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تمهيد:
الجودة وضمانها فً الجامعات أصبحت محط أنظار وتفكٌر الكثٌر من المهتمٌن والباحثٌن فً التعلٌم
العالً ،وأكدت أهمٌته العشرات المإتمرات والندوات التً تبحث عن اآللٌات واإلجراءات التً ٌتم من
خاللها تؤصٌل الجودة فً العملٌة التعلٌمٌة ،ابتداء من البنٌة المإسسٌة للجامعات ومكوناتها لتدخل بعد
ذلك فً مفاصل العملٌة التعلٌمٌة لتنتهً إلى مخرجات تلك العملٌة ومدى مواءمتها مع سوق العمل،
فالتعلٌم العالً من المقومات الرئٌسة للدولة العصرٌة ،لذلك تحرص كل الدول على اختالؾ أحجامها
ومستوٌات نموها على إنشاء مإسساتها التعلٌمٌة المتنوعة ،كما تحرص على تطوٌر هذه المإسسات من
آن آلخر لقناعتها بؤهمٌة الدور الذي ٌقوم به التعلٌم العالً فً نقل الدول إلى مراحل متقدمة من
النمو،باإلضافة إلى كون هذا التعلٌم تعلٌما تخصصٌا ،قٌادٌا ٌمثل فً النهاٌة ضمٌر األمة-33 ( .
.)2002
وبالتالً فإن الموضوع لٌس بالهٌن ،وٌحتاج إلى من ٌشخص واقع تلك الجامعات وٌحلل وٌضع
التوصٌات والمقترحات ثم ٌتؤكد من فعالٌة تلك التوصٌات التً ربما تحتاج إلى تعدٌل أو تطوٌر أو
إضافات وهكذا فالعملٌة هً عملٌة دٌنامكٌة وؼٌر قابلة للسكون أو التوقؾ.
وهنا ٌطرح سإال من الذي ٌتولى مهام تلك العملٌات والفعالٌات المإسسٌة والفعالٌات البرنامجٌة ،ومن
ٌشرؾ على ذلك الحراك التعلٌمً داخل الجامعات اللٌبٌة ؟
إن اإلجابة عن هذا التساإل ٌقودنا بطبٌعة الحال إلى مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء ،والتً أنٌط بها تلك
المهام والوظائؾ ،ومن هنا تكمن أهمٌة الموضوع فً كونه ٌتناول مكانٌزما الجودة داخل الجامعات ،أو
ربما نسمٌها كرات الدم البٌضاء داخل الجامعات التً تعمل على تصفٌر المشكالت داخلها ،والتً ٌطلق
علٌها فً الجامعات اللٌبٌة بمكاتب الجودة وتقٌٌم األداء ،كما ٌطلق علٌها فً الجامعات السعودٌة عمادة
الجودة ،كما ٌسمٌها البعض اآلخر مركز ضمان الجودة كما هو موجود فً الجامعات المصرٌة.
وبالرؼم من قٌام كل الجامعات اللٌبٌة بتؤسٌس مكاتب للجودة وتقٌٌم األداء بها على مستوى الجامعات
والكلٌات واألقسام  ،والتً ساعدت الجامعات فً تقدٌم الدعم الالزم من خالل تنظٌم أمورها اإلدارٌة
واألكادٌمٌة ،إال أن حظ نجاح مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء لم ٌحالؾ الكثٌر من الجامعات ،فقد أصبحت
مكاتب الجودة فً الجامعات اللٌبٌة أمرا مكروها وخطا وشرا ٌجب تفادٌه بؤي ثمن.
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وهنا نستطٌع طرح بعض التساإالت حتى نكون أكثر موضوعٌة ،ما سبب هذا االختالؾ فً أداء مكاتب
الجودة ؟ وما الذي ٌجعل مكتب الجودة فً جامعة ما ناجحا وفاشال فً جامعة أخرى؟ هل السبب كامن
فً التباٌن بٌن الجامعات؟ وهل نحن بصدد هوٌة من ٌقومون بإدارة الجامعات؟ وبشكل عام ماذا ٌجري
فً مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة؟
أذن تظهر أهمية البحث في النقاط التالية:
 -1المهام المناطة بمكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة لتؤصٌل الجودة وضمانها فً جل
ممارسات الجامعات.
 -2دور مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات كونها من ٌقود الجودة داخل الجامعات.
 -3تحاول هذه الدراسة تسلٌط الضوء على واقع مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة
كخطوة نحو إجراء أي تؽٌٌر أو تطوٌر أو تحدٌث فً منظومة مكاتب الجودة وآلٌات عملها.
ونتٌجة لذلك فإن البحث يهدف إلى :
 -1التعرؾ على طبٌعة عمل ومهام مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة.
 -2مراحل نشؤة مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة
 -3التعرؾ على واقع مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة.
 -4أهم الممارسات الجٌدة التً تقوم بها مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء
 -5المقارنة بٌن التنظٌم اإلداري ومهام ووظائؾ مكاتب الجودة وتقٌم األداء فً الجامعات
اللٌبٌة المهام والتنظٌم اإلداري فً عمادة الجودة فً الجامعات السعودٌة ومركز الجودة
فً الجامعات المصرٌة ،وصوال إلى تحدٌد رإٌة جدٌدة لمكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً
الجامعات اللٌبٌة وإعادة تعرٌفها فً ظل ظروؾ ورٌاح التؽٌٌر التً تعٌشها لٌبٌا.
وبناء على هذه األهداؾ سٌتم اإلجابة عن التساؤالت التالية :
 ما واقع مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء حالٌا فً الجامعات اللٌبٌة؟
 ما هً مراحل تطور مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات ؟
 ما هً أهم التحدٌات التً تواجه مكاتب الجودة؟
 ما هً التوقعات المستقبلٌة لمهام مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات
اللٌبٌة من خالل مقارنتها بمهام وحدات الجودة فً الجامعات العربٌة؟
 ما الذي نرٌده من مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء؟
 هل ٌمكن رسم خارطة جدٌدة لمهام ووظائؾ مكاتب الجودة ؟
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لمحة تاريخية:
لقددد أدركددت لٌبٌددا الدددور المهددم والحٌددوي لمنظومددة التعلددٌم فددً التنمٌددة الشدداملة ،كمددا أنهددا وعددت
التحدٌات المحلٌة والعالمٌدة التدً تواجههدا ،وأهمٌدة تطدجوٌر جدودة المنظومدة مدن خدالل األخدذ بمنهجٌدات
واتباع آلٌجات ضمان الججودة واالعتماد ،لذا تم إنشاء المركدز الدوطنً لضدمان الجدودة بنداء علدى القدرار
( )164لسنة 2006م ،الصادر عن اللجنة الشعبٌة العامة (سابقا).وٌتمتع المركدز بالشخصدٌة االعتبارٌدة
والذمة المالٌة المستقلة ،وهجو الجهة المخولة قانونا بتطوٌر ومتابعة شإون ضمان الجودة و االعتجماد فً
مإسسددات التعلددٌم فددً لٌبٌددا وفقددا لقددانون التعلددٌم رقددم ( )18لسددنة 2010م .وبعددد تؤسددٌس المركددز بدددأت
الدعوات تتجه إلى ضرورة تؤسٌس كٌانات تهتم بالجودة وضمانها فً الجامعات اللٌبٌة ،وفً حقٌقة األمر
ال ٌمكن تحدٌد فترة زمنٌة بعٌنها لنشؤة مكاتب الجودة فً الجامعات اللٌبٌة ،ولكدن ٌتبدٌن لندا تدارٌن النشدؤة
من خالل خطابدات المركدز الدوطنً لضدمان الجدودة إلدى وزارة التعلدٌم العدالً ،حٌدث كدان ذلدك فدً عدام
2002م بشؤن اإلٌعاز لرإساء الجامعات بضرورة تؤسٌس نواة للجودة وضمانها ،وبعدد ذلدك تحدٌددا فدً
عام 2003م ،أصبحت جل الجامعات اللٌبٌة تمتلك مكاتب للجودة ،بعدها قام مركدز ضدمان الجدودة بعقدد
سلسلة من ورش العمل بؽٌة التعرٌؾ بمهدام وظدائؾ تلدك المكاتدب ،إضدافة إلدى التعرٌدؾ بماهٌدة الجدودة
وضمانها فً الجامعات  ،كما حدد دلٌل ضمان جودة واعتماد مإسسات التعلٌم العالً الصادر عن مركدز
ضمان الجودة مهام المكاتب ،حٌث أكد على ضدرورة وجدود مكتدب ضدمان للجدودة وتقٌدٌم األداء فدً كدل
مإسسة تعلٌمٌة ٌتبدع مباشدرة رئدٌس المإسسدة التعلٌمٌدةا لضدمان حصدوله علدى الددعم الدالزم لتقٌدٌم أداء
المإسسة ،ووضع وتفعٌل خطة إسدتراتٌجٌة شداملة ومحدددة األهدداؾ والبدرامي ،ؼاٌتهدا تطدوٌر وتحسدٌن
األداء األكادٌمً واإلداري فً مجال التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع والبٌئةا لتفعٌل دورها
فددً تحقٌددق أهددداؾ التنمٌددة المسددتدامة.كما حدددد الدددلٌل آلٌددات تؤسددٌس وتنظددٌم المكتددب وفقددا ليتددً( الدددليل
ضمان الجودة :)2002 -42-
ٌ -1كلؾ رئٌس المإسسة أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بإدارة المكتب ،على أن ٌكون ذا كفاٌة
ودراٌة بشإون الجودة واالعتماد والتقٌٌم.
ٌ -2جب علدى المإسسدة أن تددعم مكتدب ضدمان الجدودة وتقٌدٌم األداء وذلدك بتسدٌٌر شدإونه
اإلدارٌددة والمالٌددة وتددوفٌر احتٌاجاتدده مددن تجهٌددزات ،وربطدده بقنددوات االتصددال المختلفددة
وشبكة المعلومات ،وتوفٌر األدبٌات ذات العالقة بالجودة.
ٌ -3جب أن ٌعامل مدٌر مكتب ضمان الجودة وتقٌٌم األداء إدارٌا معاملة عمداء الكلٌات.
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ٌ -4جب أن ٌكون لمكتب ضمان الجودة وتقٌٌم األداء بالمإسسة منسق عن كل كلٌة ،وٌكون
عضو هٌئة تدرٌس بها  ،وٌتمتع بالخبرة والكفاٌدة والدراٌدة فدً شدإون الجدودة ،وٌصددر
قرار تكلٌفه من رئٌس المإسسة بناء على اقتراح من قبل عمٌد الكلٌة .
ٌ -5عامل منسقو مكاتب الجودة بالكلٌات إدارٌا معاملة رإساء األقسام العلمٌة.
ٌ -6جوز لمكتب الجودة بالمإسسة االستعانة بالخبراء والمتخصصٌن من داخل المإسسة أو
خارجهددا فددً سددبٌل أداء المهددام المناطددة بدده ،علددى أن ٌصدددر بشددؤنهم قددرار مددن رئددٌس
المإسسة.
كما حدد دلٌل ضمان جودة واعتماد مإسسات التعلٌم العالً إدارة مكتب ضمان وتقٌٌم األداء وفقا
ليتً (دليل ضمان الجودة:)2002 -42-
 -1تتكددون إدارة مكتددب ضددمان الجددودة وتقٌددٌم األداء بالمإسسددة التعلٌمٌددة مددن مدددٌر المكتددب
رئٌسا ،ومنسقً وحدات الجودة بالكلٌات الجامعٌة ،أو أقسام المعهد العالً أعضاء.
 -2تتكون إدارة وحدة ضمان الجودة وتقٌٌم األداء بالكلٌة من منسق الوحدة بالكلٌة رئٌسا،
ومنسقً الجودة باألقسام العلمٌة بالكلٌة أعضاء.
 -3تجتمددع إدارة المكتددب بشددكل دوري (مددرة واحدددة شددهرٌا علددى األقددل) ،إال إذا رأى مدددٌر
المكتب أو نصؾ األعضاء ضرورة عقد اجتماع طارئ.
ما الدور المناط بمكاتب الجودة وتقييم األداء في الجامعات ؟
إن اإلجابة عن هذا التساإل ٌدفعنا إلى البحث عن مهام مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء حسب ما جاء
فً الدلٌل فإنه ٌتولى بناء نظام فعال لضمان الجودة ونشر ثقافتها بٌن عناصر المإسسة من أعضاء هٌئدة
التدددرٌس والكددوادر المسدداندة واإلدارٌددٌن والطلبددة وجمٌددع األطددراؾ ذوي العالقددةا لترسددٌن مبددادئ التقٌددٌم
الذاتً للتطوٌر والتحسٌن المستمر انطالقا مدن رسدالة وأهدداؾ المإسسدة ،واسدتنادا إلدى معداٌٌر االعتمداد
بالخصوص.
كما حدد الدليل جملة من األدوار والمهام لمكاتب الجودة وتقييم األداء لعل أهمها ( دليل ضدمان
الجودة :)2002 -46
 -1متابعة وتنفٌذ السٌاسٌات العامة لتقٌٌم األداء وضمان الجودة لجمٌع وحدات المإسسة
األكادٌمٌة واإلدارٌة ،والتؤكد من فهم جمٌع األهداؾ لهذه السٌاسة واالقتناع بها
والتحمس لها.
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 -2مراجعة وتحدٌث إستراتٌجٌة المإسسة ورسالتها وؼاٌتها األساسٌة فً ضوء التطورات
والمستجدات لتطوٌر وتحدٌث العملٌة التعلٌمة.
 -3مساعدة كلٌات الجامعة أو أقسام المعاهد العلٌا فً إنشاء وحدات تقٌٌم األداء وضمان
الجودة بها  ،واإلشراؾ على هذه الوحدات فنٌا ،وتقدٌم المشورة إلجراء دراسات التقٌٌم
الذاتً واإلعداد والتجهٌز الالزمٌن للتقدم إلى االعتماد.
 -4اإلعداد والتخطٌط لنظم المتابعة والفحص والتقٌٌم الذاتً ألنشطة المإسسة وكلٌاتها
وأقسامها وبرامجها المختلفة األكادٌمٌة واإلدارٌة من خالل متابعة ورصد جوانب
القصور فً الكلٌات كل على حدة ،وفً مرافق المإسسة وإداراتها المختلفة كافة ،وتقدٌم
تقرٌر ٌشتمل على مالحظاتها وسبل إصالح ومعالجة القصور المشار إلٌه.
 -5القٌام بزٌارات مٌدانٌة للكلٌات الجامعٌة أو األقسام فً المعاهد العلٌا المختلفة للتؤكد من
ضمان جودتها.
 -6تجمٌع نتائي دراسات التقٌٌم الذاتً وتحلٌلها ،وبٌان السلبٌات واإلٌجابٌات ،وتقدٌم
المقترحات لتطوٌر أداء الوحدات المختلفة بالمإسسة التعلٌمٌة كخطوة أساسٌة للحصول
على االعتماد الذي ٌعزز جودة التعلٌم فً المإسسة التعلٌمٌة.
 -2إنشاء قاعدة بٌانات للبرامي والدرجات العلمٌة التً تمنحها المإسسة ،ولجمٌع الوحدات
اإلدارٌة بالمإسسة التعلٌمٌة ،إلمكان متابعة تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة.
 -3نشر المعلومات المتعلقة بآلٌات ضمان الجودة واالعتمادا لتؤصٌل الوعً بٌن أعضاء
هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالمإسسة والطالب بؤهمٌة تطبٌق نظام ضمان الجودة
واالعتماد.
 -4التواصل مع المكاتب المناظرة بالمإسسات التعلٌمٌة األخرى لالستفادة وتبادل الخبرات
معها.
 -10القٌام باالتصال والتنسٌق المباشر مع مركز ضمان جودة واعتماد المإسسات التعلٌمٌة
لمتابعة عملٌات التقٌٌم واالعتماد بؤنواعها.
 -11تقدٌم تقرٌر لرئٌس المإسسة متضمنا اإلٌجابٌات والسلبٌات الناتجة عن التدقٌق الداخلً
والخارجً ،وإرسال نسخة منه لمركز ضمان جودة واعتماد المإسسات التعلٌمٌة.
لقد حدد الدلٌل المذكور مهام ووظائؾ مكاتب الجودة فً الجامعات فً مجموعة من النقاط تهدؾ فً
مجموعها إلى تؤصٌل الجودة وضمانها فً العلمٌة التعلٌمٌة داخل الجامعات ،حٌث كان من المفترض أن
