية التيييدرا  و  يييرهم  لت دأيييد ليييد  ل ك ييي  ال يييد ا دنيييى ليييد  واإلداراييي 
ل يييددها المؤسسييية التعل م ييية ذال ييياق وايييتم ذلييير و يييدق ل ك ييي   يلتطلبيييات الجيييودة التييي 
إلعييل  الج ييات   Transparency ةوالاييتاف Accountabilityلبيياد  الم اسييب ة 

 للمؤسسةق   يالدعم الماد يال لول ة و تالي هنه المراجعة لتلك
وللت   الجالعات ال  دكة .جييمان جييودة التعليي م والت سيي د المسييتمر لبرالج ييا  

ا كادكم ييييية .طراكيييييية  ييييييتافة و اضييييييعة للمسيييييياالة ولتسييييييم .االسييييييتكلل ة والتم يييييي  ويييييي د 
لجييي س اسييات وال ييات ل ييددة  يسسيية لعليي م عييالولييد ه ييا فييإن  ييد لؤ  الجالعيياتق

  ول ييدد اإلجييرااات التييي لعيي    كافيية ي لجييمان الجييودة الدا ل يية لبرالج ييا .اييلد دور 
ول ة مق .اإلضيييافة لييينلر فيييإن لسييي  ييياالجيييودة وييي د لعجيييال ا ليييد دا يييد الجالعييية و ارج

 ضمان جودة البييرالي ا كادكم يية ل ييون لاييتر ة لييي سلولييات المكا عييات المع  يية  إال
لن لليير الس اسييات الدا ل يية لجييري فييي سيي ا  المراجعييات الاارج يية لييد مبييد السييلطات 

لاتلم إجرااات ضييمان الجييودة الدا ل يية ويي د لؤسسييات  يالم ل ة لو اإلمل م ةق ولالتال
  إال لن ا على وجة العمييو  لرل يي  .اييلد (105)ذات اإلمل م والمكا عة يف يالتعل م العال
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للبيييرالي ا كادكم ييية وعميييد لك ييي م  Self-evaluation يلسيييات عليييى عميييد لك ييي م ذالييي 
 ق    Peer Reviewا مران

 بكندا يهيئات ولليات ضمان جودة برامج التعليم العال-3
ال  دكة اهتمت .الت كد لييد لسييتو  جييودة ورالج ييا  يإن لؤسسات التعل م العال

مالييت  ال لوليية  يوداكيية التسييع   ات لييد الكييرن الماضيي  يا  فتيي ل يين ومييت  واييد نسييب   
المكا عييات  يفيي  ينظييم لجييمان جييودة وييرالي التعليي م العييال يا لتب يي ال  دكيية .الييدعوة رسييم   

دا لييد  ييل  ه مييات .ل يي  يوا مييال م الماتلتييةق واييتم ضييمان جييودة وييرالي التعليي م العييال
ضمان الجودة على لستو  ا مييال م والمكا عييات  ول  ييا ل ظمييات سلول يية ول ظمييات 

أوجييد نظييا   ال يهادفيية للييرل  لتبييي ا مييال م  ولالتييال  ا يية   يير سلول يية لسييتكلة   يير
عجييوات ا لتاصصيي د لييد  يق ولجييم فيي (106)أييرلس ويي د لليير الم ظمييات يلوسييد رسييم

ل ييا لجييان فرع يية لسييمولة عييد وضييي المعيياأ ر الاا يية ا كييادكم  د ولييد الم   يي د  و 
.ييييالبرالي ول دأييييد ال ييييات وإجييييرااات المراجعيييية وإعييييداد ا دليييية الاا يييية ويييينلرق واملييييد 

 : (107)يلرلعة لنوام  ا ل يسصر ال  مات ال لول ة الرسم ة ف
 ه مات ن  على إناال ا التاراي لد مبد ال لولات الم ل ة .ا مال مق -ل

ها لييد مبييد   الل اد لؤسسات التعل م العالي  وهى التييي لييم إنايياه مات لا.عة  - 
لؤسسات التعل م العييالي نتسيي ا لمعالجيية الكجيياكا ذات العلميية .مسييتو  جييودة 

 قيالتعل م العال
 لات  .اعتماد البرالي ا كادكم ةق يالم ظمات الم   ة  والت - 
ت وليييرالي ه ميييات االعتمييياد الدأ  ييية اللهول ييية  والتيييي لكيييو  .اعتمييياد لؤسسيييا -د

 ذات الصباة الدأ  ةق   يالتعل م العال
ضافة لل  مات ال لول ة الرسييم ة المسييمولة عييد ضييمان جييودة لؤسسييات .اإل 

لت وعييية لكيييد   يييدلات   ييير  (108)  أوجيييد .ل يييدا ل ظميييات   ييير سلول يييةيالتعلييي م العيييال
ليي م الت ه د لمراجعيية وييرالي التع يف ا ب ر   ارسم ة  ولالد   ر لبا ر  س   للع  دور  

ق ولييد يلييد  ييل  لكييدكم ال صيي  ولبيياد  الابييرات ويي د لؤسسييات التعليي م العييال يالعييال
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 Association of Accreditingلور  للر الم ظمات لرا.طة ه مات االعتماد .ل دال
Agencies of Canada (AAAC)     اييبلة و   يية  1994ومييد ل سسييت عييا 

الرا.طة .مبا.ة الم تييد  التعيياوني والصييوت ولعتبر  للونة لد ه مات االعتماد الم   ةق
الجميياعي للمجتمييي الييني ككيي م نوع يية وييرالي التعليي م العييالي الم   يية  ولعمييد علييى نايير 

ق وليييد لويييير  للبلييية لليييير (109)المعرفييية والممارسييييات الج يييدة ل  مييييات االعتمييياد الم   يييية
 Theلرا.طييييية الجالعيييييات وال ل يييييات ال  دكيييييةل  االم ظميييييات   ييييير ال لول ييييية لكجييييي  

Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC)  
الجالعييات ال لول يية والاا يية وال ل ييات  لييد 95عجوات ا لكبيير لييد  يلجمي ف يوالت

المان ييية لليييدرجات العلم ييية   ييير ال ادفييية لليييرل ق وليييد الملسيييي لن را.طييية الجالعيييات 
وييييرالي التعليييي م ليييي   ل ييييا دور لبا يييير فييييي ضييييمان جييييودة  AUCCوال ل ييييات ال  دكيييية 

  ول   ييا لكييو  .العدأييد لييد ا ناييطة المتصييلة .جييمان الجييودة لبييد إجييراا العدأييد يالعال
لييييد الب ييييول ذات العلميييية .مجييييا  ضييييمان الجييييودة  ولعمييييد علييييى لكييييدكم المعلولييييات 

وييي د  يلت ايييد ليييد جودل يييا  ول سييير التعييياون اليييدول يوالايييدلات لمؤسسيييات التعلييي م العيييال
 م المكيييد  و ييياق ول  يييا لكجيييا للج ييية التعلييي م واالعتمييياد .ايييرض جيييودة التعلييي  الجالعييات

الطوع الكييد  نظاليي   يال  دي للتييدرا ل والتيي  لمراجعيية اليي ظم الدا ل يية لمؤسسييات التعليي م   يي 
الاا يية   يير ال لول يية  ولكييو  .عمييد لك يي م لتليير المؤسسييات ولرالج ييا .اييرض  يالعال

العدأييد لييد ال  مييات  اكجيي  لساعدل ا على ل س د جودة لارجال ييا لييد الطلبييةق واوجييد ل
لاييييارا ه مييييات ضييييمان  يالرماو يييية الم   يييية علييييى الصييييع دأد الييييو  ي واإلمل مييييي  وهيييي 

الجيييودة ال لول ييية الرسيييم ة فيييي لصيييم م ولراجعييية لعييياأ ر ضيييمان جيييودة المؤسسيييات 
 ولعاأ ر اعتماد ورالج اق

 يولد لور  ا لبليية علييى ال  مييات المسييمولة عييد ضييمان الجييودة للتعليي م العييال
 Campus Alberta Qualityلجليي  الجييودة .البرلييا  Albertaليي م لالبرلييال إم يفيي 

Council (CAQC) ولولب ييا البراطان يية  ي  وفيي British Columbia  لجليي  لك يي م
  Degree Quality Assessment Board (DQAB)جييودة الييدرجات العلم يية 
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 Council on ي .عيييد البيييانو  لجلييي  التعلييي م ليييا Manitobaإملييي م لان توليييا  يوفييي 
Postsecondary Education (COPSE) إمليي م لييارات م  ي  وفييMaritime 

Provinces إلمليي م لييارات م  يلج يية التعليي م العييالMaritime Provinces Higher 
Education Commission (MPHEC)(110)  عمييد  اق ولييد لكبيير ا مييال م اهتماليي.

د وييدلت عمل يية ضييمان الجييودة و ييا ق فكيي Ontarioال ات لجمان الجودة إمل م للونتيياراول 
 ييييان للجليييي  لونتيييياراو للدراسييييات العل ييييال  1968عييييا   يا  فتيييي ل يييين فتييييرة  واليييية نسييييب   

(OCGS) Ontario Council on Graduate Studies  هو المسمو  عد إجييراا
 External Review.اسييتادا  ال ييات المراجعيية الاارج يية  يلك يي م لبييرالي التعليي م العييال

الدراسيييييات العل يييييا  و يييييان ككيييييو  .ميييييا كسيييييمى .عمل ييييية لالموافكيييييةل  ية فييييي للبيييييرالي الجدأيييييد
Approval   وييييدلت لونتييياراو عمييييد نظييييا  للتك يييي م الاييييارجي  1982عل  ييياق وفييييي عييييا

لييد  يييل  لجليي  لونتييياراو  الييم اعتمادهييا لسيييبك   يالييدوري لبييرالي الدراسيييات العل ييا التييي 
لمراجعيية للبييرالي المتعليية عييد الك ييا  .عمل يية ا ول ييب  لسييموال   OCGSللدراسييات العل ييا 

 Council of (COU).الدراسات العل ا  ولد ه ييا  ييان للجليي  الجالعييات . ونتيياراول
Ontario Universities  يهيييو المسيييمو  عيييد وضيييي نظيييم المراجعييية الاارج ييية التييي 

لطب  على جم ي ورالي الدراسات العل ا .الد ل  جي ليي ظم لجم ييي لؤسسييات التعليي م 
مالييت للج يية لراجعيية وييرالي المرسليية الجالع يية  1996عييا   يق وفيي (111)العييالي . نتيياراو

.مسييمول ة لك يي م  the Undergraduate Program Review (UPR)ا ولييىل 
عييا   ي.المرسليية الجالع يية ا ولييىق وفيي  جم ي البرالي الجدأييدة والبييرالي المتعليية الاا يية

 OCGSلييم عمييد لراجعيية  ارج يية  ناييطة لجليي  لونتيياراو للدراسييات العل ييا  1999
وذليير للت كييد لييد  يي ة وفاعل يية ال ييات ضييمان الجييودة المتبعيية  وانت ييى ذليير .ييامتراح 
عييدد لييد التو يي ات لييم ا  يين و ييا لتطييوار نظييم ضييمان الجييودة .يياإلمل مق واييتم عمييد 

 theلد  ل  لا كسمى للج ة لراجعة ورنالي المرسلة الجالع يية ا ولييىل  المراجعات
Undergraduate Program Review Audit Committee (UPRAC)  

 OCGSلمجلييي  لونتييياراو للدراسيييات العل يييا   يليييدار ليييد  يييل  الميييدأر الت ت ييين يوالتييي 
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 the Ontario Council ofل ت رعاكيية للجليي  نييوا  ر سيياا الجالعييات .اونتيياراول
Academic Vice-Presidents (OCAV) ل ييب  لجليي   2005عييا   يق  ييم فيي

عييا   يلجمان الجودة  وفيي  Guidelinesعد وضي  لوج  ات  لسموال   OCGالجودة 
مييا   2010لييارت  يق وفيي (112)لمييت لراجعيية لليير التوج  ييات وإعييادة  يي ا ت ا 2007

و لجيييييمان ل.مجلييييي  جالعيييييات لونتيييييارا يلجلييييي  جالعيييييات لونتييييياراو .إناييييياا ليييييا سيييييم
  وهييو Ontario Universities Council on Quality Assurance(113)الجييودةل

 يالتيي  يضييمان جييودة جم ييي وييرالي التعليي م العييال دلسييمو  عيي  يعبييارة عييد لجليي  إمل ميي 
لميي   درجييات علم يية والبييرالي الاا يية .الييدولولات والدراسييات العل ييا   مييا كسيياعد ذليير 

علييى ل سيي د جييودة ورالج يياق ولمجليي  الجييودة  يلؤسسات التعليي م العييال االمجل  لكج  
السلطة ال  ال يية اللايياذ مييرارات .ايي ن التو يي ة .الموافكيية علييى اعتميياد وييرالي لؤسسييات 

أت دد و اا  عل يية ليي    يلرسد لمجل  الجالعات . نتاراو  ولالتال ي  والتيالتعل م العال
.اييي ن اعتمييياد  ياللو ييي د الكيييرار ال  ييي  او يييا  ولكجييي   يلموايييد لمؤسسيييات التعلييي م العيييال

البيييرالي ليييو ار التيييدرا  وال ل يييات والجالعيييات  وإجيييراا المراجعييية المسيييتكلة والم تظمييية 
ليييدة  يييلس ة البيييراليق واتمبيييد دور  يعليييى فتيييرات ال ل ايييد عيييد  مييياني سييي وات  وهييي 

علييى  ييد لييد  Approvalوعمل يية لوافكيية  Auditإجييراا عمل يية لراجعيية  يالمجليي  فيي 
وييرالي المرسليية الجالع يية ا ولييى ولييرالي الدراسييات العل ييا الجدأييدة والبييرالي المتعليية لييد 

ق وعلى  د جالعة ل دأد لتطلبات  ييد ورنييالي  ورلييس لليير المتطلبييات و ييوالي (114)مبد
الييتعلم المسييت دفة  ولوضيي     ييم لن ذليير أتما ييى لييي المتومييي  للييدرجات والايي ادات 

الجالع يية ا ولييى والدراسيييات العل ييا  وعل  ييا لن ل ييدد  يير  التك ييي م الاا يية .المرسليية 
ق وليييد (115) هدافييية .ميييا أوضييي  لسيييتواات لداا الطيييل  المتومعييية ال يييد ورنيييالي  بكييي  

لسمول ات المجل  لساعدة الجالعات . ونتاراو لجمان جودة البرالي ا كادكم يية و ييا  
والدراسييات العل ييا الجدأييدة  ولجييمان  لمراجعيية واعتميياد وييرالي المرسليية الجالع يية ا ولييى

عييا   يالبييام اإلجييرااات الم اسييبة ل  يياا عمل ييات المراجعيية الدورايية للبييراليق ومييد لييم فيي 
 Quality Assuranceلجييمان الجييودة  ي.اإل ييار المرجعيي  يإنايياا لييا سييم 2010
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Framework (QAF) عييييد  يييي اة  ل ييييب  وييييدأل   يلييييد  ييييل  المجليييي   واليييين
 انيييت لسيييمول ة لجلييي  الدراسيييات العل ييييا  يالبرالي والتيييي .ييي    Approvalاالعتيييراق 
 UPRولسييمول ة لجليي  لراجعيية وييرالي المرسليية الجالع يية ا ولييى OCGS. نتيياراو 

