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 واملفوضية غري مسئولة عن أي استخدام،هذه الوثيقة تم إعدادها لصالح املفوضية األوروبية إال إنها تعكس آراء مؤلفيها
للمعلومات الواردة بالوثيقة ونواتج هذا االستخدام
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املقدمة:
تفتقد القارة االفريقية اىل األنظمة املتناسقة الخاصة بجودة للتعليم العايل وال شك أن تلك األنظمة سوف متكن أفريقيا من تحقيق
رؤية قارة متكاملة تعيش يف ظل الرخاء والسالم .ينادي االتحاد اإلفريقي من أعىل منابره بالحاجة امللحة لدعم وتنسيق جودة
التعليم العايل يف أفريقيا لتصبح القارة أكرث تقارباً وأكرث تنافسية عىل الصعيد الدويل .تتامىش تلك السياسة مع اتجاهات اجندة
االتحاد االفريقي  2063التي ترمي اىل تحقيق "أفريقيا التي نريدها" ومتثل تلك السياسة أداة لتنفيذ املنطقة القارية للتجارة الحرة
التي تم التوقيع عليها منذ وقت قريب.
تتبلور هذه الجهود يف رغبة أفريقيا الجادة تجاه ترسيخ عدة أنظمة متناسقة خاصة بالتعليم العايل تيرس من حركة أشخاص
مدربني من ذوي املؤهالت املعتمدة عرب الدول االفريقية  .إن تنوع أنظمة التعليم العايل أدى اىل غياب االعرتاف املتبادل
بالشهادات الجامعية ويقلص من االندماج االكادميي ويحد من سهولة انتقال الطالب بني جامعات القارة االفريقية ،بينام اتفاق
القاعدة العامة عىل التنسيق واالعرتاف املتبادل يفرض االهتامم املسبق بالجودة وضامن جودة التعليم العايل .إن النمو الرسيع يف
عدد الجامعيني واملؤسسات التعليمية العليا يف افريقيا مع زيادة تركيز التعليم عىل قابلية التوظف يضفي أهمية أكرب عىل الجودة
وضامن الجودة ،وتدرك القارة االفريقية اليوم أن كالً من الجودة وضامن الجودة اساسيان إذا كان ألفريقيا أن تجني مثار ونتائج
دميوغرافية ملموسة من استثامرها يف تعليم الشباب.
تتطلب رؤية االتحاد االفريقي لبناء قارة افريقية متكاملة أن يؤسس بها نظام تعليم متناسق قائم عىل سهولة انتقال الجامعيني
داخل أفريقيا وتيسري حمل املهارات املعرتف بها من بلد آلخر ،فبحسب اسرتاتيجية التعليم القاري يف أفريقيا "كل من أنظمة
التعليم و التدريب املتناسق أساسية لتحقيق انتقال الطالب داخل أفريقيا والتكامل االكادميي عرب التعاون اإلقليمي ".وقد قام
رؤساء الدول والحكومات يف االتحاد االفريقي بوضع اإلطار املؤسيس لتقديرهم دور التعليم العايل يف تحقيق رؤية االتحاد االفريقي
من خالل القرار الصادر بشأن آليات التنسيق وضامن الجودة إلرساء قواعد التعليم العايل املقارن يف افريقيا وإنشاء وكالة قارية
لالعتامد والجودة .وينعكس هذا من خالل الخطة األوىل ألجندة  2063كوسيلة لتطوير ومراقبة معايري الجودة يف التعليم عرب
القارة.
من جهة أخرى ،تعمل مفوضية االتحاد االفريقي مع هيئات التعليم العايل االفريقية من أجل نرش التنسيق وضامن الجودة
مدعومة بالرشاكة مع االتحاد األورويب ومؤسساته  ،وقد تم تحديد رابطة الجامعات االفريقية كمسئول أسايس عن تنفيذ سياسات
وأنشطة االتحاد االفريقي يف مجال التعليم العايل.