تعمل الجامعات على تنفٌذ ومباشرة تلك المهام ،ولكن نظرا لوجود قصور تشرٌعً أو عدم إسباغ مهام
ووظٌفة مدٌري مكاتب الجودة ضمن الهٌاكل التنظٌمٌة فً الجامعات نتي عنه إرباك وتشوٌه فً تنفٌذ
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وتطبٌق تلك المهام ،وأصبح األمر مرتبطا بمدى قناعة رإساء الجامعات بالجودة وضمانها ،فمثال :
أعطى بعض رإساء الجامعات الصالحٌات لمدٌري المكتب الجودة فً تنفٌذ تلك المهام ،فً حٌن بعض
مدٌري مكاتب الجودة ال ٌملك حتى مكتبا ٌجلس علٌه ،وبالرؼم من الوالدة المتعسرة للمولود الجدٌد الذي
كان ٌنتظر الدعم والمساندة من جهات االختصاص ،والمقصود هنا وزارة التعلٌم العالً ،إال أن الوزارة
لم تحتضن المولود ولم تقدم له الدعم الالزم ،فمثال  :لم تعقد الوزارة أي اجتماع مع مدٌري مكاتب
الجودة ،لتبٌن أهمٌة هذا المولود فً شد أزر الجامعات ،وبالتالً أصبح المولود ٌبحث عن جهة تتبنى
مساندته فكانت الجهة هً المركز الوطنً لضمان الجودة  ،حٌث تبنً المركز مكاتب الجودة ضمن
أهدافه ،مقدما النصح والتوجٌه للمإسسات التعلٌمٌة التً لم تحقق مستوٌات الجودة المطلوبة وبدأ المركز
بعقد سلسلة من االجتماعات الجماعٌة والفردٌة مع مدٌري مكاتب الجودة ،إضافة إلى إشراك مدٌري
مكاتب الجودة ضمن أعماله وأنشطته .وهذا ٌدفعنا إلى البحث عن إجابات للتساإل الذي تم طرحه سالفا
عن مراحل تطور مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء منذ النشؤة وحتى عام 2013م.
ما هي مراحل تطور مكاتب الجودة وتقييم األداء في الجامعات ؟
فً حقٌقة األمر ٌمكن تقسٌم مسٌرة عمل مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة إلى ثالث
مراحل رئٌسة هً:
 المرحلة األولى  -مرحلة التأسيس:
بدأت هذه المرحلة مع بداٌة عام 2002م ،وحتى نهاٌة 2003م  ،حٌث تم اإلٌعاز إلى الجامعات من قبل
وزارة التعلٌم العالً بضرورة اإلسراع فً إنشاء مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء حٌت اتسمت هذه المرحلة
باآلتً:
 -1عدم إصدار تشرٌع أو الئحة تنظم عمل مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات.
 -2عدم إدراج مكتب الجودة ضمن الهٌكل التنظٌمً للجامعات ،وبالتالً عدم وجود توصٌؾ وظٌفً
لشاؼلً تلك الوظائؾ ،إضافة إلى عدم وضوح المزاٌا المالٌة واإلدارٌة لمنتسبً مكاتب الجودة
فً الجامعات.
 -3قٌام المركز الوطنً لضمان الجودة بإصدار دلٌل ضمان جودة واعتماد مإسسات التعلٌم العالً
2003م ،والذي تضمن مهام وأهداؾ مكاتب الجودة فً الجامعات.
 -4قٌام معظم الجامعات بتؤسٌس مكاتب للجودة وتقٌٌم األداء.
 -5قٌام المركز الوطنً للجودة بعقد سلسلة من ورش عمل لمدٌري مكاتب الجودة بالجامعات
والكلٌات بهدؾ التعرٌؾ بمكاتب الجودة وأهدافها ،إضافة للتعرٌؾ بالجودة وضمانها.
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 المرحلة الثانية  -مرحلة االنطالق:
ٌمكن تحدٌد الفترة الزمنٌة لهذه المرحلة منذ عام 2004م وحتى عام  ،2010وٌمكن تحدٌد أهم سمات
هذه المرحلة فً اآلتً:
 -1االستمرار فً عدم وجود تؽطٌة قانونٌة لمهام مدٌري مكاتب الجودة فً الهٌكل التنظٌمً
للجامعات.
 -2قٌام المركز الوطنً لضمان الجودة بتكثٌؾ ورش العمل لمدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء.
 -3قٌام المركز بعقد اجتماعات تقابلٌة مع مدٌري مكاتب الجودة على مستوى الجامعات اللٌبٌة
،حٌث عقد االجتماع األول عام 2010م فً جامعة مصراته.
 -4استمرار الجامعات اللٌبٌة فً تؤسٌس مكاتب ووحدات للجودة على مستوى الكلٌات واألقسام.
 -5إقحام مدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً برامي وأنشطة المركز الوطنً لضمان الجودة
،منها على سبٌل المثال  :فرق التدقٌق ،فرق إعادة صٌاؼة نماذج التقٌٌم المإسسً والبرامجً.
 -6قٌام بعض مكاتب الجودة فً الجامعات بإعداد الدراسات الذاتٌة.
 -2صدور قرار من وزارة التعلٌم العالً آنذاك باعتبار أن عام 2010م هو عام الجودة فً
الجامعات اللٌبٌة.
المرحلة الثالثة  -مرحلة إعادة البناء:
بدأت هذه المرحلة عام 2011م ،وذلك مع االنتهاء من تعدٌالت نماذج التقٌٌم المإسسً والبرامجً،
إضافة إلى تعدٌالت دلٌل ضمان جودة واعتماد مإسسات التعلٌم العالً ،حٌث تصادفت هذه المرحلة مع
أحداث الثورة اللٌبٌة من العام نفسه ،وهذه المرحلة ال تزال مستمرة  ،وٌمكن تحدٌد سمات هذه المرحلة
فً اآلتً:
 -1صدور مقترح من المركز الوطنً بشؤن استحداث مجلس للجودة فً كل الجامعات ،حٌث قامت
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بتبنً المقترح  ،وتم اإلٌعاز إلى الجامعات بضرورة تؤسٌس
مجلس للجودة ٌكون برئاسة وكٌل الجامعة للشإون العلمٌة ،إال أن المجلس المذكور افتقد الؽطاء
القانونً  ،لذا فهو أٌضا ؼٌر ملزم كونه لٌس ضمن الهٌكل التنظٌمً للجامعات ،كما لم توضح
الوزارة السبب فً تكوٌن هذا الجسم الجدٌد وعالقته بمكاتب الجودة وتقٌٌم األداء ،إضافة إلى
آلٌات وإجراءات عمله والمزاٌا المالٌة واإلدارٌة.
 -2استمرار عقد اجتماعات تقابلٌة بٌن المركز الوطنً لضمان الجودة ومدٌري مكاتب الجودة فً
الجامعات اللٌبٌة.
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 -3صدور مقترح جدٌد من المركز الوطنً لضمان الجودة ٌتضمن المزاٌا المالٌة واإلدارٌة ومهام
مكتب ضمان جودة وتقٌٌم األداء على مستوى الجامعة والكلٌة والقسم (التؤسٌس -التنظٌم -
األهداؾ  -المهام).
 -4صدور تقرٌر عن المركز ٌتضمن التحدٌات التً تواجه مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء.
وبعد هذا االستعراض لمراحل تطور مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة والتً تدفعنا إلى
طرح تساإل عن التحدٌات التً واجهت مكاتب الجودة فً سبٌل تحقٌق أهدافها.
ما هي التحديات التي واجهت مكاتب الجودة وتقييم األداء في الجامعات الليبية؟
لقد حدد تقرٌر الزٌارات االستطالعٌة الصادر عن المركز الوطنً لضمان الجودة العام 2010م ،أهم
التحدٌات التً واجهت مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً اآلتً( تقرٌر الزٌارات االستطالعٌة : )2010-
 -1شح المصادر المالٌة وعدم تخصٌص بند لإلنفاق على برامي الجودة واألنشطة والفعالٌات المصاحبة
لها ،واالعتماد على تسٌٌر مكاتب الجودة من خالل المتاح من المصادر المالٌة.
 -2ضعؾ الكفاٌات والتؤهٌل واإلعداد ألؼلب العناصر البشرٌة التً أوكلت إلٌها مهمات إدارة برامي
الجودة فً بعض الجامعات و الكلٌات وفروعها.
 -3عدم وجود تشرٌعات مفعلة ملزمة تعتبر الجودة خٌارا إستراتٌجٌا ملزما للجمٌع.
 -4الصعوبة فً عملٌة االتصال والتواصل بٌن مكاتب الجودة فً فروع بعض الجامعات ومكتب الجودة
فً مقر الجامعة  ،األمر الذي أسهم فً هدر المصادر خاصة عامل الوقت باعتباره أحد أهم مصادر
المنظمات العاملة ،مما ترتب علٌه التؤخٌر فً إنجاز المهمات والتواضع فً المنجز منها  ،وإعاقة
عملٌة التحسٌن والتطوٌر النوعً فً عملٌة التعلٌم والتعلم.
 -5عدم وضوح اللوائح الخاصة باختصاصات ومهام مكاتب الجودة بالجامعات .
 -6عدم تفوٌض مكاتب الجودة بالجامعات بصالحٌات كاملة للعمل من أجل التحسٌن .
كما حدد التقرٌر الصادر عن المركز الوطنً لضمان الجودة عام 2012م ،أداء مكاتب الجودة وتقٌٌم
األداء فً الجامعات اللٌبٌة الحكومٌة،حٌث تناول التقرٌر مجموعة من التحدٌات التً تواجه مكاتب
الجودة فً اآلتً ( تقرٌر المركز الوطنً لضمان الجودة : )2012-
 -1إطالق تسمٌة مكتب على الجودة تضع الجودة فً آخر المسدتوٌات اإلدارٌدة فدً الجامعدة
شؤنها شؤن مكتب المشترٌات أو المخازن.
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 -2ال توجد تؽطٌة قانونٌة إلنشاء مجججلس للججججودة محددة مهامه واختصاصاته.
 -3عدم تفوٌض مكاتدب الجدودة فدً الجامعدات بصدالحٌات كاملدة للعمدل مدن أجججدجل تحسدٌن
الجودة.
 -4ضعؾ الكفاٌات والتؤهٌدل واإلعدداد ألؼلدب العناصدر البشدرٌة التدً أوكلدت إلٌهدا مهمدات
إدارة برامي الجججججودة فً معظم الججججججامعات والكججججججججلٌات وفججججججججججروعها.
 -5عججججججدم تجهٌز مكاتب الججججججججودة باحتٌاجاتها الضجججرورٌة .
 -6النظرة الدونٌة لمكاتب الجودة كججونها وظائؾ شرفٌة ال تنفٌذٌة ملزمة و واجبة التنفٌذ.
 -2تذمر مجالس الكلٌدات مدن وجدود منسدقً الجدودة فدً اجتماعدات الكلٌدات ،وعددم السدماح
لبعضهم بحضور اجتماعات كلٌاتهم من األساس.
 -3عددجدم شددعور عجددجدد مددن منسددقً الججددجودة بالكلٌددات بؤهمٌددة المركددز الددوظٌفً المكلفددٌن بدده
والدور المناط بهم.
 -4تؽٌر أعضجججاء فرٌق الجودة فً الجامعدات بشدكل مسدتمر ألسدباب كثٌدرة ،مثدل :اإلٌفداد،
الملل ،عدم القناعة ،اإلحباط...إلن.
 -10عججججججدم تفجججرٌػ منسقً الجججودة بشكل تجججججام لمهججام الجججودة.
 -11شددح المصددادر المالٌددة وعدددم تخصددٌص بنددد لإلنفدداق علددى بددرامي الجددودة واألنشددطة
والفعالٌات المصاحبة لها  ،واالعتمداد علدى تسدٌٌر مكاتدب الجدودة مدن خدالل المتداح مدن
المصادر المالٌة.
 -12ضعؾ االعتماد على العمل الجماعً ،واالعتقاد بؤن منسق الجودة هو المسإول األول
عن تنفٌذ شإون الجودة فً القسم والكلٌة.
 -13عججددجدم تددوفٌر نظددام معلومددات متكامددل ٌقجججججددجوم بتسددجٌل وتحلٌددل جمٌددع المعلومددات
المرتبطة بنشجججججججاط الجامعات.
 -14عججدم وجود تشرٌعات مفعلة ملجزمة تعتبر الجودة خٌارا إستراتٌجٌا ملزما للجمٌع .
 -15عججدم وضوح تخصصات ومهججام مكجاتب الججججججودة فً لوائح الججامعات .
 -16عددجدم تفدددوٌض مكاتددب الجججدددجودة فدددً الجامعددات بصدددالحٌات كاملدددة للعمددل مدددن أجدددل
التحسٌن.
كما حدد أٌضا تقرٌر الزٌارات االستطالعٌة الصادر عن المركز العام 2013م ،تحدٌات مكاتب الجودة
وتقٌٌم األداء بالجامعات فً جملة نقاط  ،أهمها( تقرٌر الزٌارات االستطالعٌة للجامعات الحكومٌة -
:)2013
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 -1عجججججدم وضوح مسإولٌات ومهججام مكجاتب الجججججججودة وتقٌٌم األداء فً قانون التعلٌم  ،إضافة
إلى اللوائح التنفٌذٌة .
 -2الصعوبة فً عملٌة االتصال والتواصل بٌن مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً فروع بعض
الجامعات ومكتب الجودة فً مقر الجامعة ،مما ترتب علٌه التؤخٌر فً إنجاز المهمات والتواضع
فً المنجز منها ،وإعاقة عملٌة التحسٌن والتطوٌر النجججوعً فً عملٌة التعججلٌم والتعلم.
 -3عدم قناعة وتقبل ثقافة الجودة من بعض القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بالجامعات.
 -4عدم اإللمام بمفهوم الجودة وضمانها أثر على تهٌئة وتفعٌل الممارسات الجٌدة فً العملٌة
التعلٌمٌة.
 -5ضعؾ الكفاٌات والتدرٌب واإلعداد ألؼلب العناصر البشرٌة التً أوكلت إلٌها مهمات إدارة
مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً بعض الجامعات وكلٌاتها وفروعها.
 -6قٌام بعض مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات بعدم إشراك جمٌع أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة
من أعضاء هٌئة تدرٌس ،وطالب ،وموظفٌن واعتبارهم شركاء فً تطبٌق وإنجاح الجودة.
 -2ضعؾ حلقات التواصل على مستوى الجودة فً الكلٌات ،واألقسام ،ومكاتب الجودة وتقٌٌم األداء
فً بعض الجامعات.
 -3عدم قٌام بعض الجامعات بإجراء الدراسات الذاتٌة ،فً حٌن أن البعض اآلخر لم ٌحل نتائي تلك
الدراسات إلى إدارات الجامعات ،ووضع خطة عمل للنتائي التً تم التوصل إلٌها بما ٌضمن
التحسٌن المستمر للعملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات.
إذن بالرؼم من أن المدة الزمنٌة بٌن التقرٌر األول والثانً حوالً ثالث سنوات ،إال أننا نالحظ بؤن
التحدٌات ال تزال نفسها مستمرة ،بل هناك تحدٌات أخرى أضٌفت إلى تلك تحدٌات ،وهذا ٌدعو إلى
البحث عن أسباب استمرار تلك التحدٌات ،فمن خالل مراجعة تقارٌر ومحاضر االجتماعات ،وخطط( )1
مدٌري بعص مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء بالجامعات اللٌبٌة المحالة إلى المركز الوطنً لضمان الجودة
ٌ،مكن تحدٌد أسباب استمرار تلك التحدٌات فً اآلتً:
 عدم إصدار تشرٌعات أو لوائح تعتبر الجودة خٌارا إستراتٌجٌا فً الجامعات اللٌبٌة.
 عدم وضوح رإٌة وأهداؾ التعلٌم العالً.
 استمرار النظرة إلى مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء كونها مكاتب للرقابة والتفتٌش.
 استمرار أهداؾ ومهام مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء دون تؽٌٌر أو إعادة نظر فً بعضها.
 عدم قناعة مسإولً وزارة التعلٌم العالً ،و بعض الجامعات بؤهمٌة الجودة وضمانها .
1