فييإن  ييد جالعيية عل  ييا   QAFلجييمان الجييودة  يل  ييار المرجعيي  الد مبييدق ولبعيي   (116)
ت لطيييوار ول ت ييين عمل ييية ضيييمان الجيييودة والمتوافييي  ليييي رسيييالت ا وليييي لسيييتو  اليييدرجا

لم   ييييا  ولن أييييتم الموافكيييية عل يييية لييييد ج يييية لجليييي  جالعييييات لونتيييياراو  يالعلم يييية التيييي 
لرلعييية ع ا ييير  QAFلجيييمان الجيييودة  يلجيييمان الجيييودةق واتجيييمد اإل يييار المرجعييي 

: ورولو و  للموافكة على البرالي الجدأدة سواا  انت للمرسليية الجالع يية (117)يلتمبد ف
لمييت علييى  يمراجعيية التا  ييرات الجنرايية التيي ا ولييى لو الدراسييات العل ييا  ولرولو ييو  ل

 Cyclical  ولرولو يييو  للمراجعييية الدوراييية اليييم الموافكييية عل  يييا لسيييبك   يالبيييرالي التييي 
Review  لدرت .التعد  ولرولو ييو  عمل يية لراجعيية  يللبرالي التAudit Process 

 ييياد .جيييمان الجيييودة  يليييدأ ا نظيييا  دا لييي  يللت كيييد ليييد لن  يييد لؤسسييية لعلييي م عيييال
لييدرت .التعييدق ولييد  ييل  عييرض هيينا التطييور  ياجعة الدوراة للبرالي الم تنة التوللمر 

 سيييد ا ميييال م ال  دكييية  أتجييي  ليييد  االهتميييا  .إناييياا نظيييم لجيييمان جيييودة  يالتييياراا
 وه مات  ا ة ونلرق   يورالي التعل م العال

ويي د المكا عييات وا مييال م   ينظييم التعليي م العييال يولمييا لن ه يياا ا تلفييات فيي 
نظيييم  يفييي  الكيييوان د والس اسيييات التعل م ييية  .التبع ييية  يييان ه ييياا ل يييوم  ب ييير يول يييوم فييي 

ا ل يييات  ي  ويييد إنييية أوجيييد لبييياأد فييي يوإجيييرااات ضيييمان جيييودة لؤسسيييات التعلييي م العيييال
ويي د  ييد لؤسسيية لعليي م  الموضييوعة لجييمان الجييودة وعمييد لراجعيية دا ل يية لاتلييم لييا

اليييير م لييييد وجييييود هيييينا علييييى ذات المكا عييييةق و  يت اإلمليييي م وفيييي ذا يول يييير  فيييي  يعييييال
اال ييتلق إال لنييية أوجييد هيييدق عيييا  لوسييد  لال وهيييو ضييمان لن الاييي ادات واليييدرجات 

لتسييم .المصييدام ة ول كيي  لهييداف ا  س يي   يلم   ا لؤسسات التعليي م العييال يالعلم ة الت
كيية ف مييا كسييمى أوجييد إ ييار عييا  لاييترا لمعيياأ ر الجييودة فييي جم ييي المكا عييات ال  د

 Canadian Degreeالمرجعييى للمييؤهلت والييدرجات الجالع يية ال  دكيية  .اإل ييار



 مقارنة بني خربيت الوالايت املتحدة وكندا           و د/ هنى العاصي  بيومي ضحاوي أ.د/ 

75 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمرب   2016م 

Qualifications Framework يل  يييو لعظيييم نظيييم ضيييمان الجيييودة فييي  يولالتيييالق 
كعتمييد علييى  يلعظييم دو  العييالم  واليين يلعظييم الم ييا   .ل ييدا ن ييو ال مييوذ  المتبييي فيي 

  و تا.ييييية peer review  ولراجعييييية ا ميييييران self-evaluation يالتك ييييي م الييييينال
إجييييرااات ضييييمان جييييودة البييييرالي  يول يييينا أوجييييد التييييا  ل ييييد لييييا فيييي    reportالتكييييارار

 :  (118)الاطوات التال ة يكملد إجمال ا ف ي.الجالعات الماتلتة  والت
البيييرالي المعدلييية: وذلييير ليييد  المراجعييية اإلجباراييية لجم يييي البيييرالي الجدأيييدة لو •

لعة  اسبة البرنالي الجدأد لو المعييد   علييى لن أييتم ذليير  ل  لجل  الجا
 لد  ل  لجال  جالعات ل ر ق  

 ي المراجعة الدوراة للدراسة النال ة الاا ة .الجالعة: س   أتم التك يي م الييدور   •
ليييد  يييل  لطب ييي  ول ل يييد االسيييتب انات المتعلكييية  لجم ييي البيييرالي والمكيييررات 

لة المكدليية  ولك يي م ا مييران للبييرالي ورضا الطل  ورضا المستت دأد لد الاد
 يد فييي  لتاصصييي كلونيييون ليييد مبيييد  بيييراا لتاصصييي د ليييد  يييار  الجالعييية 

 لتم لراجعتةق يالمجا  الن
 ي.ل دا على ال ايير .اييلد عل يي  ينار ال تالي: ل رد لؤسسات التعل م العال •

 للجم يق ةل تالي المراجعات والتك  مات لت ون لتاس
 يولجييدر اإل ييارة إلييى لنيية أوجييد لسييتواان لجييمان الجييودة .ل ييدا   مييا هييو ال ييا  فيي  

وهمييييا المراجعيييية الدا ل يييية والمراجعيييية الاارج يييية   (119)العييييالم  يالعدأييييد لييييد ا نظميييية فيييي 
 :يواملد لوض   ذلر لد  ل  ا ل

: واييتم ف  ييا اسييتادا  ال ييات التك يي م Internal Reviewالمراجعيية الدا ل يية   •
اليييييينالي إلجييييييراا المراجعييييييات الدا ل يييييية لجييييييودة البييييييرالي لييييييد  ييييييل  اللجييييييان 

لييد ل يي ا   التجييمد عييدد   ي  والتيي ياالستايياراة العاليية ل ييد ورنييالي لعل ميي 
ا لا لكد  نتييالي هيينه المراجعييات الدا ل يية المصل ة لد رجا  الص اعةق و الب  

  ياالعتبييار ع ييد لو اييي التمواييد ال لييول يه ال تييالي فيي لل لوليية  واييتم ل يين هيين
 التموادق   ي.ارض ل دأد لهل ة المؤسسة لتلك
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: ولييتم المراجعيية الاارج يية للبييرالي External Reviewالمراجعيية الاارج يية  •
ا كادكم يية عييد  رايي  نييوع د لييد المراجعيية همييا المراجعيية الاارج يية للبييرالي 

لييرة  والمراجعيية الاارج يية للبييرالي السيياراة لراجييي  و   يالجالع ة الجدأدة الت
ولكو  .عمل ة المراجعة الاارج يية لجييان  (120)أتم عمد إعادة لراجعة ل ا يوالت

ليييييد المك مييييي د ليييييد  يييييار  المؤسسييييية  وعيييييادة ليييييا لتييييي لم للييييير اللجيييييان ليييييد 
  يير  يا كييادكم  د لييد جالعييات ل يير   ولييد لمبليي د لييد المجتمييي الاييارج

أيييييييتم  ينوع ييييييية البرنيييييييالي الييييييين يالابيييييييرة فييييييي  ي لكيييييييادكم  د ليييييييد الم   ييييييي د ذو 
لعظييم ا مييال م والمكا عييات  يق ولتم عمل ة المراجعة الاارج ة ف(121)لراجعتة

 أييتم لراجعيية ورالج ييا  وعييادة لييا يعد  را  عمد  اارة ل دان ة للمؤسسة التيي 
أيييتم اإلويييلت عيييد نتيييالي المراجعيييات الاارج ييية إليييى ه مييية ضيييمان الجيييودة  لو 

ا لل ظييا  الايياد .لييد لكا عيية االعتميياد الم   يية لل ل ييات والمعاهييد  بكيي  ه ميية 
 و د إمل مق

 ينظــم ضــمان جــودة بــرامج التعلــيم العــال يالقــوى والعوامــل الثقافيــة المــؤررة فــ  -4
 بكندا  

أتييي  ر واتيييي  ر .يييالكو  والعوالييييد  يأؤ يييد هيييينا الجييي ا علييييى لن ال ظيييا  التعل ميييي 
أوجد ف ة  لييد مييو  وعوالييد جاراف يية واجتماع يية وامتصييادكة  يالمجتمي الن يالبكاف ة ف

فييإن نظييم ضييمان جييودة ورالجيية لييؤ ر ولتيي  ر وتليير الكييو  والعوالييدق  يوس اس ة  ولالتييال
 .ل داق يس تم ل اماتة .ال سبة ل ظم ضمان جودة ورالي التعل م العال وهنا لا

 يييما  ميييارة للراليييا الايييمال ة  ي  فيييإن   يييدا لكيييي فييي يال سيييبة للعاليييد الجارافييي .
  اللم ييي س ال ييياد   رلييي   ا يييرم   يل  يييا  ولمتيييد ليييد الم ييي س ا  لسييي  ا ب ييير   اول تيييد جييي ا  
ال ييدود البرايية لييي الوالكييات  ي  ولاييترا فيي يالاييمال يالم يي س الكطبيي  يفيي  ولمتييد  ييماال  

لييد ناس يية الاييما   الوالكيية ا لرال يية المت ييدة ا لرال يية فييي الج ييو  ولييي لالسييلا
والم طكيييية  Yukonأو ييييون  يلكا عييييات و ل يييية لمييييال م  وهيييي  10الارليييييق ولتيييي لم لييييد 

لاتلييم  ي  والتيي Nunavutونونيياتوت  Northwest Territoriesالاييمال ة الارل يية 
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مييارة للرالييا  س يي  ل اييد  يا كبيير فيي  يالاصال  الدسييتوراة ل يياق ولسيياسة   ييدا هيي  يف
–نصم لساسة للرالا الامال ة  ول نا لعد  اني لكبر دولة فييي العييالم لساست ا على 

.إضافة نسبة ال ا.  والم اه  و بك ا لمساسة ال ييا.  فكييس ليي لي   ييدا فييي المر يي  الرا.ييي 
ن لق واتسم ل او   دا .البرودة والتطييرق    يير (122)و د دو  العالم لد س   المساسة

اللسيييام المسييياسةق ونت جييية هييينه  اول ييير   نظييير  ا سيييوا  الم ا  ييية لاتليييم ليييد ل طكييية 
المسييياسة الااسيييعة ووجيييود لميييال م  ولكا عيييات لت وعييية  السيييمت نظيييم  ضيييمان جيييودة 

الم يياور  ي.التباأد والتعك ييد الاييدأد   مييا لييم لوضيي  ة فيي  يال  د يالبرالي .التعل م العال
 يفيي  الت ييومعلييى وجييود هيينا  (123)السا.كة لد الدراسة ال ال ةق واعترض .عت البيياسب د

.ل ييدا  ذليير  هم يية وجييود نظييا  لوسييد لجييمان  ينظم ضمان جودة ورالي التعل م العييال
 اا ودا د نتيي  الدوليية لييد إمليي م   يير لكجيي  الجودة  و دق ل س ر س ولة االنتكا  دا ل   

 يلييد م بييد .ييام ةال  د  ووضوس يولد لكا عة   ر   ول اادة ف م نظا  التعل م العال
ميييد  ينظيييم ضيييمان الجيييودة .ل يييدا والتييي  يلظييياهر التعكيييد الموجيييودة فييي  دو  العيييالمق وليييد

ل ون نت جة السام لساست ا ول وم لمال م ا  استادا  العدأييد لييد المصييطل ات والعدأييد 
كسييمى  أوجييد لييا  ييد إمليي م لاتلييم عييد ا  ييرق فمييبل   يلييد ا ل ييات لجييمان الجييودة فيي 
والمكصود و ييا الموافكيية علييى   Program Approval.عمل ة لالموافكةل على البرنالي 

عمل ييييية للراجعييييية البيييييراليل لاتليييييم عميييييا كسيييييمى . يالبيييييرالي ا كادكم ييييية الجدأيييييدة  وهييييي 
Program Review  ككصيييد و يييا لراجعييية البيييرالي ا كادكم ييية المتعلييية )  ييير  يوالتييي

 Professionalل يعمل يييييية لاالعتميييييياد الم  يييييي الجدأييييييدة( والكالميييييية .التعييييييدق للييييييا 
Accreditation ي.عييييت لمييييال م   ييييدا اعتميييياد البييييرالي الدراسيييي ة فيييي  يفيييي  ف كصييييد و ييييا 

عمل يية  Cyclical Reviewالجالعييات والمعاهييد  واكصييد .عمل يية لالمراجعيية الدوراييةل 
لتا.عيييية للبييييرالي المعتمييييدة .التعييييد للت كييييد لييييد لطوارهييييا .اييييلد لسييييتمر  للييييا عمل يييية 

جييودة لييد ف  ييا أييتم لو  ييد ال يف كصييد و ييا العمل يية التيي  Audit Processلالمراجعييةل 
س يي  لليي   لؤسسيية  Internal Review ل  الت كد لد وجود لنظم لراجعيية دا ل ييةل 

نتسيي ا .الباع ييا لتجييمد جييودة ورالج ييا المكدلييةق ولييد ه ييا ألسييي  بييرة  يالتعليي م العييال
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الك يييا  وييي ت  العمل ييية ولييينات اإلجيييرااات  للييير  الس انييي   يميييد لع ييي  يالمصيييطل ات والتييي 
نظيييم ضيييمان الجيييودة .ليييد المكا عيييات  يد لوس يييد فييي اال تلفيييات نا يييمة ليييد عيييد  وجيييو 

لتبسيي س  يعلييى السييع Bernhard 2012  (124)لييد ه ييا أؤ ييد ورن يياردوا مييال مق 
 ق  يولوس د نظم ضمان الجودة على المستو  الكول

لييد البلييدان مل ليية السييلان .ال سييبة د   فييإن   ييدا لعيي ي.ال سييبة للعالييد االجتميياع
لعد  ال اييادة السييلان ة سييراي  ومييد كعيي   ذليير .اييلد لساسييي لمساست ا ال ب رة  إال لن 

إلييى عيياللي ال جييرة وارلتييام نسييبة الموال ييدق س يي   ييللت   ييدا لمييدة  واليية لييد اليي لد 
للعدأد لد اللجميي د اليينأد  ييانوا كتييدون إل  ييا لييد دو   ب ييرة لييد العييالمق وات ييون  اللان  

لي نصييم السييلان لييد ل ييد ف ييوا  الب يية السييلان لييد الع ا يير الم يياجرة لييد لورولييا 
وراطاني  والبل  كعييود إلييى ل ييو  فرنسيي ة والبييامي لييد دو  ل يير ق و  ييدا دوليية   ال يية 

 ينجل  ايية والترنسيي ة همييا اللاتييان الرسييم تانق ولالتيياللييد اللايية اإل ن  ييل  إاللايية  س يي  
افيية و ك والترنسيي ة ليي  رت البكافيية ال  دكيية عبيير التييارات .البكافييات والعييادات البراطان يية

السلان ا  ل  دق  نلر ل  رت البكافيية ال  دكيية .صييورة  ب ييرة .البكافيية ا لرال يية  وذليير 
ق ومييد للكييى هيينا الت ييوم (125) .سييب  التكييار  فييي الملييان ولبيياد  ال جييرة ويي د الييدولت د

