
راجية علي محمود طه/ د.أ

ئون نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لش

التعليم األزهري





مستويات االعتماد



اعتماد الجامعات 
اعتماد مؤسسي •

(محليا-دوليا)•

اعتماد كليات ومعاهد 
اعتماد مؤسسي•

(مصر والدول العربية)•

اعتماد البرامج التعليمية
اعتماد برامجي

(محليا-اقليميا–دوليا )



ضماناعتماد أم 
الجودة؟





لماذا االعتماد البرامجي؟



لماذا االعتماد البرامجي؟

البرنامج هو جوهر 
ة العملية التعليمي

والمسئول عن 
مخرجاتتمكين 

ات البرنامج بالكفاي
الالزمة والمحددة 

وفقا للمعايير 
ةاألكاديمية المعتمد

ضمان جودة 
البرنامج واعتماده 

ه وتحسين فاعليت
سوقينعكس على 

وجودة األداء العمل
وتقدم  المجتمع

اعتماد البرامج 
س التنافيشجع على 

بين البرامج 
التي األكاديمية

تطرحها مؤسسات 
التعليم العالي 

المتناظرة

السمات المميزة•

القدرة التنافسية•



لماذا االعتماد البرامجي؟

آلية االعتماد البرامجي 
لحماية المستفيدين 

ولي /الطالب)
( أرباب األعمال/األمر

بمستوى الثقة في 
مخرجاته وتجنب الـ 
Accreditation Mills

ضمان جودة البرامج 
أحد آليات واعتمادها 

تطمين الرأي العام 
من الدولي/المحلي

حيث الثقة في مخرجات 
النظام التعليمي 

وبرامجه وأنها تتسق 
مع المعايير 

والممارسات الدولية

ضمان جودة البرامج 
يعزز واعتمادها 

االعتراف بالمؤهالت 
غير المحدودة القومية

وتشجيع الحراك بين 
الطالب في مؤسسات 

التعليم



لماذا 
االعتماد 
البرامجي؟

التركيز على 
التعلم أكثر من 

التعليم 
(التدريس)