قام الباحث باالطالع على ملفات الجامعات اللٌبٌة الموجودة بالمركز الوطنً لضمان جودة واعتماد مإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة
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 عدم قٌام بعض الجامعات بنشر ثقافة الجودة وضمانها بٌن عناصر العملٌة التعلٌمٌة.
 من المفارقة أن بعض التجارب الفاشلة التً تعزى إلى الجودة وضمانها لم تكن لها عالقة تذكر
بعملٌات الجودة وضمانها بل كانت مرتبطة إلى حد أبعد بكثٌر بالمفاهٌم الخاطئة واآلمال الواهمة
عن الجودة وضمانها ،وال شك فً أن التجارب الفاشلة تجعل مجرد فكرة العودة إلى دورة أخرى
من الجودة وضمانها فكرة ممقوتة لدى بعض الكلٌات واألقسام فً الجامعة.
 تكلٌؾ عناصر بمهام الجودة فً بعض الجامعات هً أبعد ما تكون عن الجودة وضمانها ،وهنا
البد من التنوٌه إلى وجود عناصر جٌدة استطاعت أن تسوق الجودة وضمانها تسوٌقا جٌدا داخل
بعض الجامعات.
إن هذه التحدٌات تدفعنا إلى التساإل عن :
هل حققت مكاتب الجودة وتقييم األداء أهدافها خالل هذه المدة القصيرة من عمرها والتي لم تتجاوز
ست سنوات؟
لقد حدد تقرٌر صدر عن المركز الوطنً ضمان الجودة العام 2012م ،مجموعة من الممارسات الجٌدة
التً حققتها بعض مكاتب الجودة فً بعض الجامعات وهذه الممارسات هً( تقرٌر المركز الوطنً
لضمان الجودة :)2012-
 -1تنفٌذ ورش عمل للتعرٌؾ بالدراسة الذاتٌة ،استهدفت رإساء األقسام العلمٌة و منسقً
ضمان الجودة وتقٌٌم األداء فً جمٌع الكلٌات .
 -2تنفٌذ برامي و ورش عمل فً توصٌؾ البرنامي التعلٌمً والمقجرر الجدراسً والتخطٌط
اإلستراتٌجً.
 -3طباعة عدد من المطوٌات والملصقات الخاصة باإلرشاد األكادٌمً والتعجرٌؾ بالجامعة .
 -4إنجاز وثٌقة الخطة اإلستراتٌجٌة ووضع السٌاسات.
 -5إنجاز دلٌل إجراءات األعمال األكادٌمٌة واإلدارٌة لجمٌع إدارات ومكاتب الجامعات.
 -6إجراء التدقٌق الداخلً على جمٌع برامي الدراسجات العلٌجا.
 -2توزٌع نماذج طلبات االعتماد المإسسً والبرامجى واعتماد المقررات .
 -3توحٌد المسمٌات وأرقام المقررات للكلٌات.
 -4المشاركة فً برامي دولٌة عن الجودة وضمانها.
 -10إعداد بعض المعاٌٌر البسٌطة لتقٌٌم االمتحانات لضمان أن تكون شاملة وواضحة مع
مراعاة الفروق الفردٌة ..... -إلن).
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 -11التنسٌق المستمر مع المركز الوطنً لضمان الجودة.
 -12تشكٌل لجنة رئٌسة ولجان فرعٌة للوقوؾ على جهود مكاتب الجودة بالكلٌات.
 -13إنجاز دراسة ذاتٌة فً بعض الكلٌات ،وإعداد التقرٌر النهائً وتحلٌل البٌانات.
 -14عمججل استبانات تقٌٌم الطالب للمقررات الدراسٌة باألقسام العلمٌة.
 -15استحداث جائزة أفضل برنامي أكادٌمً.
 -16تطوٌر الموقع اإللكترونً للجامعة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة.
إذن بالرؼم من عدم وجود تشرٌع خاص بالجودة وضمانها ،إضافة إلى عدم وجود بند مخصص فً
مٌزانٌات الجامعات للصرؾ منه على الجودة وضمانها ،إال أن بعض الجامعات استطاعت التكٌؾ مع
أوضاعها القانونٌة ومع طبٌعة السٌاسة المالٌة فً تلك الجامعات  ،وقامت ببعض الممارسات الجٌدة فً
ظل انعدام موارد مالٌة تصرؾ منها على الجودة.
من الواضح أن هناك فروقا  ،وفروقا كبٌرة  ،بٌن أداء مكاتب الجودة من جامعة إلى أخرى  ،وثمة نماذج
ال نموذجا واحدا  ،والفروق بٌن مكاتب الجودة من جامعة إلى أخرى فروق هائلة(  )2وهذا ٌدفعنا إلى
القول إن الذٌن ٌتولون مهام مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء على صعٌد الجامعات ٌحتاجون إلى أدوات
تساعدهم فً االنتقال من التخطٌط إلى التطبٌق وتساعدهم فً التؽلب على العدٌد من المشكالت التً قد
تواجههم فعال .وفى ؼٌاب مثل تلك البرامي فإن من األرجح أن تفشل أنشطة وبرامي الجودة وضمانها
التً تقوم بها الجامعات.
وهنا ٌطرح تساإل مهم جدا ربما ٌتم توجٌه إلى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،هو :
كيف نطالب الجامعات بالجودة وضمانها في العملية التعليمية دون وجود غطاء تشريعي لها ودون
تخصيص بند محدد لها في ميزانيات الجامعات؟
كما أن هذا ٌدفعنا إلى البحث عن أسباب نجاح بعض مكاتب الجودة فً تؤصٌل بعض الممارسات الجٌدة،
وفشل البعض اآلخر حتى بالتعرٌؾ بالجودة وضمانها داخل مكاتبهم!
من خالل االطالع على بعض محاضر االجتماعات التقابلٌة بٌن المركز الوطنً لضمان الجودة ومدٌري
مكاتب الجودة ٌ ،مكن تحدٌد أهم أسباب النجاح بعض تلك المكاتب فً تؤصٌل فكر الجودة إلى التالً :
 -1أخالق وفن التعامل لدى بعض مدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء ،وهنا نورد إحدى أهم مفاهٌم
الجودة كونها تعنً األخالق.
2