وعلييى نظييم ضييمان الجييودة  ا.ظلليية علييى التعليي م عموليي   يالمجتمييي ال  ييد يفيي  يالبكيياف
ي لميييا سيييب  ذ يييره عيييد نظيييم ضيييمان الجيييودة .يييالتعل م عليييى وجييية الاصيييودق فييي لس

ن إلن إجييرااات ضييمان جييودة البييرالي ا كادكم يية لتسييم .ييالت وم  ستييى  يال  ييد يالعييال
كسييي د إل  يييا ل دأيييد ال يييات ضيييمان الجيييودة الدا ل ييية لبرالج يييا  يكيييد لؤسسييية لعلييي م عيييال
Internal Review مارنييت ويي د  يالتيي  (126)لسييد الدراسييات الرالييدة ق واؤ ييد هيينه ال ت جيية

اليييدو  ا ورول ييية عالييية والممل ييية  ي  يييدا ولب لييية فييي  ينظيييا  ضيييمان الجيييودة المتبيييي فييي 
المت يييدة عليييى وجييية الاصيييود  س ييي  ليييم الت ك يييد عليييى ل يييوم ال يييات ضيييمان الجيييودة 

ن إسييي د  ي.ل يييدا  وانصيييبا  اهتمال يييا عليييى إجيييرااات المراجعييية الدا ل ييية للبيييرالي  فييي 
لعظم دو  لورولييا هييو لر   هييا علييى المراجعيية الاارج ييةق ولبيي د لييد  يالسمة الاالبة ف
.ل يييدا هيييو ضيييمان الجيييودة  اولطب كييي   الدراسييية لن المصيييطل  ا وسيييي انتايييار   يييل  للييير ا
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Quality Assurance لكاود التر  يي  علييى لصييطل  ل سيي د الجييودة  يفQuality 
Enhancement  لييد  ييل   يلوروليياق ومييد كظ يير ليي  ر   ييدا .ييالمجتمي ا لراليي  يفيي

 يككصيييد .ييية فييي  .عيييت ا ميييال م والمكا عيييات  إال لنييية ياسيييتادا  لصيييطل  االعتمييياد فييي 
س ييي  أوجيييد   professional accreditationل يلاالعتمييياد الم  ييي  يالسييي ا  ال  يييد
  وهييينا (127)السييي وات ا   يييرة  يليييم اعتمييياده .ل يييدا فييي    ادراسييي  الاصصييي   43لكبييير ليييد 

 يييلس تة .عيييد ليييدة لع  ييية لاتليييم ليييد لكا عييية   ييير   ولعيييد ذلييير  ياالعتمييياد ل ت ييي 
للمعيياأ ر الموضييوعة لييد مبييد ه مييات ضييمان  اكيي  إعييادة االعتميياد لييرة ل يير   ب يأ بايي 

 الجودةق  
  فإن   دا لعد لد ل  ييى دو  العييالم  س يي  أرلتييي ي.ال سبة للعالد االمتصاد

 ل ظميية التعيياون والت م يية االمتصييادكةف  ا لعد  د د الترد  وهي لييد ضييمد لعجيياا 
ولجموعيييية البميييياني  ولييييد إسييييد  لفجييييد الييييدو  العايييير التجاراييييةق ونت جيييية اللسيييييام 
لسيياست ا  أت ييوم ال ايياط االمتصييادي   صيي لة لت ييوم المييوارد التييي لتمتييي و يياق واعتمييد 

ولييييات االمتصيييياد ال  ييييدي علييييى لبييييدل االمتصيييياد ال يييير  إال لن ال لوليييية ال  دكيييية وسل
ا في  ب ر لد ال اا ات االمتصادكةق واالسييتبمار ا ج بييي المكا عات لؤدي دور ا ل م  

لييية لييي   ر  ب ييير فيييي االمتصييياد  ف ب ييير ليييد الاييير ات ا لرال ييية ليييؤ ر فيييي االمتصييياد 
 مييا لن ل ييد لييد وراطان ييا وال ا.ييان وللمان ييا اسييتبمارات  ب ييرة فييي   ييداق ونظيير ا  ال  ييدي 

علييى امتصيياد  عييالم ا و   كسيي طر لجييا   يي اعة الاييدلاتل ون ييا لييد ضييمد دو  ال
ولييد لهييم الاييدلات فييي  .(128)ك دا الني كعمد .ة لا ككر  لييد  ل يية لرلييام المييوا   د

كعييد  يا لييد ال لوليية الت درال يية ل مييال م ال  دكييةق ولالتييالكمييو  ج ل يي   يك دا التعل م  واليين
انتع اك  امتصيياد - ي و ا يية التعليي م .عييد البييانو –التعليي م   أ ييدق  (129)المكييا  ا و  يفيي   يي 

  ولد ه ا كعد لد لهم لبررات االهتمييا  .جييمان الجييودة يإلى ل س د االمتصاد ال  د
  ومييد يككييد  لمؤسسييات التعليي م العييال يل دأييد لسييتو  التمواييد اليين يالتعليي م العييال يفيي 

ا يية و   يياولموال يدعم لؤسسات التعل م العييال يسم  للمؤسسات الاا ة .التد د ف
 ق  (130)ورالي التدرا  على الم ارات يف

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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   فإن   دا لعد دولة ذات سلولة ورلمان ة ف درال ةيولال سبة للعالد الس اس 
الييني  لد التا  المل ييي  ولجليي  العمييو   لاجي لمباد  الدكمكرا  ة  وات ون البرلمان

لسييمول ات  درال يية ل  ييدا الييني أييتم لع   يية ولكسييم الب  يية الت أييتم انتاا.يية  ولجليي  الايي وو
ال  دكيية البل يية  ول تييوي ا مييال م   قلكا عييات ال لييم ويي د ال لوليية الت درال يية والعايير

على ه مات لاراع ة  ا ة و ا  ول د ل ون لسمول ال ا الدستوراة لمييد لييد لليير التييي 
ق  ولال سيييبة (131)ليييد  المكا عيييات ليييي وجيييود .عيييت اال تلفيييات فيييي الب  ييية ا ساسييي ة

فيييإن  ي  ولالتييياليفيييل أوجيييد و ارة ف درال ييية لو و ارة للتعلييي م العيييال يال  يييد يلعيييالللتعلييي م ا
المكا عييات وا مييال م هييي المسييمولة عييد  ييد لسييتواات التعليي م ف  ييا  ول ييد ل  ييا نظييا  

  فكييد لو لييت يلعل مييي  يياد و يياق ولمييا لن   ييدا دوليية ف درال يية ك لم ييا نظييا  دكمكرا يي 
لييي م ل لوليييات الم يييا   اليييبلل والتيييي لكيييو  .التعييياون ال لولييية الت درال ييية لسيييمول ة التع

ق يويييدورها ليييي المكا عيييات العايييرة فيييي لكيييدكم ويييرالي دراسييي ة فيييي لرسلييية التعلييي م العيييال
كاتلييم لييد إمليي م   يير ولييد  يفييإن نظييا  ضييمان جييودة وييرالي التعليي م العييال يولالتييال

لجالعييات لاتلتيية لتبع ييا ا يجييرااات التيي ا ل ييات واليي ظم واإل يلكا عيية   يير   ولالتييال
ل  يييا ه ميييات  يلمعييياأ ر ه ميييات االعتمييياد الماتلتييية والتييي  اولتباأ ييية لدرجييية  ب يييرة  بكييي  

ذلر لد  ل  سك كة عييد  وجييود لعيياأ ر  يسلول ة ول ر   ا ةق ولظ ر الماللة ف
 يم ييات المارجييات  ولالتييال يإلييى  ييعولة فيي  يمول ة ل ددة لجمان الجودة  لما أييؤد

 و د الجالعات نتس اق   Benchmarkingعمد لكارنات  يالصعولة ف
 

ــالالمحـــور الثالـــ :  ــيم العـ ــاد وضـــمان جـــودة التعلـ ــارن لـــنظم اعتمـ  يالتحليـــل المقـ
 بالواليات المتحدة األمريكية وكندا
نظييم ضييمان جييودة واعتميياد  يالمكارنيية فيي  يدولتيي  يلما سب  عرضيية لييد  برليي 

الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية   كمليييد اسيييت تا  سيييت نكييياط للمكارنييية وييي د يالتعلييي م العيييال
نظييم اعتميياد  ي(  لرجييي إلييى  ب عيية الكييو  والعوالييد البكاف يية المييؤ رة فيي 1و  دا  جييدو  )

: المصييطل ات الاييالعة ي.الدولت دق ولتمبد للر ال كيياط فيي  يوضمان جودة التعل م العال
    ولويييير ي لتييييا الييييدولت د  والتلسييييتة وراا ضييييمان الجييييودة واالعتميييياد للتعليييي م العييييال يفيييي 
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  ولبع يييية ال  مييييات يالييييدوافي وراا االهتمييييا  .جييييمان الجييييودة واالعتميييياد .ييييالتعل م العييييال
لليير  ي  والت ييوم فيي ةولرالجيي  يالمسمولة عد ضمان جودة واعتماد لؤسسات التعل م العال

 يعيييرض لتصييي ل يال  مييات  والم ظميييات المسيييمولة عيييد لك ييي م للييير ال  ميييات  وف ميييا ألييي 
 لنلرق
 المقارنة يدولت يالمصطلحات المستخدمة ف -1

ا كبييير  يلاتليييم المصيييطل ات ذات العلمييية .جيييودة لؤسسيييات التعلييي م العيييال
  الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية لصيييطل يالمكارنيييةق فتييي  ي يييد ليييد دولتييي  يفييي  ااسيييتادال  

هو المستاد  .الد  الي  س   أتم التر    علييى ال ييات  Accreditationلاالعتمادل 
لجييع ا  لو ورالج ا لمعاأ ر .ع   ييا يلمد  است تاا لؤسسة التعل م العال ااالعتماد  بك  

للتعليي م لييا .عييد المرسليية البانوايية هييو  اا المسييمى ا كبيير  يي وع  ه مييات االعتمييادق لكجيي  
ق  ما لم  ت الوالكييات المت ييدة ووجييود لصييطل  Higher educationل يلالتعل م العال

والايياد   Recognitionوهييو لصييطل  لاالعتييراقل يالسيي ا  ال  ييد يكسييتاد  فيي  ال
وتك يي م ه مييات االعتميياد لييد مبييد ل ظمييات لك يي م ل ييدق إلييى الت كييد لييد جييودة ه مييات 

وضييعت ا للعتميياد  سييواا  انييت ه مييات  يد ولك يي م ال ييات عمل ييا والمعيياأ ر التيي االعتمييا
 اعتماد إمل م ة لو و   ة لو   ر ذلرق

هييو  Quality Assurance  ييدا فييإن لصييطل  لضييمان الجييودةل  يللييا فيي 
ق س ييي  أيييتم التر  ييي  ي  و ا ييية ضيييمان جيييودة ويييرالي التعلييي م العيييالاا كبييير اسيييتادال  

دة البرالي والت كد لد وجود ال ييات لراجعيية دا ل يية .لييد على ضمان جو  ي.الد لساس
اليير م لييد ذليير فييإن لصييطل  لاالعتمييادل علييى وضييعت ا و تسيي اق  يلؤسسيية لعليي م عييال
Accreditation   عت المكا عات وا مال م .ل دا  إال لنيية ككتصيير  يف الستاد  لكج.

ا كادكم يية لييبعت البييرالي  Program Accreditationل يعلييى لاالعتميياد البرنييالج
 Institutionalل يفيييييييي المجييييييياالت الم   ييييييية فكيييييييس دون لاالعتمييييييياد المؤسسييييييي 

Accreditation لاعتمييياد البيييرالي الم   يييةل   واطلييي  عليييى ذليييرProfessional 
programs accreditation(132).   ا.اإلضييافة ليينلر فييإن المصييطل  ا كبيير انتاييار 
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  Post-secondary educationل ي .عيييد البيييانو  هيييو لالتعلييي م ليييا يللتعلييي م العيييال
  Universities College  وال ل ييات الجالع يية  Universitiesوااييمد الجالعييات 

 Technical  والمعاهييد الت  يية Community Collegesو ل ييات المجتمييي الم لييي 
Institutesق 

 يفييي  ي( لكارنييية وييي د نظيييم االعتمييياد وضيييمان الجيييودة .يييالتعل م العيييال1جيييدو  )
 ة ا لرال ة و  داالوالكات المت د

 وجه المقارنة الواليات المتحدة األمريكية كندا

.عييييد  لؤسسييييات التعليييي م لييييا-
-Post ي البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانو 

Secondary 
Institutions 

 Quality ضييمان الجييودة -
Assurance 

 يلؤسسيييييات التعلييييي م العيييييال-
Higher Education 

Institutions 

االعتميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد -
Accreditation 

 Recognitionاالعتراق -

المصطلحات  -1
 الشائعة

 التلستة البرجمال ة-

 االهتمييا  .جييودة العمل ييات-
Processes  لييييييييد  ييييييييل  

االهتميييا  .المراجعييية الدا ل ييية 
Internal Review 

 برجمال ة  التلستة ال-

االهتما  .جودة المارجييات -
Outcomes  ليييييييد  يييييييل  

االهتما  .المراجعة الاارج ة 
External Review 

الفلسفة وراء  -2
ضمان الجودة 
 واالعتماد

ال صيييييييو  عليييييييى التموايييييييد -
 ق  يالت درال يال لول

الت افسييييي ة ويييييي د لؤسسييييييات -
علييى اجتيينا   يالتعليي م العييال

أبرز الدوافع وراء  -3
االهتمام بجودة 
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واعتماد مؤسسات  لكبر عدد لد الطلبةق
وبرامج التعليم 

 يالعال

ه ميييييييييييات ضيييييييييييمان جيييييييييييودة -
 سلول ة  ول ر   ا ةق  

ه مييييييييات اعتميييييييياد  ا يييييييية -
لسييييييييييييتكلة عييييييييييييد ال لوليييييييييييية 

 الت درال ةق

تبعية هيئات  -4
ضمان الجودة 
 واالعتماد

لوجييييييييييد ه مييييييييييات لجييييييييييمان -
الجييييييودة لت وعيييييية لييييييد إمليييييي م 

  يير     يير ولييد لكا عيية 
لن ييا جم ع ييا ل ييتم  يولتتيي  فيي 

.جييييمان جييييودة البييييرالي دون 
اعتمييييييياد المؤسسييييييية  ليييييييد لو 

 قياالعتماد التاصص

 يأوجييييييييد اعتمييييييييياد لؤسسييييييييي -
  يولاصصيييييييييييي  يولرنييييييييييييالج

ولت يييييييييوم ه ميييييييييات االعتمييييييييياد 
  يهيييييييييو إمل مييييييييي  فم  يييييييييا ليييييييييا

للمؤسسيييات الدأ  ييية   يوو  ييي 
ذو علمييية .الم  ييية   يوو  ييي 

 ق  يوه مات اعتماد ورنالج

هيئات  يالتنوع ف -5
 االعتماد

أوجييييد ل ظمييييات  ا يييية  ال-
 لتك  م ه مات ضمان الجودة   

لجليييييييييي   الوجيييييييييد ل ظمتييييييييي -
 ياعتميييييييييييياد التعليييييييييييي م العييييييييييييال