ربط مواصفات 
الخريج 

باحتياجات سوق 
العمل

التركيز على 
المخرجات  
وليس على 

المدخالت



ماذا تعنى جودة البرنامج التعليمي؟

األداء مقارنة 
بالمعايير المقبولة 
للممارسات الجيدة 

عالميا 

والخاصة بتطوير 
تعلم الطلبة وإدارة 

.البرامج التعليمية

األداء مقارنة 
باألهداف، ومدى 

.مناسبتها

أداء البرنامج 
يحكم عليه بمدى 
ارتباطه لما يريد 
البرنامج تحقيقه 

األهداف )
(.األولويات





محاور ومعايير تقويم 
واعتماد البرنامج 

التعليمي 



ادارة البرنامج:  أوال

رسالة وأهداف البرنامج•

قيادة وتنظيم البرنامج•

الموارد المالية والتسهيالت المادية •
الداعمة 

الفاعلية :  ثانيا
التعليمية للبرنامج

المعايير األكاديمية للبرامج•

تصميم البرنامج •

الطالب•

أعضاء هيئة التدريس•

التعليم والتعلم•

تقويم مخرجات التعلم•

التعزيز والتطوير•

مؤشرات نجاح البرنامج•



معايير ومؤشرات 
وخصائص تقويم واعتماد 

البرنامج التعليمي



ادارة البرنامج:  المحور األول



الرسالة

صياغة الرسالة•

اعتماد ونشر الرسالة•

مراجعة وتحديث •
الرسالة

األهداف

الصياغة•

االعتماد والنشر•

السمات المميزة

ندرة التخصص•

فرص العمل•

المشاركة المحلية •
والعالمية

رسالة وأهداف البرنامج-1



قنظم المعلومات والتوثي

قواعد البيانات•

حفظ المعلومات•

هاز الهيكل التنظيمي والج
اإلداري

الهيكل التنظيمي•

اإلدارىالجهاز •

اإلدارات الداعمة للبرنامج•

القيادة األكاديمية 
للبرنامج

منسق البرنامج•

المجالس واللجان الرسمية•

يميةتقييم أداء القيادة األكاد•

قيادة وتنظيم البرنامج-2



ولوجيا البنية التحتية لتكن
المعلومات

الحاسبات اآللية•

وسائل االتصاالت •
وتكنولوجيا المعلومات

التسهيالت المادية 
الداعمة

قاعات التدريس•

ية المعامل والتسهيالت الفن•
الداعمة

المناخ الصحي•

المكتبة•

الموارد المالية

مصادر وحجم التمويل•

بنود اإلنفاق•

الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة-3



المحور الثاني
الفاعلية التعليمية للبرنامج



ميةالمعايير األكاديتبنى 

مية المعايير األكاديمية القو•
المرجعية

معايير أخرى معتمدة•

مواصفات الخريج

تحديد مواصفات •
الخريج

مراجعة وتحديث •
مواصفات الخريج

المعايير األكاديمية للبرنامج-1



مراجعة 
وتطوير 
البرنامج

مراجعة •
البرنامج

جتطوير البرنام•

المقررات 
الدراسية

توصيف •
المقررات

المقررات•

تقويم المقررات•

المشاركة في
تصميم 

البرنامج

أنواع المشاركة•

وسائل •
المشاركة

االستفادة من •
ةنتائج المشارك

هيكل البرنامج

البرنامج مكونات•
ومتطلبات سوق

العمل

توصيف •
البرنامج

تصميم البرنامج-2



رضا الطالب 
عن البرنامج

أساليب القياس•

نتائج قياس •
رضا الطالب

الدعم األكاديمي
والمادي

للطالب •
المتميزين

للطالب •
المتعثرين

للطالب ذوى •
االحتياجات 

الخاصة

اإلرشاد 
األكاديمي

نظام اإلرشاد •
األكاديمي

تقويم نظام •
اإلرشاد 

األكاديمي

سياسات 
وإجراءات 

القبول

االلتحاق •
والتحويل

مراجعة سياسة•
القبول 

والتحويل

الطالب-3



كفاية وكفاءة

الكفاية•

الكفاءة•

تنمية قدرات ومهارات•

التحفيز والمحاسبة•

تقويم األداء 

آليات ومعايير التقويم•

رضا أعضاء هيئة التدريس •
ومعاونيهم

أعضاء هيئة التدريس-4



التدريب وتنمية مهارات
الطالب

التدريب الميداني

المهارات المستهدفة •
لطالب البرنامج

التعلم الذاتي

الممارسات التطبيقية•
ألساليب التعلم الذاتي

علمسياسات التعليم والت

ليم توافر سياسات للتع
والتعلم

مراجعة سياسات •
التعليم والتعلم

سياسات التعامل مع •
المشكالت المؤثرة في

الفاعلية التعليمية

التعليم والتعليم-5



مراجعة واستثمار نتائج نظام 
التقويم

المراجعة المستمرة•

استثمار نتائج التقويم•

نظام وأساليب التقويم

نظام التقويم•

أساليب التقويم•

تقويم مخرجات التعلم-6



إدارة الجودة في البرنامج

عناصر الجودة في البرنامج•

خطة التعزيز والتطوير

مجاالت التعزيز والتطوير•

إجراءات ومصادر معلومات •
الخطة 

التعزيز والتطوير-7



أساليب تقويم إضافية
ودعم القدرة للتميز

التنافسية للبرنامج

مؤشرات نجاح البرنامج-8



--------------هل 
تحقق ضمان جودة الخريج 

واحتياجات سوق العمل؟





وماذا بعد ؟؟؟؟؟؟؟
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هرىاألزنائب رئيس الهيئة لشئون التعليم 

راجية على طه/ د.أ

E-mail: ragiataha2005@yahoo.com