للمزٌد ٌمكن االطالع على تقرٌر الممارسات الجٌدة لمكاتب الجودة وتقٌٌم األداء  ،الصادر عن المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد مإسسات
التعلٌمٌة والتدرٌبٌة 2012م.
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 -2استطاع بعض مدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء التؤكد بؤن الجودة لٌست مجرد التشدق
بمفاهٌم ومصطلحات جدٌدة  ،إنما هً تؽٌر عام فً المقاٌٌس الذهنٌة التً ٌجري علٌها المرء
فً تفكٌره.
 -3قناعة بعض رإساء الجامعات بؤهمٌة الجودة ،وأن رئاسة الجامعة هً المظلة والقاطرة التً
تقود الجامعة نحو الجودة وضمانها ،وبالتالً ٌقوم رئٌس الجامعة فً هذه الجامعات بدور مهم
فً عملٌات الدعم والمساندة  ،كما أن تلك الممارسات من الدعم والمساندة قد تنتهً بمجرد
تكلٌؾ شخص آخر لرئاسة الجامعة.
 -4الروح الوطنٌة العالٌة لبعض مدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء الذٌن ٌرون فً الجودة
وضمانها مشروعا نهضوٌا فً التعلٌم الجامعً.
 -5قدرة بعض مدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء على تسوٌق الجودة وضمانها على مستوى
الجامعة ،و ذلك من خالل االستمرار فً نشر ثقافة الجودة بؽٌة تؽٌٌر اإلطار الفكري
للمستهدفٌن ،وهذا ٌذكرنً بمقولة عالم االجتماع الدكتور  /علً الوري -الذي ٌقول " إن من
البالهة أن نحاول إقناع ؼٌرنا على رأي من اآلراء بنفس البراهٌن التً نقنع بها أنفسنا ٌ ،جب
أن نؽٌر وجهة إطاره الفكري أوال " ،وهذا واضح من خالل التباٌن فً الممارسات من جامعة
إلى جامعة ،إضافة إلى المقدرة على خلق روح الجماعة بٌن أعضاء الفرٌق.
 -6المشاركة بفعالٌة فً ورش العمل والبرامي ذات العالقة بالجودة وضمانها.
 -2التنسٌق المستمر مع المركز الوطنً لضمان الجودة ،وطرح التحدٌات والصعوبات التً تواجه
المكاتب فً تحقٌق الجودة وضمانها.
 -3إلمام بعض مدٌري مكاتب الجودة بمفاهٌم الجودة وضمانها الصحٌحة ،وإشراك أطراؾ العملٌة
التعلٌمٌة فً برامي الجودة.
 -4اتباع سٌاسات الخطوة خطوة وعدم القفز على المراحل فً تطبٌق الجودة وضمانها  ،فمثال:
ٌقوم بعض مدٌري مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء بنشر وتعمٌم الممارسات الجٌدة المطبقة فً
الجامعة كخطوة أولى نحو تطبٌق ممارسات جٌدة أخرى.
إذن هناك بعض الممارسات الجٌدة فً ظل ظروؾ صعبة تفتقر فً بعض األحٌان إلى أبسط
مقومات الدعم ،وهذا ٌدفعنا إلى البحث عن دراسة مقارنة بٌن عدد من وحدات الجودة وضمانها فً
بعض الدول العربٌة ،ولقد اخترنا نموذجٌن من دولتٌن ،هما:
 )1األول من الجامعات السعودٌة ( جامعة الملك سعود)
 )2الثانً من الجامعات المصرٌة (جامعة القاهرة)
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وٌعود سبب هذا االختٌار إلى اآلتً :
 حصول الجامعات المصرٌة والسعودٌة على تراتٌب متقدمة فً التصنٌفات العالمٌة.
 تشابه القٌم الثقافٌة.
كما سٌتم التركٌز على المحاور التالٌة:
 التنظٌم اإلداري.
 المهام والمسإولٌات.