CHEA ومسيييييييييييييم التعلييييييييييييي م  
  قUSDE.الوالكات المت دة 

المنظمات  -6
المسئولة عن 
تقييم هيئات 
 االعتماد

 المقارنة يبدولت يالفلسفة وراء ضمان جودة واعتماد التعليم العال -2

المكيييد  و ميييا .ايييلد  ياالهتميييا  .جيييودة التعلييي م العيييال يالمكارنييية فييي  التتييي  دولتييي 
التلسييتة وراا ذليير االهتمييا   ي  إال لن ه يياا .عييت اال تلفييات فيي يامتصيياد يورجمييال

الوالكييات المت ييدة أ صيي  علييى الت كييد لييد جييودة  يفيي  ق فاالهتمييا  ي.جييودة التعليي م العييال
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للارجييات التعليي مل ولييد  ل كيي  المعيياأ ر  واييتم التر  يي  ل.اييلد لمييد علييى المييد لت 
  satisfactionStudentأتم االهتما  ورضييا الطلبيية    ولنلر عادة لا(133)والعمل اتل

   و ا يييية(134)يلؤسسييييات التعليييي م العييييال يعييييد الاييييدلات التعل م يييية المكدليييية ل ييييم فيييي 
 Student Evaluation of.اسيييتادا  اسيييتب ان رضيييا الطلبييية عيييد التيييدرا  

Teaching (SET)فييإن ال ييات المراجعيية الاارج يية  يق ولالتييالExternal Review 
نظيييم ضييمان جيييودة  يالمت يييدةق للييا فيي نظييم االعتمييياد .الوالكييات  يفيي  اا كبيير ويييرو    يهيي 

.ل ييدا  فيي ملد اسييت تا  لنيية أ ييتم .جييودة لالعمل يياتل .اييلد لكبيير   يوييرالي التعليي م العييال
لكييو   يالتيي  Internal Reviewوذليير لييد  ييل  االهتمييا  .ذل ييات المراجعيية الدا ل يية 

لظروف يييا و ب عت يييا  وذلييير .يييالتر    عليييى ضيييبس  ا بكييي   يو يييا لؤسسيييات التعلييي م العيييال
 Qualityلكبيير لييد  ون ييا لطبيي  فلسييتة ل سيي د الجييودة  Quality Controlجييودة ال

Improvementأتعييييارض لييييي المعيييياأ ر الم ييييددة لييييد مبييييد ه مييييات    وذليييير .مييييا ال
 ضمان الجودة .ا مال م والمكا عاتق

 يأبرز الدوافع وراء االهتمام بجودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العال -3

المكارنيية  يدولتيي  يالت ل د الساو  ل ظم ضمان الجييودة واالعتميياد فيي وجدنا لد 
لسيييعى لرفييييي جودل يييا وسصيييول ا علييييى االعتمييياد لسييييب   يلن لؤسسيييات التعلييي م العييييال

ال صييو  عليييى لمواييد لييد الج يييات ال لول يية الت درال ييية   يأتمبيييد فيي  ينتعيي  يامتصيياد
 يد أ تميييون فييي واسيييتجا.ة لجييياو ات الم افسييية  واجتييينا  عيييدد لكبييير ليييد الطلبييية الييينأ

س درسييون ف  ييا و يياا  علييى  ون ييا لؤسسيية لعتمييدة ل    يير  يا ت ييارال م للجالعييات التيي 
الوالكيييييات المت يييييدة ا لرال ييييية أبييييير  دافيييييي  يلعتميييييدةق إال لنييييية كمليييييد اسيييييت تا  لنييييية فييييي 

وراا  ا  ييييدا أتمبييييد الييييدافي ا كبيييير ظ ييييور   ينيييية فيييي إسيييي د  يلالت افسيييي ةل .اييييلد لكبيييير  فيييي 
ال صيييو  عليييى اليييدعم ليييد لييي    يفييي  يلي التعلييي م العيييالاالهتميييا  .جيييمان جيييودة ويييرا

ولساعدات لال ة لد ال لوليية الت درال يية .ا مييال م  سييواا .اييلد لبا يير لو .اييلد   يير 
 لبا رق
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 المقارنة يبدولت يتبعية هيئات ضمان جودة واعتماد التعليم العال -4

   يييدا لت يييوم الج يييات المسيييمولة عيييد ضيييمان الجيييودة  فم  يييا ه ميييات سلول ييية يفييي 
رسيييم ة نييي  التايييراي عليييى إنايييال ا وه ميييات لا.عييية الل ييياد لؤسسيييات التعلييي م العيييالي 
ول ظميييات ل   ييية وه ميييات اعتمييياد دأ  ييية  .اإلضيييافة إليييى وجيييود ه ميييات   ييير سلول ييية 
 ا ييية لكيييد   يييدلات استاييياراة ولعميييد عليييى لبييياد  الابيييرات وييي د لؤسسيييات التعلييي م 

لاتلييييم ا مييييال م  ي.عجيييي ا ولعييييت وليييي د ه مييييات ضييييمان الجييييودة نتسيييي ا فيييي  يالعييييال
واميييييي ال يييييا  عميييييا هيييييو لوجيييييود .الوالكيييييات المت يييييدة  يوالمكا عييييياتق وهييييينا كاتليييييم فييييي 

 دن جم ييي ه مييات االعتميياد .الوالكييات المت ييدة .ييا تلق لنواع ييا لعيي إا لرال يية  س يي  
   مات سلول ةق  ا ودلت  الر م لد لن ا لاراا   على  –ه مات   ر سلول ة 

 المقارنة يهيئات ضمان الجودة واالعتماد بدولت يالتنوع ف -5

ه مييات ضييمان الجييودة وه مييات اعتمييياد  فيييسييمة الت ييوم  يالمكارنيية فيي  التتيي  دولتيي 
الوالكييييات المت ييييدة )اإلمل م يييية  يق إال لن ه مييييات االعتميييياد الماتلتيييية فيييي يالتعليييي م العييييال

Regional accreditors ات الدأ  يييية   والو   يييية للمؤسسييييNational faith-
related accreditors والو   يييية ذو علميييية .الم  يييية  National career-
related accreditorsي  وه ميييييات االعتمييييياد البرنيييييالج Programmatic 

accreditors ي( أت ييييييوم االعتميييييياد ف  ييييييا لييييييد اعتميييييياد لؤسسيييييي Institutional 
Accreditation يواعتماد ورنييالج Program Accreditation  يواعتميياد لاصصيي 

الييير م ليييد ل يييوم ه ميييات ضيييمان الجيييودة عليييى   يييدا ف يق لليييا فييي Professional يل  ييي 
وا تلف ا لييد إمليي م   يير ولييد لكا عيية   يير   إال لن ييا جم ع ييا لعتبيير ه مييات لر يي  

 دون االهتما  .جمان جودة المؤسسة  لدق يعلى ضمان جودة ورالي التعل م العال
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ــدولتوجــود  -6 ــات ضــمان الجــودة واالعتمــاد ب ــيم هيئ  يمنظمــات مســئولة عــن تقي
 المقارنة

الوالكييات المت ييدة ا لرال يية المكارنة  لب د لن  يدولت يلد  ل  ل ل د  برل
  ول يييدق Recognitionل تيييرد ووجيييود ل ظميييات  ا ييية للعتيييراق ل  ميييات االعتمييياد 

لجلييي  اعتمييياد لؤسسيييات  ي  لبيييد ل ظمتييي لك ييي م عميييد ه ميييات االعتمييياد الماتلتيييةإليييى 
أوجييد ليية  ال وهييو لييا قUSDE  ومسم التعل م .الوالكات المت ييدة CHEA يالتعل م العال

  ييدا   يل ظمييات   يير ال لول يية فيي  اليير م لييد وجييودعلييى   فيالسيي ا  ال  ييد يلب ييد فيي 
را.طيييية الجالعييييات وال ل ييييات ال  دكيييية و  (AAAC)لبييييد را.طيييية ه مييييات االعتميييياد .ل ييييدا 

(AUCC)  لسيياعدة  ييد لييد ه مييات ضييمان الجييودة ولسيياعدة  يلكييو  وييدور فيي  ي  والتيي
 دلعييي  رات  إال لن يييا اللت ك ييي  الجيييودة ليييد  يييل  لبييياد  الابييي  يلؤسسيييات التعلييي م العيييال

 ج ات لك م  ة ل  مات ضمان الجودةق  

وعلييى وجيية العمييو   كسييت تي لمييا لييم عرضيية لييد ل ل ييد لكييارن ليي ظم ضييمان 
.ل ييدا والوالكييات المت ييدة لن  لتييا الييدولت د ل تمتييان ودرجيية  يجودة واعتماد التعل م العييال

وجيييود اال تلفييييات اليييير م ليييد عليييى ف  يييا   يكب يييرة وت سييي د جيييودة لداا التعليييي م العيييال
.عيييييت االلتام يييييات ذات العلمييييية .جيييييودة  يو   مييييياق وايييييدلد عليييييى ذلييييير ا يييييتراك ما فييييي 

 ولييا 2004وييدلت عييا   يالتيي  (135)  لد لور ها االلتام ةيلؤسسات ولرالي التعل م العال
 the Association ofويي د ال يياد الجالعييات ال  دكيية ي الييت لطبكيية للومييت ال ييال

Universities and Colleges of Canada (AUCC)  يوالمجليي  ا لراليي 
  ولجليي  اعتميياد the American Council on Education (ACE)للتعليي م 

 the Council for Higher.الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية  يالتعلييي م العيييال
Education Accreditation (CHEA)للجالعيييات  ي  واالل ييياد اليييدولthe 

International Association of Universities (IAU) ق س يي  لييم عمييد و ييان
 يييادر ليييد جم يييي ال  ميييات السيييا.كة .اييي ن للييير االلتام ييية الاا ييية .مؤسسيييات التعلييي م 



 مقارنة بني خربيت الوالايت املتحدة وكندا           و د/ هنى العاصي  بيومي ضحاوي أ.د/ 

87 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمرب   2016م 

 Sharing Quality Higher Education يعلييى لسييتو  العييالم سييم يالعييال
Across Borders: A Statement on Behalf of Higher Education 

Institutions Worldwide  يول   للر االلتام ة على وجو   اييادة التعليي م العييالق 
  ول ييدق ل ييوم يعلييى المسييتو  الكييول يعيياور ال ييدود  و ييدق لكل ييد التمواييد ال لييول

العييا   يولؤسسييالة  ومييد انجييم لللتام يية فيي  يالتاصصييات ول ييوم لنميياط التعليي م العييال
مق و ييان علييى لسييتو  العييال يلؤسسة لعل م عال 30 يسوال 2006-2005ل ا  يالتال

-الم جييمة لتليير االلتام يية  يلجيي  علييى لؤسسييات التعليي م العييال يلييد لهييم ال كيياط التيي 
وجييييو  لن كلييييون للمؤسسيييية الم جييييمة لتليييير  -وذات العلمييية .سيييي ا  الدراسيييية ال ال يييية

االلتام يية نظييا  لمراجعيية الجييودة ول سيي   ا  كعتمييد علييى الابييراا وعلييى لاييار ة الطلبيية 
لليير المؤسسييات  ولن علييى المؤسسيية الايياذ  طييوات ضييمان جييودة  يولراعيياة ارال ييم فيي 

ل يييددة للت كيييد ليييد جودل يييا  ولن كليييون ليييدأ ا ال يييات لتطب ييي  ضيييمان جيييودة ورالج يييا 
جم ييي فروع ييا وييدا د ذات الدوليية لو ستييى .تروع ييا  يو ل ال ا  على لن كطبيي  ذليير فيي 

 عليييى  يييد يأ باييي  يالايييار ق ولالتيييال ي يييار  الدولييية  إن  يييان ليييدأ ا فيييروم للجالعييية فييي 
ل جييييمة لللتام يييية لن لطبيييي  نتيييي  المبيييياد  الاا يييية .جييييمان  يلؤسسيييية لعليييي م عييييال

عييد للييان لييدرا   جم ييي البييرالي الدراسيي ة .اييت ال ظيير فيييالجودة وال ال ا ولعاأ رهييا 
لييد الوالكييات المت ييدة ا لرال يية و  ييدا أ تمييان  لليير البييراليق ولييد ه ييا أتجيي  لن  ييل  

ف  مييا  ولسييعى  لتييا الييدولت د لت سيي د نظييم ضييمان  ي.الد واض  .جودة التعليي م العييال
 قيضوا التعاون الدول يالجودة ونظم االعتماد ف
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نظــام  تطــوير يالمقارنــة فــ  يدولتــ  يالــدروس المســتفادة مــن خبرتــ المحــور الرابــع: 
 مصر يف يبالتعليم العال ضمان الجودة واالعتماد

 يكملد ل دأد لوجة االسييتتادة لييد نظييم االعتميياد وضييمان جييودة التعليي م العييال
لطيييوار نظيييا  ضيييمان جيييودة واعتمييياد التعلييي م  ي.ليييد ليييد الوالكيييات المت يييدة و  يييدا فييي 

لجييا  ضييمان الجييودة  يوتو يي ة .عييت الدراسييات المكارنيية فيي    عمل  ي المصر  يالعال
دوليية لع  يية والعمييد .موجبيية  يا  يين و ظييا  اعتميياد لعيي د فيي  يأ با واالعتماد . نة لال

  لييي  ب عيية ال ظييا  الييتل يالجوانيي  التيي  يدولة ل ر   وإنما كملد اإلفادة ل ة فيي  يف
فييييإن الدراسيييية ال ال يييية  يق ولالتييييال(136)التعل مييييي المييييراد لطب يييي  نظييييا  االعتميييياد ف ييييةل

 يالوالكيييات المت يييدة و  يييدا فييي  يسيييت نكييياط رل سييية للسيييتتادة ليييد  برلييي  لو يييلت إليييى
إنايياا  يلصيير  لتمبييد فيي  يفيي  يلطييوار نظييا  ضييمان الجييودة واالعتميياد .ييالتعل م العييال

ولرالج ييا للتكييد  للعتميياد   يل ظمييات  ا يية ل ييدق لت ه ييد لؤسسييات التعليي م العييال
عتمييياد .مصيير ولطيييوار وإنايياا ل ظمييات لتك ييي م لداا ه ميية ضيييمان جييودة التعليي م واال

  ولراعيييياة  صو ييي ة لؤسسييييات يالتاصصييي  يعمل يييا  واالهتمييييا  .االعتمييياد الم  يييي 
ول وع يييا  ولطيييوار لسييي  لايييل د فييير  المراجعييية الاارج ييية .يييالتعل م  يالتعلييي م العيييال

لل صييو  علييى التمواييد  الساسيي   يوالبرنييالج يجعييد االعتميياد المؤسسيي  ا  ول  يير  يالعييال
 التكرات التال ةق يط السا.كة فق واملد لوض   ال كايال لول

 
 للتقدم لالعتماد: يإنشاء منظمات لتأهيل مؤسسات التعليم العال -1

 ن لت هييد للعتميياد مبييد لن لتكييد  المؤسسيية  يل تييا  لؤسسييات التعليي م العييال
ذال ييا لو لتكييد  . سييد ورالج ييا ا كادكم يية لل صييو  علييى االعتميياد لييد ال  ميية المان يية 

أيييتم التكييد  إل  ييياق  يليية  وذليير للت كيييد لييد اسيييت تاا ول ك يي  لعييياأ ر ه ميية االعتمييياد التيي 
د ج ييات   يير   ييدا  لنيية أوجيي  يولبيي د لييد  ييل  ل ل ييد نظييم ضييمان الجييودة المتبعيية فيي 