لننطلق بعد ذلك إلى محاولة لرسم خارطة جدٌدة لماهٌة مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء وصوال إلى تحقٌق
التحسٌن والتطوٌر فً أداء الجامعات اللٌبٌة.
أوال -جامعة الملك السعود -عمادة الجودة بجامعة الملك سعود:
تعد عمادة الجودة بجامعة الملك سعود إحدى العمادات المساندة التابعة لوكالة الجامعة للتطوٌر والجودة،
وتعنى باإلشراؾ على أنشطة الجودة بالجامعة من حٌث إنشاء النظم واآللٌات وقٌاس األداء ودعم
البرامي األكادٌمٌة للحصول على االعتماد األكادٌمً وؼٌرها من المهام ذات الصلة .وحرصا من إدارة
جامعة الملك سعود على أن تكون الجامعة من ضمن قائمة الجامعات المتمٌزة عالمٌا فقد أنشئت إدارة
الجودة بجامعة الملك سعود بموجب قرار معالً مدٌر الجامعة رقم  2301004223بتارٌن
1423/4/20هج)q.ksu.edu.sa (،
أ) أهداف عمادة الجودة:
ٌمكن تحدٌد أهداؾ عمادة الجودة فٌما ٌلً :
 -1تقوٌم األداء وضمان الجودة لوحدات الجامعة اإلدارٌة و األكادٌمٌة.
 -2تحقٌق أهداؾ الجامعة المتعلقة بقضاٌا الجودة واالعتماد األكادٌمً.
 -3نشر ثقافة الجودة بٌن منتسبً الجامعة والقٌام بالدراسات وعقد والمإتمرات والندوات واللقاءات
وورش العمل فً مجال الجودة واالعتماد األكادٌمً.
 -4تقدٌم الدعم والمشورة لوحدات الجامعة المختلفة فً كل ما ٌتعلق بقضاٌا الجودة واالعتماد األكادٌمً.
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 -5متابعة أنشطة الجامعة المتعلقة بإعداد وتنفٌذ خطط التقوٌم واالعتماد األكادٌمً وضمان الجودة فً
وحدات الجامعة المختلفة اإلدارٌة منها واألكادٌمٌة.
 -6متابعة تشكٌل اللجان ذات العالقة بالجودة واالعتماد األكادٌمً ،ومتابعة تنفٌذها ألعمالها فٌما ٌتعلق
بمهام الجهات المرتبطة بها.
 -2إقامة عالقات علمٌة ومهنٌة بٌن الجامعة والمإسسات األخرى المتمٌزة فً تطبٌق الجودة واالعتماد
األكادٌمً.
 -3متابعة معاٌٌر ومإشرات األداء األكادٌمً واإلداري من قبل وحدات الجامعة المختلفة.
 -4بناء خبرات متمٌزة فً مجال الجودة والتقوٌم واالعتماد األكادٌمً فً التعلٌم الجامعً.
 -10التعرؾ على توقعات ومتطلبات ورضا عمالء الجامعة (الداخلٌٌن والخارجٌٌن) وإبالؼها إلى جمٌع
الوحدات ذات العالقة.
 -11التعرؾ على مستوٌات األداء ،وقٌاس التؽٌرات فً أداء وحدات الجامعة المختلفة .
ب) مهام ومسئوليات عمادة الجودة :
تشتمل مهام ومسئولٌات عمادة الجودة على ما ٌلً:
 -1إدارة شإون العمادة فً حدود نظام الجامعة و لوائحها والقرارات والتعلٌمٌات السارٌة .
 -2وضع إطار عام لخطة إستراتٌجٌة للجودة  ،وأخرى لالعتماد األكادٌمً .
 -3مراجعة الخطط والمٌزانٌات التً تقترحها الكلٌات وفق الضوابط المحددة لذلك .
 -4العمل على توفٌر الموارد المالٌة والبشرٌة الالزمة وفق المٌزانٌة المقترحة من الكلٌات .
 -5تفعٌل مفهوم الجودة ونشر ثقافتها فً الجامعة .
 -6اقتراح وسائل ورفع كفاٌة األداء اإلداري واألكادٌمً فً الجامعة .
 -2وضع معاٌٌر ومإشرات لألداء اإلداري واألكادٌمً .
 -3تعمٌم وتطوٌر االستبانات الخاصة بتقرٌر النشاط األكادٌمً لعضو هٌئة التدرٌس والخرٌجٌن .
 -4ضبط ومراقبة مستوى الجودة فً مختلؾ وحدات الجامعة .
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 -10وضع معاٌٌر وخطط وسٌاسٌات لقٌاس مخرجات التعلٌم والتعلم فً الجامعة .
 -11تقوٌم أداء مخرجات التعلٌم الجامعً من خالل بناء المقاٌٌس واالختبارات المناسبة على مستوى
البرامي والجامعة .
 -12إعداد وتطبٌق االختبارات المقننة فً الجامعة .
 -13نشر ثقافة القٌاس والتقوٌم فً الجامعة .
 -14اقتراح تطوٌر وتحدٌث أسالٌب وأنظمة قٌاس األداء األكادٌمً وممارسته فً الجامعة .
 -15تقوٌم فاعلٌة عملٌات التعلٌم والتعلم فً الجامعة .
 -16تقوٌم األنشطة والبرامي والخدمات الجامعٌة بناء على طلب الجهة المختصة .
 -12تقوٌم الدعم والمساندة واالستشارات لألقسام والكلٌات واإلدارات فً الجامعة فٌما ٌتعلق بقٌاس
األداء والفاعلٌة .
 -13إعداد دراسات قٌاس وتقوٌم لمخرجات البرامي التعلٌمٌة من الناحٌة الكمٌة والنوعٌة .
 -14إعداد دراسات قٌاس وتحلٌل ألداء أعضاء هٌئة التدرٌس .
 -20إعداد واعتماد تقاوٌم األداء الوظٌفً لمنتسبً العمادة وفقا لالئحة تقوٌم األداء والوظٌفً .
 -21األذن بالصرؾ من السلفة المخصصة للعمادة وفق قواعد الصرؾ من السلفة المستدٌمة كتؤمٌن
األثاث المكتبً والسٌارات .
 -22الموافقة على التكلٌؾ بالعمل خارج وقت الدوام الرسمً بما ال ٌزٌد عن ساعتٌن ونصؾ لمدة
عشرٌن ٌوما .
 -23التوقٌع على شهادات التعرٌؾ لمنتسبً العمادة على أال ا تكون شهادات خبرة أو خطابات شكر .
 -24الموافقة على منح اإلدارة العادٌة واالضطرارٌة لمنتسبً العمادة مع إبالغ عمادة شإون أعضاء
هٌئة التدرٌس والموظفٌن .
 -25اإلبالغ عن مباشرة منتسبً العمادة وعن تركهم العمل .
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 -26االتصال بالجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة على أن ٌكون االتصال بالذٌن ٌعادلونه أو
ٌلونه فً المرتبة الوظٌفٌة .
ج) وحدات العمادة
تتكون وحدات العمادة من :
 وحدة القٌاس والتقوٌم .
 وحدة االعتماد األكادٌمً .
 وحدة األٌزو .
 وحدة التخطٌط .
 وحدة نظام إدارة الجودة .

 وحدة القياس والتقويم
حٌث تتلخص مهام هذه الوحدة فً :
 -1بناء االستبانات الموحدة وإتمامها ،وحث المعنٌٌن من داخل وخارج الجامعة على الدخول على
هذه االستبانات لتقوٌم األداء الجامعً.
 -2تطبٌق مإشرات األداء الواردة فً نظام إدارة الجودة  KSU-QMSعلى المستوى المإسسً
،وحث وحدات الجودة بالكلٌات والبرامي األكادٌمٌة على تطبٌقها.
 -3تفعٌل نظام المقارنات المرجعٌة.
 -4تفعٌل نظام تقوٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس.
 -5إعداد تقارٌر مإشرات األداء بصفة دورٌة.
 -6حث الوحدات اإلدارٌة واألكادٌمٌة على إعداد خطط تحسٌن بناء على نتائي تقوٌم األداء.
 -2تقدٌم الدعم الفنً للوحدات اإلدارٌة واألكادٌمٌة بالجامعة فٌما ٌخص تقوٌم األداء ،سواء عن
طرٌق التدرٌب أو االستشارات أو الزٌارات المٌدانٌة لوحدات الجودة أو ؼٌرها من الطرق
المناسبة.
 -3التكامل والتعاون والتنسٌق مع الوحدات األخرى بعمادة الجودة بما ٌحقق األهداؾ العامة للعمادة.
 -4تمثٌل عمادة الجودة فً ورش العمل والمإتمرات والندوات الخاصة بقٌاس وتقوٌم األداء.
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 وحدة االعتماد األكاديمي :
تتلخص مهام هذه الوحدة فً :
 -1تقدٌم الدعم الفنً واالستشارات للبرامي األكادٌمٌة فً مجال االعتماد األكادٌمً.
 -2تقدٌم الدعم لألقسام و الكلٌات للتواصل مع هٌئات االعتماد الدولٌة والوطنٌة.
 -3التنسٌق مع األقسام و الكلٌات لوضع جدول زمنً لزٌارة هٌئات االعتماد.
 -4متابعة زٌارة خبراء التقوٌم و هٌئات االعتماد للكلٌات المختلفة بالجامعة.
 -5تشجٌع الكلٌات للحصول على االعتماد األكادٌمً لبرامي الدراسات العلٌا من الهٌئات المرموقة
عالمٌا.
 -6التؤكد من اتساق المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرامي الدراسٌة مع المعاٌٌر العالمٌة والمحلٌة.
 -2توثٌق البٌانات و المعلومات و نتائي االعتماد األكادٌمً للبرامي األكادٌمٌة.
 -3متابعة تنفٌذ توصٌات تقارٌر االعتماد األكادٌمً لفرق التقوٌم الدولً والمحلً.
 -4إعداد الخطط التنفٌذٌة لمشروعات عمادة الجودة المتعلقة باالعتماد األكادٌمً.
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التنسٌق مع وحدات العمادة األخرى لتنفٌذ أنشطة ونشر ثقافه االعتماد األكادٌمً.