 Association of Accreditingسلول ة .ل دا لبد را.طة ه مات االعتماد ال  دكة 
Agencies of Canada (AAAC)  را.طيية الجالعييات وال ل ييات ال  دكيية وThe 
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Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC)    
ل ك يي  لعيياأ ر جييودة ه مييات  يفيي  يلسيياعدة وييرالي التعليي م العييال يلكييو  وييدور فيي  يوالتيي 

لكييدكم  يفيي  يل ييد إمليي م لو لكا عيية  واتم ييور هيينا الييدور التيي ه ل ااالعتماد الماتلتة لبعيي  
 ا   مييا لكييو  لليير الييروا.س لكجيي  يالعييالال صيي  ولبيياد  الابييرات ويي د لؤسسييات التعليي م 

.مسيياعدة ه مييات ضييمان الجييودة ال  دكيية لت ييدأ  لعاأ رهييا وال ييات عمل يياق وهيينا الييدور 
 يأوجيييد ل ظمييية لو را.طييية .ع   يييا لكيييو  ويييدور لييي ه ل لصييير  فيييل يلييية فييي  نجيييد لبييي ل   ال

Rehabitation التكد  لل صييو  علييى االعتميياد يالرا بة ف يلمؤسسات التعل م العال  
لييييم إناييييا ها لتميييي    ين ال  ميييية الكول يييية لجييييمان جييييودة التعليييي م واالعتميييياد  والتيييي إوييييد 

التكييد  لل صييو  علييى  يي ادة  يالرا بيية فيي  ياالعتميياد لمؤسسييات لو لبييرالي التعليي م العييال
االعتماد  لتكر ال  مة . ن لالمؤسسة التعل م ة لو البييرالي التعل م يية مييد اسييتوفت لعيياأ ر 

ل ليينات يالتيي ه ل لكييو  ل.الييدور يُلم   االعتماد  وال  ميية نتسيي ا التيي  يولالتال (108)الجودةل
الييييل   لمؤسسييييات  يالمؤسسييييات لو البييييراليق س يييي  لكييييو  ال  ميييية لوتكييييدكم الييييدعم الت يييي 

ق  مييييا لكييييو  وتييييوف ر فييييرد الت م يييية الم   يييية للت ه ييييد ر سيييياا الجالعييييات (138)التعليييي مل
 ي التدرا  ولعيياون  م والج ييا  اإلدار والعمداا والو لا ور ساا ا مسا  ولعجاا ه مة 

لتطيييوار المؤسسيييات  يعمل يييات التكيييوام الييينال ي.ميييا أيييؤهل م ليييد المايييار ة .تاعل ييية فييي 
ذات  يذلييرق وفيي  يولكييدكم  اييارات الم اكيياة لل ل ييات الرا بيية فيي   (139)والت هييد للعتمييادل

 الومييييت لكييييو  ال  ميييية وييييدور لال لييييمل لييييد  ييييل  م ال ييييا .عمل ييييات المراجعيييية الاارج يييية
ليييييم ل ك ييييي   وللبييييرالي ا كادكم ييييية لمييييي   االعتميييياد  إذا ليييييا يلمؤسسييييات التعلييييي م العيييييال

عمييد ال  ميية  ي  لمييا لييراه الدراسيية ال ال يية ا دواج يية فيي الكجيي   يسييددل ا هيي  يالمعيياأ ر التيي 
 نتس ا لالمان ةل لة!ق   يا دوار  ف  م ل ون ال  مة لالمؤهلةل للعتماد ه يف اولجاد  

لصييير  يكييي  ضيييمان الجيييودة المتيييوافرة .الجالعيييات فييي الييير م ليييد لن لراعليييى و 
أتوميييي  لطيييوار لداا الجالعييية و ل ال يييا ووسيييدال ا  يفييي  يل يييدق إليييى الك يييا  ويييدور لساسييي 

  إال لن (140)هييال  ييا ل  ميية ال ل ييات والبييرالي للوفيياا .متطلبييات ال  ميية الكول يية ولعاأ ر 
م ييا  لراكيي  ضييمان الجييودة  دللت هييد للعتميياد  س يي  كعيي  اسد ذاليية  اف يي   يف دكع ذلر ال
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. دوارهييا لييد ضييمد ال ييات المراجعيية الدا ل يية ليي ظم ضييمان الجييودةق  ا يية ولن لليير 
-المراكيي  لواجيية  ييعولات عدأييدة لتكييو  . دوارهييا  فييالابرة الااصيي ة  سييد البيياسب د 

 د علييى لن ليياالعمد .مر   ضمان الجودة ل يين عييدة سيي وات لؤ يي  يف -.الدراسة ال ال ة
د للعتميياد  يي لكييو  .يية لراكيي  ضييمان الجييودة لييد ج ييود إلعييداد ال ل ييات والبييرالي للت ه

لمسيياعدة ال ل ييات  ولعييد ذليير أبييرر الك ييا  .الم اييد  يكلتيي  وال ة أواج يية  ييعولات عدأييد
–دعيياا لييدعم هيينا اال يهيينا المجييا  ل عتمييد علييى ا دليية الب ب يية التيي  يلييد الدراسييات فيي 

إلييى ضييرورة  (141)دراسيية ال ال ييةق وليينا ل ييارت لسييد الدراسيياتكايير  عييد نطييا  ال لمييا
 التع ييد دور لراكييي  ضييمان الجيييودة .الجالعييات  ول م ييية مييدرات  وادرهيييا الباييراة ل   ييي  

لجييا  االعتميياد .اييرض رفييي جييودة  يا  ودعييم هيينه المراكيي  .ابييراا دول يي د فيي ول  ولوج   
لن ه اا ساجيية لاسيية إلييى إكجيياد لداا ال ل ات للت هد للعتمادق ولد ه ا لر  الدراسة 

 يلمسييياعدة لؤسسيييات التعلييي م العيييال يوالت ييي  يلؤسسيييات  ارج ييية لتكيييو  .اليييدور التييي ه ل
ولرالجة على الت هد للعتماد  .الق ال  مة الكول ة لجمان جييودة التعليي م واالعتميياد 

كملييد لن لكييو  وييدور لسيياعد لتليير ال  مييات  يولراكيي  ضييمان الجييودة .الجالعييات  والتيي 
 س تم ل ه لة للعتمادق   يارج ة لت م  ب عة المؤسسة لو البرنالي النالا

لكتيييرح الدراسييية ال ال ييية االسيييتتادة ليييد  بيييرة   يييدا ليييد وجيييود ج يييات  يولالتيييال
للتكييد  للعتميياد   يلع  يية  ا يية وتكييدكم المسيياعدة علييى ل ه ييد لؤسسييات التعليي م العييال

لكو  .ة  د لد ال  مة الكول ة لجمان جييودة التعليي م واالعتميياد  وعد  االعتماد على لا
ة لجيييمان جيييودة التعلييي م واالعتمييياد لو لراكييي  ضيييمان الجيييودةق ذلييير لن ال  مييية الكول ييي 

لن ككتصيييير دورهييييا علييييى لطييييوار لعيييياأ ر االعتميييياد وال اليييية  وليييي   االعتميييياد  يأ بايييي 
دل لمؤسسييات  لت ه ل ييا  ستييى ال يللمؤسسييات الرا بيية ف يية دون السييع لكييو  وييدور لالُمؤهيي 

اأ ر لت ك   لعاأ ر ال  مة  ودور لال    مل علييى لييد  اسييت تال ا لليير المعيي  يالتعل م العال
لكييو   اعتبييار لييا يذات الومتق ولالمبد فإن لراك  ضمان الجودة .الجالعات  أ با يف

 تتييى ويينلر .اعتبيياره كُ  .ة لد لدوار هو ال ات للمراجعة الدا ل يية لل ل ييات ولرالج ييا  وال
لل ل ات والبييرالي للتكييد  للعتمييادق واملييد إنايياا لليير ال  مييات المكترسيية  لت ييون  ل ه ل  
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للتكييد   يلت ه ييد لؤسسييات ولييرالي التعليي م العييال يم ة لكييد  الييدعم الت يي ج ييات   يير رسيي 
لت هيييد  يللعتمييياد  لتكيييو  .عميييد لبييياد  للابيييرات وييي د المؤسسيييات المعتميييدة وللييير التييي 

للكيييييو  البايييييراة  يللتاصييييي    ميييييا كمليييييد لن لكيييييو  .اليييييدور التيييييدراب اللعتمييييياد  بكييييي  
 للر المؤسساتق  رفي جودة لداا  يللمساعدة ف ي.مؤسسات التعل م العال

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادإنشاء منظمات لتقييم  -2
نظيييم االعتميييياد  يكمليييد االسييييتتادة ليييد  بييييرة الوالكيييات المت ييييدة ا لرال ييية فيييي 

أ ييدق لتك يي م  ي  واليينRecognitionكسييمى ل.يياالعتراقل  وجييود لييا يف ي.التعل م العال
لداا ه مييات االعتمييياد نتسييي ا عيييد  راييي  ل ظميييات  ا ييية وييينلر لبيييد لجلييي  اعتمييياد 

  وذلييير  USDEومسيييم التعلييي م .الوالكيييات المت يييدة  CHEA يلؤسسيييات التعلييي م العيييال
 وتك  م عمد ال  مة الكول ة لجمان جودة التعل م واالعتماد .مصرق

لبعت الج ييات الم تميية  يعلهنا الس ا  ككترح االستتادة لد الوجود الت يوف 
ق  فعلييى لسييتو  العييالم يواالعتميياد علييى المسييتو  اإلمل ميي  ي.جمان جودة التعل م العييال

لوجييد عييدة ج ييات ل ييتم .جييمان جييودة التعليي م واالعتميياد  لييد لور هييا الم ظميية  يالعرليي 
 The Arab Organization for Qualityالعرل يية لجييمان الجييودة فييي التعليي م 

ucation (AROQA)Assurance in Ed (142) ق وهييي جمع يية دول يية   يير رل  يية
  ول ييدق إلييى ال  ييوض .مسييتو  جييودة التعليي م العييالي  2007ل سست في ولج لا عا  

.اييلد عييا  لييي التر  يي  علييى اليي ظم الموجييودة .الييدو  العرل ييةق ولكييو  الم ظميية .العمييد 
م المتبيياد  ونايير عتميياد الدول يية لتسيي  د وضييي المعيياأ ر والك ييات والييتعللييي ه مييات اال

الممارسييييات الج ييييدة عبيييير العييييالم العرلييييي  ولالت سيييي   لييييي و يييياالت االعتميييياد الم ل يييية 
عتماد ولكاأ سة  ونار الوعي سييو  التعليي م المتم يي  فييي العرل ة ف ما كا  لعاأ ر اال

عتماد لمؤسسات التعليي م العييالي   ولوف ر  دلات االيلؤسسات التعل م في العالم العرل
لعمييد  يالعرل ة  واإل راق على ل س   نظييا  لصيي  م الجييودة للجالعييات العرل ييةق وهيي 

كاييبلة لاييت  .جييودة التعليي م و ييدق عمييد التتاعييد واللكييااات الم تظميية ويي د ال ظييراا 
  لتبييياد  الابيييرات ولك  م يييا ول اييير الممارسيييات الج يييدة عبييير العيييالم يليييد العيييالم العرلييي 
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ج يية ل ييير  ل ييتم .مجيييا   يو  العييالم العرلييي .اإلضييافة لييينلر أوجييد عليييى لسييت .العرلييي
العرل يية لجييمان الجييوده فييي التعليي م  ةالاييبل يالتعليي م  وهيي  يضمان الجودة واالعتماد فيي 

  Arab Network for Quality Assurance in Higher(143)العييالي
Education  (ANQAHE) اعتبارهيييا ل ظمييية  2007ا عيييا   ل سسيييت لكجييي   يوالتييي.
ليييرل ق والاييرض ليييد إنايييال ا هيييو إكجيياد ال ييية وييي د البليييدان ال لسيييت دق ا ة  يير سلول ييي 

  ة   ول يياا ه مييات جدأييدة لجييمان الجييودة العرل ة لتبيياد  المعلولييات سييو  ضييمان الجييود
نايياا ه مييات ضييمان الجييودة  ونايير الممارسييات الج ييدة فييي ووضييي لعيياأ ر جدأييدة إل

جييوده فييي ويي د الييدو  العرل يية  ولع ايي  االلصييا  ويي د ه مييات ضييمان ال ة ضييمان الجييود
 البلدان الماتلتةق  

لدوار  ييد لييد الم ظميية العرل يية لجييمان  يومييد كلييون ه يياا .عييت التييدا د فيي 
التعلييييييي م  يوالايييييييبلة العرل ييييييية لجيييييييمان الجيييييييودة فييييييي  AROQAالتعلييييييي م  يالجيييييييودة فييييييي 

ANQAHE م ييا   يوا ليير مييد كسييتدع -كايير  عييد نطييا  الدراسيية ال ال يية    وهييو لييا
لطييوار ا دوار  يأ م الدراسة ال ال ة هو لنيية أ بايي  دراسة لستكبل ة عد ذلرق إال لن لا

 يسييد لييا الييدور اليينى ليي إالم و يية .الم ظميية العرل يية لجييمان الجييودة لتكييو  وييدور كاييا.ة 
.الوالكييييييييات المت ييييييييدة ا لرال يييييييية   ا يييييييية ولن .عييييييييت  CHEAلكييييييييو  .يييييييية ل ظميييييييية 

نييادت .جييرورة لك يي م ه مييات االعتميياد  وذليير للت كييد لييد جييودة لعاأ رهييا  (144)الدراسييات
ول اسبت ا لمجتمعال ا الماتلتة والك ا  . دوارهييا .اييلد فعييا ق  ا يية ولن لعظييم الييدو  

لعظييم ا سييوا    مييا هييو  ياالعتميياد فيي و العرل ة أتواجد و ا ه مة واسدة لجمان الجييودة 
ة .ليييد دولييية عرل ييية لتك ييي م ه مييية لصييير  لميييا كصيييع  لعييية إناييياا ل ظمييي  يال يييا  فييي 

ووجييود ج يية لسييمولة عييد اعتميياد جم ييي ه مييات ضييمان  ياالعتماد و ا  ولد ه ا أو 
 ق  يعلى لستو  العالم العرل الجودة واالعتماد

 
 

 :يالتخصص ياالهتمام باالعتماد المهن -3
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الوالكييات المت ييدة ا لرال يية كطبيي   ل يية لنييوام لييد  يلبيي د لييد الدراسيية ال ال يية لنيية فيي 
 ق  يالتاصص يوالم   يوالبرنالج ياالعتماد المؤسس ياالعتماد  لتمبد ف

لصر أرل   عمد ال  مة الكول ة لجمان جودة التعل م واالعتماد على االهتمييا   يوف
االعتميياد  ق واؤ ييديالتاصصيي  يدون االعتميياد الم  يي  (145)يوالبرنييالج ي.االعتميياد المؤسسيي 

 التعل م يية المؤسسيية لييد مييدرة  الت كيي  ضييرورة  علييى لساسيي ة .صييتة يوالبرنييالج يالمؤسسيي 
 العمل يية فاعل يية لسييتو   لييد الت كيي  الومييت نتيي  يوفيي   ا رسالت لت ك   .لتااة  ا داا على

 والمجتمييي   ييال  دال المسييتت دأد لومعييات للب يية لييد  ييا واملت ييا  ب ع ك ييدد ياليين التعل م يية
االهتميييا   يق وامليييد االسيييتتادة ليييد  بيييرة الوالكيييات المت يييدة ا لرال ييية فييي (146)عيييا   ووجييية