 وحدة اآليزو ISO Unit
تتلخص مهام هذه الوحدة فً :
أ-

المهام الداخلٌة
 -1مراقبة تطبٌق نظام إدارة الجودة ISO 9001 : 2008داخل العمادة من خالل ممثل الجودة.
 -2تطوٌر وتحدٌث النظام الحالً وفقا لحاجة متطلبات العملٌة اإلدارٌة داخل العمادة.
 -3تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة فٌما ٌتعلق بنظام إدارة الجودة بما تقدمه من محاضرات وندوات وورش
عمل داخل العمادة.

ب -المهام الخارجٌة:
 -1تقدٌم االستشارات لجهات الجامعة التً تطلب الحصول على شهادة اآلٌزو فً بناء نظام ٌتوافق
و المواصفات الدولٌة  ،وفً آلٌة تطبٌق هذا النظام ،والتواصل مع الجهات الدولٌة المانحة
لشهادة اآلٌزو العتماد النظام.
الصفحة  19من 22

 -2متابعة تقدٌم االستشارات لجهات الجامعة الحاصلة على شهادة اآلٌزو فً آلٌة التطبٌق وتقدٌم
البرامي التدرٌبٌة الالزمة لتطوٌر وتحسٌن نظام إدارة الجودة.
 -3التنسٌق بٌن جهات الجامعة الحاصلة على شهادة اآلٌزو والجهة المانحة لها إلتمام عملٌة
المراجعة الدورٌة ()Surveillanceأو إلتمام عملٌة تجدٌد الشهادة )Recertification(.
 -4تقدٌم برامي تدرٌبٌة معتمدة دولٌا فً التدقٌق الداخلً (،)Internal Auditو التدقٌق الخارجً
()Lead Auditorعلى نظام إدارة الجودة (.)ISO 9001 : 2008

 وحدة نظام ادارة الجودة:
تتلخص مهام هذه الوحدة فً :
 -1تطبٌق نظام إدارة الجودة الداخلً KSU-QMSفً جمٌع الكلٌات والبرامي األكادٌمٌة فً
الجامعة .
 -2تقدٌم التدرٌب الالزم على النظام ألعضاء هٌئة التدرٌس المعنٌٌن .
 -3تقدٌم االستشارات للبرامي األكادٌمٌة التً تعتزم الحصول على االعتماد األكادٌمً الوطنً
والدولً عن آلٌة تطبٌق النظام عند إعداد الدراسة الذاتٌة.
 وحدة تخطيط الجودة :
تتلخص مهام هذه الوحدة فً :
 -1الخطط المناسبة لتحسٌن الجودة واألداء لمختلؾ الوحدات اإلدارٌة واألكادٌمٌة.
 -2وضع الخطط المناسبة لنشر الوعً عن الجودة فً الجامعة.
 -3المساهمة مع وحدتً التقوٌم والقٌاس واالعتماد فً إعداد خطط التقوٌم واالعتماد
األكادٌمً.
 -4المساهمة مع وحدة التخطٌط اإلستراتٌجً فً إعداد الخطط المستقبلٌة المتعلقة بالجودة
وتحسٌن األداء.
 -5المساهمة مع وحدة جوائز التمٌز فً وضع خطط جوائز اإلبداع والتمٌز فً األداء الوظٌفً
واألكادٌمً.
 -6وضع الخطة المرحلٌة المناسبة للمراجعة الدورٌة لمعاٌٌر الجودة.
 -2وضع خطط التدرٌب والتؤهٌل المستمر ألعضاء هٌئة التدرٌس.
الصفحة  20من 22

 -3القٌام بالمهام األخرى التً تكلؾ بها الوحدة فٌما ٌتعلق بتخطٌط الجودة.
ثانيا -جامعة القاهرة – مركز ضمان الجودة واالعتماد :
انطالقا من اهتمام جامعة القاهرة تجاه تطوٌر منظومة التعلٌم داخل كلٌات ومعاهد الجامعة ،تم إنشاء
مركز تقوٌم وتطوٌر األداء الجامعً واالعتماد بموجب قرار رئٌس الجامعة رقم  1334لسنة .1444
وبناء على قرار رئٌس الجامعة رقم  2306لسنة  ،2006تم تعدٌل اسمه إلى مركز ضمان الجودة
واالعتماد واعتباره وحدة إدارٌة تابعة لرئٌس الجامعة .ومنذ ذلك الحٌن أخذ المركز على عاتقه إنشاء
نظم التقوٌم والجودة فً جمٌع مكونات النظام الجامعً ووحدات ضمان الجودة فً جمٌع كلٌات ومعاهد
الجامعة ،حٌث تعتبر هذه الوحدات فروعا تابعة للمركز من النواحً الفنٌة).) qaac.cu.edu.eg
أ) أهداف المركز:
 -1كسب ثقة المجتمع فً جمٌع مخرجات منظومة التعلٌم بجامعة القاهرة من خرٌجٌن وبحوث
وخدمات مهنٌة ومجتمعٌة تتفق مع المعاٌٌر القومٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.
 -2خلق لؽة مشتركة لمفهوم الجودة ونشر الوعً بٌن المجتمع األكادٌمً واإلداري والطالبً فً
جامعة القاهرة وصوال للجودة واالعتماد.
 -3بناء كوادر أكادٌمٌة مدربة وفعالة فً مجال تقوٌم األداء والجودة واالعتماد.
 -4تبنً التقوٌم الذاتً لألداء الجامعً كمدخل للمراجعة الداخلٌة والخارجٌة ،وتطبٌق نظم الجودة
واالعتماد.
 -5تصمٌم النموذج المالئم لتقوٌم األداء ،بحٌث تتكامل فٌه جمٌع العناصر المكونة للنظام الجامعً،
وتتوافق مع المعاٌٌر القومٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.
 -6العمل على إنشاء قاعدة بٌانات متكاملة تشمل جمٌع نواحً منظمة التعلٌم بجامعة القاهرة.
 -2إنشاء وتدعٌم الوحدات الداخلٌة لتقوٌم األداء والجودة بمإسسات جامعة القاهرة.

ب) وحدات المركز
ٌتكون المركز من الوحدات التالٌة :
 وحدة نظم المعلومات والتوثٌق
 وحججدة التقٌٌم والمتابعة
الصفحة  21من 22

 وحدة التججججدرٌب والدعم الفنً
 وحدة أمانة المركز للشإون اإلدارٌة والمالٌة

 وحدة نظم المعلومات والتوثيق :
أهداؾ الوحدة:
 -1التواصل مع مجتمع الجامعة لتعمٌق و تؤصٌل مفاهٌم و آلٌات الجودة فً التعلٌم العالً.
 -2تحدٌد الخطة العامة لنظم المعلومات والتوثٌق بالمركز.
 -3إنشاء قاعدة بٌانات خاصة بجمٌع أنشطة المركز ،مثل :االجتماعات ،والدورات التدرٌبٌة
،والزٌارات المٌدانٌة للتقٌٌم ،والمتابعة ،والدعم الفنً.
 -4مٌكنة األعمال اإلدارٌة بالمركز.
 -5توثٌق وحفظ الملفات.
 -6التعامل مع شبكة الربط الداخلٌة بالمركز.
 -2إعداد محتوى الموقع اإللكترونً للمركز ،و ربطة بموقع الجامعة.
 -3إعداد ومتابعة البرٌد اإللكترونً للمركز.
 -4إعداد النشرات الدورٌة والملصقات والمطوٌات التعلٌمٌة واإلعالمٌة باالشتراك مع وحدة الدعم
الفنً.
 وحــدة التقييم والمتابعة:
أهداؾ الوحدة:
 -1وضع اإلستراتٌجٌة العامة لتقٌٌم األداء والمتابعة فً جمٌع وحدات الجودة بكلٌات ومعاهد
الجامعة.
 -2صٌاؼة نموذج متكامل لقٌاس أداء الوحدات.
 -3تصمٌم النموذج المالئم لتقوٌم األداء الجامعً بحٌث تتكامل فٌه جمٌع العناصر المكونة للنظام
الجامعً ،وتتوافق مع المعاٌٌر القومٌة والدولٌة.
 -4القٌام بالزٌارات المٌدانٌة الدورٌة ،ومراجعة التقارٌر الدورٌة الواردة من الوحدات.
 -5تحدٌد النقاط اإلٌجابٌة والسلبٌة فً أداء الوحدات ،وتقدٌم المقترحات الالزمة للتؽلب علٌها
بالتنسٌق مع وحدة التدرٌب والدعم الفنً.
الصفحة  22من 22

 -6التشخٌص الكامل لمعوقات عمل الوحدات ،وتقدٌم الحلول للتحسٌن.
 -2تقدٌم التقارٌر الدورٌة عن أداء الوحدات.
 وحدة التــــدريب والدعم الفني :
أهداؾ الوحدة:
 -1تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة فً مجال الجودة واالعتماد للوحدات بكلٌات ومعاهد الجامعة.
 -2إعداد الخطط التدرٌبٌة لنشر الوعً والتدرٌب فً مجال نظم الجودة واالعتماد بحٌث تشمل
مإتمرات وندوات وبرامي تدرٌبٌة وورش عمل ونشرات دورٌة موجهة إلى األكادٌمٌٌن
واإلدارٌٌن والطالب.
 -3تفعٌل ومتابعة تنفٌذ الخطط التدرٌبٌة.
 -4تقوٌم أداء البرامي التدرٌبٌة مع إعداد النماذج الالزمة.
 -5صٌاؼة التوصٌات بالمإتمرات والندوات وورش العمل والبرامي التدرٌبٌة.
 -6تجهٌز المطبوعات والنشرات الالزمة للدورات التدرٌبٌة.
 -2التعاون مع وحدات الجودة بالكلٌات والمعاهد ،ووضع الخطط للدعم الفنً بالتنسٌق مع وحدة
التقٌٌم والمتابعة تبعا للتقارٌر.
 -3تقدٌم تقارٌر دورٌة عن البرامي التدرٌبٌة والدعم الفنً للوحدات بالتعاون مع وحدة نظم
المعلومات والتوثٌق.
 وحدة أمانة المركز للشئون اإلدارية والمالية :
 -1متابعة تعٌٌن العاملٌن اإلدارٌٌن بالمركز ،وإعداد الهٌكل التنظٌمً والتوصٌؾ الوظٌفً لهم.
 -2إعداد التوصٌؾ الوظٌفً لجمٌع المتعاونٌن مع المركز.
 -3متابعة وتدوٌن كل النفقات التً تستلزمها أنشطة المركز المختلفة ،وحفظ المستندات المإٌدة
للصرؾ.
 -4متابعة وتدوٌن كل االعتمادات المادٌة المقدمة للمركز من داخل أو خارج الجامعة.
 -5العمل للحصول على الدعم المادي الكافً للقٌام بؤنشطة المركز.
 -6تنظٌم عملٌة الحصول على المكافآت والحوافز بالنسبة للعاملٌن والمتعاملٌن مع المركز حسب
توجٌهات مدٌر المركز ورئٌس مجلس اإلدارة.
 -2متابعة تنفٌذ العقوبات المادٌة واإلدارٌة المقترحة من قبل مجلس إدارة المركز ومدٌره على
المقصرٌن من العاملٌن فً عملهم بالمركز.
 -3إعداد الحساب الختامً ومشروع الموازنة الخاصة بالمركز.
الصفحة  23من 22