لصييرق وذليير  يإلللان يية عمييد ذليير فيي  ا هم تيية ونظيير   ا  نظيير  يالتاصص ي.االعتماد الم  
لييد  ييل  إ ييراا ال كا.ييات الم   يية المت وعيية    كا.يية المعلميي د ونكا.يية الم  دسيي د وا  بيياا 

ق واملييد االسييتعانة .معيياأ ر يالم  يي  يوضييي لعيياأ ر االعتميياد التاصصيي  يو  يير ذليير  فيي 
   فمييييبل  ي لييييي إجييييراا لعييييدألت لت اسيييي  لييييي  ب عيييية التعليييي م المصيييير  السييييب  ةالم ظمييييات 

العتميياد  يالايياد .لل ييات الترل يية كملييد االسييتعانة .ابييرة المجليي  الكييول ياالعتميياد الم  يي 
 National Council for Accreditation ofكل ييات إعييداد المعلميي د .الوالكييات المت ييدة 

Teacher Education (NCATE)  وهييو المسييمو  عييد اعتميياد وييرالي  ل ييات إعييداد
  ق(147)لداا الطلبة المعلم دالمعلم د وضمان جودة ورالي إعدادهم لم اولة الم  ة و 

–وإذا لييا لييم اإل.كيياا علييى وجييود ال  ميية  مسييمولة وس ييدة عييد اعتميياد التعليي م .مصيير  
ف كتييرح عمييد إعييادة ه لليية ل ييا  .  يي  أ ايي  ف  ييا إدارات  ا يية  -يالوضييي ال ييال يكمييا فيي 

 يلم عمد ذليير االمتييراح  فييإن ذليير كملييد لن كت ييد فيي  ق وإذا لايالتاصص ي.االعتماد الم  
 يإلييى سييد  ب يير ورفييي جييودة الاييراج د فيي  يلؤسسييات التعليي م العييال يلراعيياة التاصصيي ة فيي 

 التاصصات الماتلتةق
 
 

   يمراعاة خصوصية وتنوع مؤسسات التعليم العال -4
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 الوسيييد   الصييير وضيييعت ال  مييية الكول ييية لجيييمان جيييودة التعلييي م واالعتمييياد نظالييي   يفييي 
 يللعتميييياد كعتمييييد علييييى لعيييياأ ر ل ييييددة وضييييعت ا ال  ميييية لجم ييييي لؤسسييييات التعليييي م العييييال

أؤ يييد عليييى وجيييود لعييياأ ر لوسيييدة لطب ييي  عليييى جم يييي ال ل يييات  يولرالجييية  فال ظيييا  ال يييال
لعيييياأ ر لوسييييدة لجم ييييي البييييرالي  الكجيييي    و يوالجالعيييات لل صييييو  علييييى االعتميييياد المؤسسيييي 

 يعلييى  ل يية الترل يية لن ل كيي  نتيي  المعيياأ ر التيي  ق فمييبل  يلل صو  على االعتماد البرنالج
لن لستوف  ا  ل ة الط  لو  ل ة ال  دسةق ولليير المعيياأ ر لكييي ل ييت ل ييوراد ا  يي د   يأ با

 للييييية لت كييييي  ال  مييييية لليييييد لن المؤسسييييية لتسيييييم  يلول ميييييا ل يييييور الكيييييدرة المؤسسييييي ة والييييين
.المصييييدام ة وال  اهييييية ولييييدأ ا ليييييد الك ييييادة وال و مييييية والت ظيييي م والميييييوارد الباييييراة والمادكييييية 

أييدعم ل ك يي  رسييالت ا المعل يية ولهييداف ا  المستمر لا يوام المؤسسوالماار ة المجتمع ة والتك
  ول ييور التاعل يية التعل م يية وف يية لت كيي  ال  ميية للييد لن المؤسسيية لجييي (148)االسييترال ج ةل

لعيياأ ر  يلكدليية اهتمالال ييا ولتب ييى المعيياأ ر ا كادكم يية الك اسيي ة الكول يية لو ل يالطاليي  فيي 
 يييييا البيييييرالي التعل م ييييية  واسيييييترال ج ة للتعلييييي م واليييييتعلم لكادكم ييييية ل ييييير  لعتميييييدة  ولتيييييوافر و
والدراسييييات العل ييييا .مييييا كجييييمد ل ك يييي  واسييييتمراراة  يوال تيييااات ا كادكم يييية والب يييي  العلميييي 

 (2015) اق ومييد لييم ضييم هيينأد الم ييوراد وت ييدأ  المعيياأ ر لييؤ ر  (149)التاعل يية التعل م ييةل
أيييتم ال ليييم عليييى  يتق ولالتيييالليييد المؤ يييرا اد  لع يييار  كجيييم  يييد ل  يييا عيييد 12إليييى  (150)

 يلالمت وعييةل .اييلد لوسييد دون لراعيياة ال ييتلق التاصصييات فيي  يلؤسسييات التعليي م العييال
ضييمان  يل ل ييد  بييرة   ييدا فيي الدراسة ال ال يية لييد  ييل   يولب د فكد لؤسسة عد ل ر ق 
 ينظييا  ضييمان جييودة دا ليي  ي  لنيية أوجييد ل ييد لؤسسيية لعليي م عيياليجودة ورالي التعل م العييال
Internal Review  يياد و ييا وام  هييا عييد   رهييا لييد المؤسسييات  ول ييد أتما ييى لييي 

 يالمعاأ ر الموضييوم لييد ج يية لجليي  لو ه ميية الجييودة الايياد .يياإلمل م والمكا عييةق ولالتييال
لراعاة لبيياأد ظييروق  ييد  يالدراسة ال ال ة .االستتادة لد للر الابرة ال  دكة  ف  با يلو 

جالعة و د  ل يية علييى سييده  ف  ييم أييتم لطب يي  ذات المعيياأ ر علييى  ل يية لبييد  ل يية الترل يية 
مل م يية لو جالعيية وورسييع د سدأبيية ال ايي ة  لييي  ل يية الترل يية إ.جالعيية م يياة السييوا   جالعيية 

د سييل دراةق ف ييد ليي  م ذات لموايي العراكيية .جالعيية عيي د  ييم  لو  ل يية الترل يية .جالعيية اإل
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لاتليييم  وذات ظيييروق لاتلتييية  و ب عييية  لو يييا ولعجييياا ه مييية التيييدرا  و يييا لاتلتيييةق 
لراعاة للر التييرو  ع ييد اعتميياد لليير ال ل ييات  واملييد عمييد ذليير لييد  ييل   يأ با يولالتال

 يياد و ييا  دون  يرسم يلن ا كملد لن لجي نظا  جودة دا ل يإعطاا الجالعات البكة ف
ال ظييا   يالموضوم لد مبد ال  ميية   مييا هييو ال ييا  فيي  يدا لااللت ا  و ظا  ضمان الجودة ال

 ق  يال  د
عليييى  يالمب ييي -.مصييير يالتعلييي م العيييال يإن واميييي نظيييا  ضيييمان الجيييودة واالعتمييياد فييي 

الدراسييية ال ال ييية ليييد عمل يييا  عجيييو .مر ييي  ضيييمان  يالابيييرة الااصييي ة  سيييد البييياسب د فييي 
د العميييد ليييي نظيييم ضيييمان جيييودة التعلييي م واالعتمييياد عليييى لسيييتو  الجالعييية  لميييا لل  يييا لييي 

ذليير الوامييي  -الجييودة الدا ل يية .جم ييي  ل ييات الجالعيية البل يية عايير .جالعيية م يياة السييوا 
ل ميياذ   اكايي ر إلييى لن لعظييم ال ل ييات لتبييي إجييرااات لوسييدة لعمييد المراجعيية الدا ل يية  بكيي  

لعظيييم  يعمل ييية المراجعييية الدا ل ييية  وفييي  يللستر ييياد و يييا فييي  (151)ل يييددة وضيييعت ا ال  مييية
 إعيييييادة لصيييييم م ا .  ييييي  ل اسييييي   ب عييييية المؤسسييييية لو يأيييييتم وييييين  الج يييييد فييييي   سيييييوا  الا

البييام  يإلييى االعتكيياد . نيية أ بايي  افكييس  ومييد كلييون ذليير راجعيي   ياسييتادال ا .اييلد استر يياد
لميي    ينتسيي ا التيي  ين ييا هيي إلمييا سددليية ال  ميية  س يي   ا طييوات لع  يية .طراكيية ل ييددة  بكيي  
لن لعطيييى ال راييية لمؤسسيييات التعلييي م  ي ال ييية لنييية أ باييي االعتميييادق ليييد ه يييا لييير  الدراسييية ال

للييي   ال  مييية  لراهيييا ل اسيييبة لظروف يييا و ب عت يييا  عليييى لن ال يلوضيييي ا ل يييات التييي  يالعيييال
.البييام ذات اإلجييرااات لجييمان الجييودة الدا ل ييةق واملييد لطب يي   يلؤسسييات التعليي م العييال

 يو ا يية فيي  -  ييدا يأييتم فيي  المرسليية ا ولييى للتطب يي  كملييد البييام لييا يذليير .التييدراي  فتيي 
لجيييعة المؤسسييية  يالييين يليييد ا يييتراط لوافكييية ال  مييية عليييى ال ظيييا  اليييدا ل -إملييي م لونتييياراو

ل تسيي ا  .اييرط االلتيي ا  وتطب يي  لبييدل  لجع ا المؤسسيية يلجمان جودل ا وعلى المعاأ ر الت
عليييى لن كليييون ذلييير  .الايييتاف ة لجيييمان الجيييودة والت سييي د المسيييتمر لبرالج يييا ا كادكم ييية

وضييعت اق واملييد لن  يلييي لتطلبييات ضييمان الجييودة .ال  ميية والمعيياأ ر التيي  اال ظييا  لتوافكيي  
 لتطب يي  لييا يإعطيياا ال رايية لمؤسسييات التعليي م العييال يذلر عدة لراسييد ل يير  لتييدر  فيي  يأل
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لليير  يالاصو يي ة والت ييوم فيي  يلظروف ا لد نظم لجمان جييودة لدال ييا .مييا أراعيي  الراه ل اسب  
 المؤسساتق

   تطوير أسس تشكيل فرق المراجعة الخارجية -5
لييييد  المكارنيييية لن  ييييل   يلبيييي د لييييد دراسيييية نظييييم ضييييمان الجييييودة واالعتميييياد وييييدولت 

لكيييو  و ايييارة المؤسسييية  يالوالكيييات المت يييدة و  يييدا ع يييد لايييل د فييير  المراجعييية الاارج ييية التييي 
لمييد ل ييم  يالمتكدليية للعتميياد  ل ييرد علييى لن كمبييد ف  ييا لعجيياا لييد المجتمييي الم ليي 

أييييتم اعتميييياده لييييد   يييير ا كييييادكم  د لييييد  يعلميييية وتاصيييي  المؤسسيييية لو البرنييييالي اليييين
لد رجا  الصيي اعة ورجييا  ا عمييا ق ذليير لن لليير الييدو   يالمجتمي المدن يالجم ور لمبل

المتكدليييية ل ييييرد علييييى وجييييود ل ييييااد لييييد ل يييي ا  المصييييل ة لييييد  ييييار  المؤسسيييية 
External stakeholders  ال  ميية الكول يية  يأييتم فيي  فرايي  ال اييارةق ونجييد لن ذليير ال يفيي

  ن اللجيييوا   ييي ا  المصيييل ة ليييد  يييار إلجيييمان جيييودة التعلييي م واالعتمييياد .مصييير  ويييد 
.عيييت  يللمؤسسييية  س ييي  كسيييتعان و يييم فييي  ي طيييوة التك ييي م اليييدا ل يالمؤسسييية أيييتم فكيييس فييي 

لو إجا.يييية .عييييت االسييييتب انات .اصيييود لعرفيييية لييييد  رضيييياهم عييييد  ياسيييتطلعات الييييرل
الايييدلات التعل م ييية لو الب ب ييية المكدلييية ليييد المؤسسييية التعل م ييية  و يييدق ل سييي د البيييرالي 

للطلبيييةق لليييا .ال سييييبة لتييير  المراجعيييية  يدانالدراسييي ة لو .ايييرض لتع ييييد نظيييم التيييدرا  الم يييي 
للت كييي  ليييد ليييد  اسيييت تاا لعييياأ ر  يالاارج ييية الم يييوط و يييا  ايييارة لؤسسيييات التعلييي م العيييال

االعتماد  ف تم لال ل ا لد  ل  ال  مة .    لجييم لكييادكم  د لييد لعجيياا ه ميية التييدرا  
الصيي اعة لو رجييا   فييإن انجييما  رجييا  يعمل ييات المراجعيية  ولالتييال يلمييد لييدأ م الابييرة فيي 

ق واو ييى وتا  يير ي السيي ا  المصيير  يا عمييا  للج يية المراجعيية الاارج يية لليير   يير لتبييي فيي 
ذليير وعييد  االكتتيياا .ا كييادكم  د  فكييس ع ييد عمييد  اييارات المراجعيية الاارج يية  وييد كملييد 

التو يي ة  يالابييرة لييد   يير ا كييادكم  د ل لييون ل ييم دور فيي  ي االسييتتادة لييد الممارسيي د ذو 
ع د اعتماد  ل ييات الترل يية لييد المت ييد لن كلييون ه يياا     االعتماد لد عدلةق فمبل  .كرار ل

لكييو  .ال اييارة الم دان يية لل ل يية رجييا  لييد الم تميي د  يلد ضمد لج ة المراجعة الاارج يية التيي 
.يييالتعل م ليييد   ييير ا كيييادكم  د لبيييد ل ييي ا  الميييدارت الاا ييية لو لمبلييي د عيييد لول ييياا 
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الترل ة والتعل م لو لد المييوج  د  واليينأد سييت ون ر اييت م لجييودة لدأراات  ي ا لور لو لدأر 
ل سيييب ا ال ل ييية لاراج  يييا   يالتعلييي م المكيييد  .ال ل ييية لتسيييمة .اإلجرال ييية .اييي ن الم يييارات التييي 

 ي ولت الد للر الر اة لييي ر ايية ا كييادكم  د لييد لعجيياا ه ميية التييدرا  المتاصصيي د وذو 
 الابرةق  

أسـاس للحصـول علـى التمويـل مـن وزارة  يوالبرنـامج يجعل االعتمـاد المؤسسـ  -6
 :يالتعليم العال

كما الج  لد  ل  دراسة نظم االعتماد .الوالكات المت دة ا لرال ة ونظييم ضييمان 
أييييرلبس . صييييو  المؤسسيييية علييييى  يالت ييييدرال يجييييودة البييييرالي .ل ييييدا  فييييإن التمواييييد ال لييييول

ا وراا ل سيي د الاييدلات التعل م يية موايي   ااالعتميياد لو الموافكيية علييى ورالج يياق لمييا كمبييد دافعيي  
 مييية لل صيييو  عليييى مالمكدلييية .المؤسسييية لل صيييو  عليييى رضيييا الطلبييية   سيييد المعييياأ ر ال

الوضييي  ي.مصييرق فتيي  يالتعليي م العييال ياالعتمييادق وليير  الدراسيية ال ال يية االستر يياد ويينلر فيي 
تعلييي م المكيييد  .جيييودة ال يليييرلبس الم  ان يييات الماصصييية لمؤسسيييات التعلييي م العيييال ال يال يييال

.مصييير  فتيييؤلد  يس اسيييات لموايييد التعلييي م العيييال يف  ييياق وإذا ليييا ليييم وضيييي هييينا الايييرط فييي 
الدراسة ال ال ة . ن ذليير سيي عمد .الجييرورة علييى لاييج ي المؤسسييات لت سيي د جييودة التعليي م 

لييد ل ييلا   المكييد  ف  ييا وسيي  اد لييد سييع  ا لل صييو  علييى االعتمييادق لمييا مييد كمبييد  ييلل  
والعييييالل د ف  ييييا لييييد لعجيييياا ه مييييات التييييدرا   يت التعليييي م العييييالالجيييياس علييييى لؤسسييييا

 يرلتييييام .مسيييتو  التعلييي م المكييييد  وتلييير المؤسسييياتق ولالتييييالواإلداراييي د  لت سييي د ا داا لل
الدراسة ال ال ة .ييالرلس ويي د لو اييي الم  ان يية الماصصيية للجالعييات والمعاهييد وجييودة  يلو 

و دليية المجتمييي الم يي س و ييا   يالب يي  العلميي  يالتعل م المكد  ف  ا ولد  م ال ا . دوارهييا فيي 
العتميياد  ل ال ييا ولرالج ييا  ييدل د علييى جييودة  يلمؤسسييات التعليي م العييال ال لييون ذليير دافعيي  

ارلتييام جييودة لؤسسيية  ي اق هيينا إذا لييا اعتكييدنا لن  يي ادة االعتميياد لع يي لكييدل يالاييدلات التيي 
ليي   االعتميياد .مصيير لييد  ةكستل   دراسة لستكبل ة عد لا كع  يي  ي  ا لر النيالتعل م العال
سييييد ذال ييييا ال ييييد ا دنييييى المكبييييو   يفيييي  يلع يييي  يعلييييى اسييييت تاا المعيييياأ ر  والتيييي  كونيييية دليييي ل  

 ا دااق ي.الجرورة وجود جودة ف يى االعتماد كع ه  ل  لن ال صو  عل  المطلو  است تا
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لجييييييييييودة  يدراسيييييييييية ل ل ل يييييييييية  دراسيييييييييية لكدليييييييييية لمييييييييييؤلمرلالتاط س االسييييييييييترال ج-العرل يييييييييية

 السيا.ي ن يو افيا  للتم ي   ياليدول العرل يةل الميؤلمر الجالع ية والتعل م ية واعتمادالمؤسسيات

 يللتعل م والت م ة .التعاون لي جالعة ع د  م   الكاهرة  المجليد ا و   في  يالمر   العرل
 ق181    د 2012دكسمبر  24-22التترة 

  ي( ال  ميية الكول يية لجييمان جييودة التعليي م واالعتميياد  دل ييد اعتميياد  ل ييات ولعاهييد التعليي م العييال7)
 ق44-28  د د 2015اإل دار البال   الكاهرة  أول و 

 ( انظر على سب د المبا :8)
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لكييييدرة لت دأييييد ا ل مييييود السيييي د عبييييات  لصييييتوفة العوالييييد الدا ل يييية والاارج يييية لييييد ل   -
دراسييييييية ل ل ل ييييييية  دراسييييييية لكدلييييييية لميييييييؤلمرلالتاط س -الت افسييييييي ة للجالعيييييييات المصيييييييراة

السيا.ي  يالدول العرل ةل المؤلمر الجالع ة والتعل م ة لجودة واعتمادالمؤسسات ياالسترال ج
للتعليي م والت م يية .التعيياون لييي جالعيية عيي د  ييم    يالمر يي  العرليي  ن ييو افييا  للتم يي  
 ق52   د 2012دكسمبر  24-22التترة  ي  فيالكاهرة  المجلد البان

 فيي العيالي .يالتعل م الطيل  مبيو  نظيا  لتطيوار لكترسية لسالة لاهر سس د  س  اراوهات -

لصير  دراسية  فيي العيالي التعلي م لطيوار دواعيي ليي أيتلا  ولميا .عت الدو   برات ضوا
ور  ل   لجيار  ولعياأ ر المعرفية لمجتميي العرليي التعلي م إ يلح لكدلية لميؤلمر للسيتكبد

 المتتوسية العرل ية والجالعة والت م ة )لسد( للتعل م العرلي الاال   المر   الدولي المؤلمر

 ق278-205  د د 2010.الكاهرة  الج ا ا و   أول و 

المعا ر  الدار المصيراة اللب ان ية   ي الما د الترلو  ي بد ودران  التعل م وال راة: مرااات ف -
 ق104د   2011الكاهرة  

: إضييييااات لكاف يييية وامتجييييااات لرلوايييية  سلسييييلة العلييييو  يسالييييد عمييييار  اإل ييييلح المجتمعيييي  -
 ق 172  د 2008االجتماع ة  للتبة ا سرة  ال  مة العالة لل تا   الكاهرة  

ميوالم التصي  م  يل ميود  ال يات ل سي د لوضيام الجالعيات المصيراة في  ي(  الد  لح س تي 9) 
ميؤلمر للطيوار ل ظولية   دراسية لكدلية لي المصير  يالعالم ة  مد د لتطوار التعل م الجالع

 يضيييوا المتا يييرات العالم ييية المعا يييرةل  الميييؤلمر الكيييول يالجالعيييات العرل ييية فييي  يا داا فييي 
.التعياون ليي  يالعا ر(  الكاهرة  لر   لطوار التعل م الجالع يالبالد عار )العرل ي الس و 

 ق268  د 2014 سط  ل  11-10التترة  يلر   التعل م المتتوح  ف

(10) See: 

- THE, available at: http://universitycompare.com/university-rankings/times-higher-

education-world-university-rankings-2015/ , accessed: 3-1-2016. 

-  ARWU, available at: http://www.shanghairanking.com/, accessed: 3-1-2016. 

- Ranking Web of Universities, available at: http://webometrics.info/en/world, accessed: 

3-1-2016. 

(11) QS, Top 10 Universities in the Arab Region 2016, available at: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/arab-region-university-

rankings/top-10-universities-arab-region-2016 , accessed on: 20-7-2016. 

 ( انظر على سب د المبا :12)
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    لسييييي  ولعييييياأ ر لرل ييييي  ولصييييي  م الجالعيييييات لميييييدوح عبيييييد ال م يييييد لسميييييد ر  -
دراسية لكارنية  رسيالة د تيوراة   ير ل ايورة  -وانعلاسال ا عليى الجالعيات المصيراة

 ق130  د 2012سل دراة  كل ة الترل ة  جالعة اإل

للييييد  ييييكر  الجالعييييات العرل يييية فييييى لواج يييية التصيييي  تات العالم يييية  لجليييية افييييا    -
  أ يييياأر/فبراأر 9والب ييييول االسييييترال ج ة م المسييييتكبد  لر يييي  اإللييييارات للدراسييييات 

 ق61  د 2011
التصيي  تات  يلراكيي  الجالعييات العرل يية فيي  ي  عوالييد لييدنيوييراه م عبييد ال يي إ ي( لسييماا ال يياد13)

 يالعالم يية للجالعييات وسييبد االرلكيياا و ييا  دراسيية لكدليية لمييؤلمر للطييوار ل ظوليية ا داا فيي 
البيالد  ي السي و  يالمعا رةل  الميؤلمر الكيول ضوا المتا رات العالم ة يالجالعات العرل ة ف

.التعياون ليي لر ي  التعلي م  يالعا ر(  الكاهرة  لر ي  لطيوار التعلي م الجيالع يعار )العرل
 ق125-87  د 2014 سط  ل  11-10التترة  يالمتتوح  ف

( ل تييدكات الجييودة العرل يية  مالميية ال ل ييات المعتمييدة لييد ه ميية ضييمان الجييودة المصييراة ستييى 14)
 ق2016-7-2  وتارات  http://arquality.com/threads/4804  ي  لتاح ف2016أو لا

لصير  يل صيو   ل يات الترل ية ال وع ية في  ي( هانم  الد ل مد ل مد سيل م  لصيور اسيترال ج15)
لجييودة  يلمييؤلمرلالتاط س االسيترال جدراسية ساليية  دراسية لكدلية -يعليى االعتمياد المؤسسيي 

 السيا.ي ن يو افيا  للتم ي   ياليدول العرل يةل الميؤلمر الجالع ية والتعل م ية واعتمادالمؤسسيات

 ي  في يللتعل م والت م ة .التعاون لي جالعة ع د  م   الكاهرة  المجلد البان يالمر   العرل
 ق836  د 2012دكسمبر  24-22التترة 

 سب د المبا :( انظر على 16) 
 فيي العرليي العيالي التعلي م لمؤسسيات ا كيادكمي عتمياداال ال ي م  ال يات ع يد  يكر -

ورايد إ  33لجاهيات المعا يرة  البكافية والت م ية  السي ة العا يرة  م اال .عيت ضيوا
 ق186-142  د د 2010

: يالتعلييي م الجيييالع يل يييرق السيييع د لسميييد لسميييد  الجيييودة الاييياللة والمؤ يييرات فييي   -
  2007سييييييل دراة  دراسيييييية نظرايييييية ولطب ك يييييية  دار الجالعيييييية الجدأييييييدة لل ايييييير  اإل

 ق215د
 ق836( هانم  الد ل مد ل مد سل م  لرجي ساو   د 17)

http://arquality.com/threads/4804
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واعتمياده .الممل ية  يالعو در الرل يي  نظيا  لكتيرح لجيمان جيودة التعلي م مبيد الجي  ي ( .سا  نور 18)
ضوا  برات لصر والوالكات المت دة ا لرال ية  رسيالة د تيوراة   ير  يا ردن ة ال ا م ة ف

ل ايييورة  مسييييم الب ييييول والدراسيييات الترلوايييية .الكيييياهرة  لع يييد الب ييييول والدراسييييات العرل يييية  
 ق2013الم ظمة العرل ة للترل ة والبكافة والعلو   جالعة الدو  العرل ة  

لرسلييية التعلييي م مبيييد  ي( ل ميييد عبيييد الع اييي  ل ميييد  دراسييية لكارنييية للمعييياأ ر الكول ييية للتعلييي م فييي 19)
جم وراية لصير  يالوالكات المت دة ا لرال ة وال ا.ان وإللان ية اإلفيادة ل  يا في  يف يالجالع

 التعل م ية   ل ية الترل ية  واإلدارة المكارنية الترل ية العرل ة  رسالة لاجست ر   ير ل ايورة  مسيم
 ق2011جالعة ع د  م   

  دراسة لكارنية لي ظم ضيمان الجيودة واالعتمياد  ي  رضا إوراه م المل جي ل مد ض او  ي( و ول20)
لصير  الميؤلمر  ي د لد استرال ا وللمان ا وإللان ة اإلفيادة ل  يا في  يللجالعات ف يالمؤسس

عياأ ر ور  ل  لجار  ول -لمجتمي المعرفة يالاال  للستكبد إ لح التعل م العرل يالدول
التتيرة  يللتعل م والت م ة )لسد( والجالعة العرل ة المتتوسة .الكاهرة  ف يالكاهرة  المر   العرل

 ق1386-1291   د د 2010أول و  13-15
وضييمان الجييودة  يضييوا االعتميياد ا كييادكم يللييد عبمييان    ييد  لطييوار  ل ييات الترل يية فيي  ( 21)

لطيوار التعلي م مبيد  يودوره في  يالعرلي  يلبعت الدو   دراسة لكدلة لمؤلمر لالتعل م الجيالع
البييالد  لر يي  لطييوار التعليي م  يالعرليي -السييادت عايير ي السيي و  يل  المييؤلمر الكييوليالجييالع
 ق261  د 2009نوفمبر  16-15التترة  ي  جالعة ع د  م   الكاهرة  فيالجالع

لييد  ييل  لطب يي  نظييا  االعتميياد دراسيية  يل مييد سباكيية  لجواييد ا داا الجييالع( للييد سييع د 22)
جم وراية ي  د ليد الوالكيات المت يدة ا لرال ية وانجلتيرا ولسيال   اإلفيادة ل  يا في  يلكارنة ف

لصر العرل ة  رسالة د توراة   ر ل اورة   عبة الترل ة   ل ة الدراسيات اإلنسيان ة  جالعية 
 ق2004ا  هر  

  افييا  يالتعليي م الجيالع يوإدارة الجييودة الاياللة في  ي  االعتمياد ا كيادكمي  ميد للي د ال بييو ( ل23) 
 ق2007لرلواة لتجددة  الدار المصراة اللب ان ة  

ضيوا  بيرات  يلصر في  يللمعلم ف يسالد لسمد  لتطلبات لطب   االعتماد الم   ي( دأ ا عل24)
مسييم ل ييو  الترل يية   ل يية الترل يية   .عييت الييدو  المتكدليية  رسييالة لاجسييت ر   يير ل اييورة 

 ق2005جالعة الم صورة  
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المؤسسيات  ياالعتماد وضمان الجودة في  ي  نماذ  عالم ة في( ل مود ع  الدأد عبد ال اد25) 
دراسييية سالييية  ورمييية عميييد لكدلييية لمؤلمرلاالعتمييياد وضيييمان جيييودة المؤسسيييات  –التعل م ييية 

ع يييية المصييييراة للترل يييية المكارنيييية واإلدارة الباليييي  عايييير  الجم ي التعل م ييييةل  المييييؤلمر السيييي و 
أ ييياأر  30-29 يسييواف جالعييية الكيياهرة فيي  يالتعل م يية .اال ييتراا ليييي  ل يية الترل يية فيييرم و يي 

 ق 183-182           د د 2005
 يإدارة نظييييم االعتمييييياد ا كيييييادكم ي  التجيييييار  العالم ييييية والعرل يييية فييييي ي( سييييو ان ل ميييييد الم ييييد26)

لصيير  دراسيية لكدليية لمؤلمرلاالعتميياد  يوإللان يية اإلفييادة ل  ييا فيي  ي.مؤسسييات التعليي م العييال
ل  المييؤلمر يلصيير والعييالم العرليي  يفيي  يال ييوع يلمؤسسييات ولييرالي التعليي م العييال يا كييادكم

ورايييد إ 9-8التتيييرة  يجالعييية الم صيييورة  فييي  ا و   يالرا.يييي واليييدول يالعرلييي  ي السييي و  يالعلمييي 
 ق 87-65د د 2009

 على سب د المبا : ( انظر27)
  الكييياهرة  يل ييياهي الب ييي   دار الت ييير العرلييي  ي  لكدلييية فييي ي ل ميييد ضييي او  يو يييول -

 ق43-39  د د 2010
 والترل ية اقا أيدأولوج  البالبية  وا لت ية المكارنية عبيود وا يرون  الترل ية يالا ي  عبيد -

 ق71-68  د د 2000 الكاهرة   يالعرل الت ر دار الجدأد  يالعالم وال ظا 
  ي( ال  مة الكول ية لجيمان جيودة التعلي م واالعتمياد  دل يد اعتمياد  ل يات ولعاهيد التعلي م العيال28)

 ق44-28اإل دار البال   لرجي ساو   د د 
 (29) CHEA, CHEA at Glance, Council for Higher Education Accreditation, 

Accreditation Serving the Public Interest, 2012, p.2. 