 -4إعداد التقارٌر الدورٌة عن الوضع المالً للمركز.
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االحتفاظ بالسجالت والدفاتر الضرورٌة لتنظٌم إدارة الشئون اإلدارٌة والمالٌة للمركز

إذن وبعد هذا االستعراض عن الهياكل التنظيمية واألهداف والمهام والمسؤوليات المناطة بالجودة
وضمانها في الجامعات السعودية والمصرية يمكن تحديد بعض المالحظات:
 الجودة وضمانها أصبحت خٌارا إستراتٌجٌا لمنظومة التعلٌم العالً.
 وجود تؤصٌل تشرٌعً للجودة وضمانها.
 االهتمام من قبل المسإولٌن سواء على مستوى رئاسة الحكومة ،أم وزارة التعلٌم العالً ،أم
الجامعات بالجودة وضمانها.
 وجود أهداؾ ومهام واضحة للجودة وضمانها وعالقتها مع جمٌع أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة.
 وجود هٌكل تنظٌمً إداري واضح  ،مع تحدٌد المهام التنفٌذٌة ولجان العمل وكذلك لتوصٌؾ
الوظٌفً وتحدٌد المسإولٌات.
 تولى مهام إدارة الجودة وضمانها فً الجامعات أشخاص لهم الدراٌة والمعرفة والخبرة
بالجودة وضمانها.
 وجود لجنة علٌا للجودة وضمانها فً الجامعات ٌرأسها رئٌس الجامعة ،كما تتكون هذه
اللجنة من أشخاص ٌمثلون جمٌع الوحدات اإلدارٌة الرئٌسة فً الجامعة -بقدر اإلمكان.
 القٌام بتقدٌم التوصٌات المناسبة لإلدارة العلٌا بشؤن خطط تحسٌن الجودة فً الجامعة،
باإلضافة إلى االطالع والتصدٌق على النماذج والمستندات المستخدمة فً نشاطات الجودة
وضمانها فً الجامعة.
 أما عن متطلبات من طاقم العمل فتعتمد على حجم الجامعة وتعدد منشؤتها.
ٌ كون موقع أو المكان داخل الجامعة قرٌبا من مبنى اإلدارة العلٌا محتوٌا على مكتب أو أكثر
متوفر به مرافق لحفظ وتخزٌن المعلومات والوثائق وتتٌح عرض المواد المرجعٌة عند
الحاجة.
 الدعم المادي والمعنوي المتواصل وااللتزام بؤهمٌة تطوٌر الجودة من قبل الحكومة،
ومسإولٌن وزارة التعلٌم العالً والقٌادات الجامعٌة.
 إدراك طاقم العمل ألهمٌة التعاون والعمل بروح الفرٌق لتحسٌن الجودة فً الجامعة.
 االلتزام الشامل من قبل الجامعات بعملٌات التقوٌم المبنٌة على األدلة والبراهٌن وذلك باستخدام
مإشرات األداء المحددة مسبقا والمعاٌٌر الخارجٌة ألداء الجودة ،والتحقق المستقل من صحة
البراهٌن واالستنتاجات.
الصفحة  24من 22

 العمل على أن تكون عملٌة الجودة وضمانها عنصر أساسً من عناصر إدارة الجامعة.
 تخصٌص مٌزانٌة كافٌة لدعم مشارٌع ومبادرات الجودة وضمانها فً الجامعة.
 التزام بالتطبٌق معاٌٌر هٌئات ضمان الجودة الوطنٌة.
 إعداد وتحدٌث بروتوكوالت العمل اإلدارٌة التعلٌمٌة التً تتناول أهم المشكالت التعلٌمٌة فً
حزمة الخدمات األساسٌة التعلٌم والتطوٌر.
 إعداد كوادر بشرٌة مإهلة فً مجال الجودة وضمانها لتنفٌذ برامي ومشروعات تحسٌن الجودة
فً الجامعات الوطنٌة.
 التعاون بشكل مستمر مع هٌئات ضمان الجودة الوطنٌة فً تدعٌم مشروعات تطوٌر تحسٌن
الجودة وضمانها فً الجامعات.

أخيرا
لقد أصبح وجود مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء داخل الجامعات إجراء مهم ومطلبا أساسٌا لما لذلك من دور
فعال فً التؤسٌس لثقافة الجودة ومساعدة الجامعات فً تحقٌق الجودة وضمانها  ،إضافة إلى كونه مطلب
المركز الوطنً لضمان الجودة من أٌة جامعة تسعى للحصول على االعتماد ،وهناك ضرورة وهً أن
ٌدرك مسإولو وزارة التعلٌم العالً ورإساء الجامعات أن العمل الجامعً لم ٌعد كما كان قبل سنوات،
فإنه تجاوز مرحلة التؽٌٌر  -وقد تؽٌر فعال ،وبالتالً ٌتوجب علٌهم االستعداد لمواجهة هذه التؽٌرات
بالقرارات السلٌمة والمناسبة ،كما ٌتوجب التعامل مع الجودة وضمانها كونها مطلبا أساسٌا ولٌس ترفا
ترنو إلٌه بعض الجامعات ،كما ٌتعٌن على الوزارة القٌام بتؤصٌل الجودة وضمانها فً التشرٌعٌات
واللوائح ذات العالقة من خالل تؤصٌل األهداؾ والمهام والمسإولٌات المناطة بالجودة وضمانها فً
الجامعات اللٌبٌة ،إضافة إلى ضرورة وضع المزاٌا والحوافز المادٌة والمعنوٌة لمنتسبً مكاتب الجودة
فً الجامعات ،وبشكل عام ٌمكن أن نحدد أهم مقترحات لتحسٌن أداء مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً
الجامعات اللٌبٌة:
 ان ٌتضمن قانون الجامعات الجدٌد ما ٌفٌد بوجود وتؤصٌل الجودة وضمانها فً إدارة الجامعات
من خالل الهٌاكل التنظٌمٌة والمهام والمسإولٌات.
 وجود بند فً المٌزانٌة له عالقة مباشرة ببرامي الجودة وضمانها أو تحدٌد مخصصات واضحة
لها.
 تؽٌٌر أسماء مكجاتب الجودة وتقٌٌم األداء على مستوى الجامعات لتصبح إدارة ضمان الجودة.
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 النظر إلى جمٌع أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات ،من :أعضاء هٌئة تدرٌس ،وطالب،
وموظفٌن  -باعتبارهم شركاء فً تطبٌق وإنجاح الجودة.


إٌجاد برامي لتحفٌز ومكافؤة الجامعات والكلٌات واألقسام المتمٌزة فً تطبٌق الجودة وضمانها ،
وذلك من خالل استحداث جائرة سنوٌة ألفضل أستاذ جامعً أو أفضل برنامي علمً.

وأخٌرا البد من طرح تساإل نترك إجابته للمسإولٌن وأصحاب القرار ،وهو  :هل ٌستقٌم أوضاع مكاتب
الجودة وتقٌٌم األداء بانفصالها عن منظومة إدارة الجامعة وعن منظومة الوزارة نفسها ،والتً تمثل بٌئة
حاضنة لها ؟
إن مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء لٌس نتاجا للوسط التعلٌمً فقط ،،بل هً أٌضا مدخل لعملٌات التؽٌٌر فً
التعلٌم العالً.

الصفحة  26من 22

أهم المراجع:
 -1الدكتور  /السٌد عبد العزٌز البهواشً ،االعتماد وضمان الجودة فً التعلٌم العالً ،مكتبة النهضة
المصرٌة  ،الطبعة األولى 2002 ،م.
 -2دلٌل ضمان جودة واالعتماد التعلٌم العالً ،مركز ضمان جودة واعتماد مإسسات التعلٌم العالً،
لٌبٌا2003،م.
 -3تقرٌر الزٌارات االستطالعٌة للجامعات اللٌبٌة ،منشورات المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد
مإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة2010 ،م.
 -4تقرٌر أداء مكاتب الجودة وتقٌٌم األداء فً الجامعات اللٌبٌة ،منشورات المركز الوطنً لضمان
جودة واعتماد مإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة2012 ،م.
 -5تقرٌر الزٌارات االستطالعٌة للجامعات اللٌبٌة 2013م ،منشورات المركز الوطنً لضمان جودة
واعتماد مإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة2014 ،م.
 qaac.cu.edu.eg -6موقع مركز ضمان الجودة جامعة القاهرة .
 q.ksu.edu.sa -2موقع جامعة الجودة بجامعة المللك السعود.
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