 فيي يالتعل مي  واالعتمياد للبرنيالي التكوام ( ال  مة الكول ة لجمان جودة التعل م واالعتماد  دل د30)

 ق33  د 2009أ اأر  وا  هر  اإل دار ا و     العالي التعل م لؤسسات
لب ييان   يفيي  ي( عييدنان ا ليي د  لسييودة مييانون إنايياا ه ميية و   يية لجييمان جييودة التعليي م العييال31)

دراسة لكدلة لمؤلمر لو اا ل ظولة و   ة لت اللة لجمان جودة التعل م العالي في لب يانل  
 ي  و يروت  في يلبرنيالي لمبيوت ا ورولي  يرا.طة جالعات لب ان .التعاون لي الملت  الو  

 ق9  لب ان  د 2011وراد إ 30-29التترة 
(32) Harvey, L., Analytic Quality Glossary, Quality Research International, 2016, 

avaliable at: http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ , accessed: 2-1-

2016, p. 23. 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/
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(33) Eaton, J., An Overview of US Accreditation, Council for Higher Education 

Accreditation, Washington, 2012, p.5. 

(34) Harvey, L., Analytic Quality Glossary, Op.Cit, p.22 

 فيي يالتعل مي  واالعتمياد للبرنيالي التكوام ( ال  مة الكول ة لجمان جودة التعل م واالعتماد  دل د35)

 ق76وا  هر  لرجي ساو   د  العالي التعل م لؤسسات
(36) See:  

- Elassy, N., The Concepts of Quality, Quality Assurance and Quality 

Enhancement, Quality Assurance in Education Journal, Vol.23, No.3, pp. 

250-261, 2015 available at: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/QAE-11-2012-0046, 

accessed: 4-1-2016. 

 - Brink, C., Quality and standards: clarity, comparability and 

responsibility, Quality in Higher Education, Vol. 16, No. 2, 2010, pp. 139-

152. 
(37) See: 

- Elassy, N., The Concepts of Quality, Quality Assurance and Quality 

Enhancement, Op.Cit, p. 255. 

- Ramirez, G., Studying Quality Beyond Technical Rationality: Political 

and Symbolic Perspectives, Quality in Higher Education, Vol. 19 No. 2, 

2013,pp. 126-141. 

 ق161الع ا  عبد ى الس بد  لرجي ساو   د ( عبد 38)
(39) Harvey, L., Placing Canadian Quality Assurance Initiatives in an International 

Context, The CMEC Quality Assurance Symposium Quebec City, Quebec, May 

27-28, 2008, p. 1. 

نظيرة – يالعرلي  يالتعلي م العيال يفي  يمياد ا كيادكم  االعتي( عبد اللط يم س يدر سسي د ال ل مي 40)
 ق45  د 1423  7    م ينكدكة  المجلة السعودكة للتعل م العال

 148( ع د  كر ال  م  لرجي ساو   د 41)
 ( كملد لراجعة:42)

 ق210لسالة لاهر سس د  لرجي ساو   د  -

 ليد التعلي م لنمياط .عيت ضيوا فيي يلسمد ل مد عبد المطلي   دكمكرا  ية التعلي م العيال  -

 ي السي و ي ل الميؤلمر العلمي يالعرلي  اليو د يفي  .عيد ليد لالتعلي م .عد  دراسية لكدلية لميؤلمر
 الترل ة وبورسع د و ل ة التعل م ة واإلدارة المكارنة للترل ة المصراة عار  الجمع ة السادت

 ق114   د  2008السوا   أ اأر  م اة جالعة -
 

   1993  أول و 1 م 1  العلو  الترلواة  لجلدي( لل ة لو ت  لنماط نظم التعل م العال43)

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/QAE-11-2012-0046
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 ق48-33د د 
(44) Stydy Candle, available at: http://www.studycandle.com/articles/ , accessed: 

1-1-2016. 

لصيير ولعييت  يلؤسسييات التعليي م فيي  ي( عبييد العظيي م السييع د لصييطتى  الجييودة واالعتميياد فيي 45)
لمؤسسات ولرالي التعل م  يالدو  العرل ة وا ج ب ة  دراسة لكدلة لمؤلمرلاالعتماد ا كادكم

 يالعرلي  ي السي و  يالواميي والمي لو ل  الميؤلمر العلمي  يلصر والعالم العرلي  يف يال وع يالعال
 يفي  ا و   المجلد ا و  ر   ولوج ات ولجار  عرل ية وعالم ية  الم صيورة  يالرا.ي الدول

 ق 21  د 2009وراد إ -8التترة 
 (46) Stydy Candle, Op.Cit. 

(47) Eaton, J., Quality Assurance in Higher Education Institutions in the United 

States, a presentation on conference entitled ‘Towards a Comprehensive System for 

Quality Assurance of Higher Education in Lebanon’, A national conference 

organized by the Association of Universities in Lebanon in cooperation with the 

National Office of TEMPUS, UNESCO Palace, Beirut, on 29-30 April 2011, p. 1-

15. 
(48) EAB, Educational Approval Board, State of Wisconsin, available at: 

http://eab.state.wi.us/resources/accreditation-difference.asp, accessed: 11-1-2016. 

العرليي  دراسية لكدلية  اليو د فيي الت م ية ولسيار العلميي والب ي  العيالي ( لل د ل مود  التعلي م49)
العرل ية  الم ظمية البالي   العرليي وا فيا ل الميؤلمر الت يدكات : العرل ية الجالعيات لميؤلمرل
 ق54-39  د د 2010اإلداراة   ر  الا ت  أ اأر  للت م ة

 ق226( لسالة لاهر سس د  لرجي ساو   د 50)
 (51) THE, Times Higher Education, 2015, available at: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-

ranking#!/page/1/length/25, accessed: 5-1-2016. 
(52) CHEA, Sharing Quality Higher Education across Borders: A Statement on 

Behalf of Higher Education Institutions Worldwide, available at 

www.unisco.org/iau/p_statements/index.htm ,  

accessed: 6-1-2016. 
(53) U.S. Department of Education, Education USA, Overview of Accreditation in 

the United States, available at: 

http://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation.html#Overview, accessed : 

1-7-2016. 

(54) QAA, The UK Quality Code for Higher Education: A brief Guide, The 

Quality Assurance Agency for Higher Education, Gloucester, 2014. 
  دار الجالعييية الجدأييييدة  ي ( سيييللة عبيييد العظييي م سسييي د  الجييييودة الاييياللة واالعتمييياد الترليييو 55) 

 ق433  د 2008الكاهرة 

http://www.studycandle.com/articles/1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://eab.state.wi.us/resources/accreditation-difference.asp
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/page/1/length/25
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/page/1/length/25
http://www.unisco.org/iau/p_statements/index.htm
http://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation.html#Overview
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 ق237( ل رق السع د لسمد لسمد  لرجي ساو   د 56)
 ق20( عبد العظ م السع د لصطتى  لرجي ساو   د 57)

 (58) Pope, R., Graham, L. and Clawson, L., Evaluation of the implementation of 

the Quality Assurance Framework and Standards for approval of Higher Education 

Institutions and Programmes. Project Report. London, 2002, available at: 

http://www.nmc-uk.org/aFrameDisplay.aspx?DocumentI , accessed: 7-1-2016, p. 

123. 

(59) U.S. Department of Education, Education USA, Understanding U.S. 

Accreditation, available at: https://educationusa.state.gov/understanding-us-

accreditation-0 , accessed on 30-6-2016. 

(60) Eaton, J., An Overview of U.S. Accreditation, Op.Cit, p.1. 
.لل ييات الترل يية  يكييادكم (  عبييد ال ييرام لسمييد ل مييد عبييده  لصييور لكتييرح لتطب يي  االعتميياد ا61)

ضييوا  بييرات .عييت الييدو  العرل يية ا ج ب يية  رسييالة د تييوراة   يير  ي.الجم ورايية ال م  يية فيي 
  2012ل اورة  مسم الترل ة المكارنة واإلدارة الترلواية   ل ية الترل ية  جالعية م ياة السيوا   

 ق84د 
التعليي م ويي د لؤ ييرات التم يي  ولعيياأ ر  يون  الجييودة الايياللة فيي ر وا يي  ي ( سسييد سسيي د البيي لو 62)

لسميييد  ع مييية  دار المسييي رة لل اييير والتو ايييي  يات  ل راييير ر يييداالعتمييياد ا سييي  والتطب كييي 
 ق 2006والطباعة  عمان  ا ردن  

(63) Eaton, J., An Overview of US Accreditation, Op.Cit, p.2. 
(64) Harcleroad, F., Quality Assurance in Higher Education in the Twenty First 

Century and the Role of the Council for Higher Education Accreditation, Council 

for Higher Education Accreditation, Institute for Research and Study of 

Accreditation and Quality Assurance, WWashington DC, Aug. 2011, pp. 1-12. 

(65) Glidden, R., The Contemporary Context of Accreditation, Challenges in a 

Changing Environment, available at: 

chea.org/Events/Usefulness/98May/98_05Glidden.asp, accessed: 12-11-2015. 
(66) College Atlas, available at: http://www.collegeatlas.org/higher-education-

accreditation.html , accessed: 5-1-2016. 
(67) Eaton, J., An Overview of US Accreditation, Op.Cit, p.2. 

المؤسسييييات  ي  ضييييمان جييييودة واعتميييياد البييييرالي ا كادكم يييية فيييي ي( سوسييييد  يييياكر لج ييييد الجلبيييي 68)
ال تييالي  دراسيية لكدليية لمييؤلمر لو يياا ل ظوليية و   يية  –اإلجييرااات  –التعل م يية: ا هييداق 

  را.طة جالعات لب ان .التعاون لي الملت  ”لت اللة لجمان جودة التعل م العالي في لب ان

http://www.nmc-uk.org/aFrameDisplay.aspx?DocumentI
https://educationusa.state.gov/understanding-us-accreditation-0
https://educationusa.state.gov/understanding-us-accreditation-0
https://www.chea.org/Events/Usefulness/98May/98_05Glidden.asp
http://www.collegeatlas.org/higher-education-accreditation.html
http://www.collegeatlas.org/higher-education-accreditation.html
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  لب ييان  د 2011وراييد إ 30-29التتييرة  ي  و ييروت  فيي يلبرنييالي لمبييوت ا وروليي  يالييو  
 ق9

(69) Eaton, J., An Overview of US Accreditation, Op.Cit, p.4. 

 ق 428( سللة عبد العظ م سس د  لرجي ساو   د 70)
(71) CHEA, CHEA at Glance, Op.Cit, p.2. 

(72) Ibid., p.1. 

(73) Eaton, J., An Overview of US Accreditation, Op.Cit, p.5. 

 ق21لصطتى  لرجي ساو   د ( عبد العظ م السع د 74)
 ق73  لرجي ساو   د ي( سو ان ل مد الم د75)

(76) Eaton, J., An Overview of US Accreditation, Op.Cit, p.6. 

دار  لييارات الوالكييات المت ييدة ا لرال يية ال ييدأ   (عبييد الع ايي  سييل مان وعبييد المج ييد نع عييي 77)
 ق20ال  جة العرل ة  و روت  د

(78) Eaton, J., Quality Assurance in Higher Education Institutions in the United 

States, Op.Cit, p. 12. 
(79) See: 

- THE, available at: http://universitycompare.com/university-rankings/times-higher-

education-world-university-rankings-2015/ , accessed: 3-1-2016. 

-  ARWU, available at: http://www.shanghairanking.com/,accessed:3-1-2016. 
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اإلجرااات واإل دارات وا دوات الداعمة  لجلة . ول  -  االعتماديب   ال س  ( هاا  س137) 

ودراسات جودة التعل م  ال  مة الكول ة لجمان جيودة التعلي م واالعتمياد  العيدد ا و   أ ياأر 
 ق251  د2012

( لسييل  البييا  سسييد  لناييطة ال  ميية الكول يية لجييمان جييودة التعليي م واالعتميياد  لجليية . ييول 138)
راسات جودة التعل م  ال  مة الكول ة لجمان جيودة التعلي م واالعتمياد  العيدد ا و   أ ياأر ود

 ق307  د 2012
( لاكسيية فاضييد لوييو لسيييلم  الت م يية الم   يية وضييمان جيييودة التعليي م  لجليية . ييول ودراسيييات 139)

  2012أ يياأر جيودة التعلي م  ال  مية الكول ية لجييمان جيودة التعلي م واالعتمياد  العيدد ا و   
 ق267د 
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لوج ييييات  يلؤسسييييات التعليييي م العييييال سييييماع د لسمييييد  الطرايييي  ن ييييو جييييودة ولم يييي إ( س ييييان 140)
الجالع ية  المؤسسات لجودة واعتماد ياسترال ج ة  دراسة لكدلة لمؤلمرلالتاط س االسترال ج

 م والت م ية للتعلي  يالمر ي  العرلي  السيا.ي ن يو افيا  للتم ي   ياليدول العرل ةل المؤلمر والتعل م ة
دكسيييمبر  24-22التتيييرة  ي  فييي ي.التعييياون ليييي جالعييية عييي د  يييم   الكييياهرة  المجليييد البيييان

 ق290  د 2012
لصيير   ي ل ييات ا دا  فيي  ي( السييع د عبييد الصييال  د دردرة  ال ييات ل سيي د جييودة ا داا فيي 141)

 ل م يةالجالع ية والتع المؤسسيات لجيودة واعتمياد يدراسة لكدلة لمؤلمرلالتاط س االسيترال ج

للتعلي م والت م ية .التعياون  يالمر ي  العرلي  السيا.ي ن يو افيا  للتم ي   ياليدول العرل يةل الميؤلمر
  د 2012دكسييمبر  24-22التتييرة  ي  فيي يلييي جالعيية عيي د  ييم   الكيياهرة  المجلييد البييان

 ق171
: ي  لتييييييييياح فيييييييييي  (AROQA)( الم ظمييييييييية العرل ييييييييية لجيييييييييمان الجييييييييييودة فيييييييييي التعلييييييييي م 142)

-http://aroqa.org/article/25471/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81

%D8%B9% ق 2016-1-23  وتارات 
: ي  لتيييييياح فيييييي  (ANQAHE( الاييييييبلة العرل يييييية لجييييييمان الجييييييوده فييييييي التعليييييي م العييييييالي )143)

id=19http://anqahe.org/index.php/ar?catid=0&   2016-1-23وتارات 
 ق155-154  لرجي ساو   د د ي( لسمد اسماع د سج144)
: ي( ال  ميييييييييييييييييية الكول يييييييييييييييييية لجييييييييييييييييييمان جييييييييييييييييييودة التعليييييييييييييييييي م واالعتميييييييييييييييييياد  لتيييييييييييييييييياح فيييييييييييييييييي 145) 

 http://naqaae.eg/?page_id=1237 ق2016-1-22  وتارات 
  يالعييال التعلي م االعتمياد لمؤسسييات ن جييودة التعليي م واالعتمياد  دل ييد( ال  مية الكول يية لجيما146)

 ق33  د 2009  ل سط  ياإل دار البان
 ق34  لرجي ساو   د ي ( لل د ل مد ال بو 147)
 ق34( المرجي الساو   د 148)
 ق35( المرجي الساو   د 149)
لعاأ ر اعتمياد  ل يات ولعاهيد التعلي م ( ال  مة الكول ة لجمان جودة التعل م واالعتماد  لكترح 150)

 ق46-32اإل دار البال   لرجي ساو   د د  – يالعال
العييالي   التعلي م االعتمياد لمؤسسييات ( ال  مية الكول يية لجيمان جييودة التعليي م واالعتمياد  دل ييد151)

 ق217-153لرجي ساو   د د 
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