يتطلب تنسيق التعليم العايل يف افريقيا رؤية موحدة ملعايري ومؤرشات الجودة ومنهجية وأدوات مناسبة لتقييم الجودة .لذا
كان من الرضوري تنسيق املعايري واملؤرشات بحيث يتم تنظيم العملية التعليمية عرب معايري مقارنة .يالحظ أن التنسيق ال يعني
بالرضورة أن تستخدم كل مؤسسة تعليمية أو كل دولة نظاماً موحدا ً عرب القارة ،ولكنه يعني أن يكون هناك تكافؤ يف تطبيق
اإلطار األسايس لتقييم الجودة .لذا ،فإن الخطوة األساسية يف التوصل للتنسيق بني أنظمة التعليم العايل االفريقية هي إرساء إطار
قاري لتقييم الجودة .وقد قامت مفوضية االتحاد االفريقي بإنشاء اإلطار االفريقي لالعتامد وضامن الجودة
(باكاف  )PAQAF = Pan African Quality Assurance and Accreditation Frameworkوهو الذي ميثل منصة قارية لدعم
وتعزيز تقديم مستويات أرقي من التعليم وتطبيقاً أكرب اتساعاً لألساليب املتوافقة.
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إن التطبيق السليم ل(باكاف) قد أستلزم تطوير املعايري واملبادئ االرشادية األفريقية لضامن الجودة يف التعليم العايل كأداة
تنفيذية  ،حيث يسهم تطبيق املعايري واملبادئ التوجيهية االفريقية لضامن جودة التعليم يف توفري التعليم العايل مبستوى أرقي
ويضمن بالتايل أن الشهادة الجامعية التي يحصل عليها الطالب وتجربة التعليم العايل التي يخوضها تتوافق مع متطلبات الربنامج
ورؤية ومهمة املؤسسة التعليمية وأهداف التعليم العايل بصفة عامة.
وليك يتحقق ذلك بأسلوب أمثل ،يتعني عىل مؤسسات التعليم العايل أن تغرس يف كافة أنشطتها ثقافة الجودة القامئة عىل الدليل.
وتؤمن مفوضية االتحاد االفريقي أن املعايري واملبادئ االرشادية الواردة يف هذه الوثيقة متثل اإلطار العام والشامل لضامن الجودة
ويدعمها اآللية االفريقية لتقييم الجودة املعروفة باسم (.)AQRM = African Quality Rating Mechanism
وتقدر مفوضية االتحاد االفريقي الجهد املبذول من قبل خرباء مجموعة العمل الفنية املكونة من خمسة خرباء من خمسة مناطق
افريقية لتطوير املعايري واملبادئ االرشادية األفريقية لضامن الجودة يف إطار مبادرة (هاقا =
)HAQAA – Harmonization of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation Initiative
[املبادرة االفريقية لتنسيق ضامن الجودة واالعتامد يف التعليم العايل].
تم تطوير معايري ضامن الجودة االفريقية بالتشاور مع عدد من الجهات التعليمية الرئيسية والخرباء وهيئات ضامن الجودة يف
الدول األعضاء والهيئات الطالبية واألطراف املعنية األخرى ،وهي – يف اعتقادي – معايري تعكس البعد األفريقي وتأخذ يف عني
االعتبار أفضل املامرسات الدولية ،وأتوجه بالشكر لالتحاد األورويب والهيئات املشاركة لتقدميهم الدعم الفني واملايل لتطوير هذه
املعايري .
وأخريا أناشد الدول األعضاء لدعم تطبيق هذه األداة لنوفر مجاالً إفريقياً للتعليم العايل يتميز بالجودة ويسهم يف تحقيق الرؤية
االفريقية الجامعية.
معايل األستاذة الدكتورة /سارة انيانج اجبور
مفوض املوارد البرشية والعلوم والتكنولوجيا
مفوضية االتحاد االفريقي
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مقدمة
الخلفية

شهدت القارة االفريقية تطورا ً كبريا ً عىل عدة أصعدة خالل العقود التي تلت االستقالل وخاصة يف مجال تطور املجتمعات واستقرار
الحكومات وتأسيس ألنظمة التعليم العايل والتنمية االقتصادية ،وغريها.
وقد أدى انتظام حركة التنمية يف عدة دول اىل تحسن ملموس يف مستوى املعيشةيف العديد من الدول االفريقية ،إال ان االستعامر
وما صاحبه من استغالل ملوارد الدول قد ترك آثار عميقة يف تحديات التنمية مام أعاق الدول االفريقية عىل مدى أكرث من نصف
القرن عن التنمية الشاملة وبصفة خاصة يف مجال التعليم العايل ،ولعبت الرصاعات الداخلية واإلقليمية دورا ً كبريا ً يف تباطؤ النمو
يف بعض الدول اىل جانب سوء الحوكمة والفساد وسوء استغالل وإدارة موارد تلك الدول ،علامً أنه يف الكثري من األحيان كانت
املوارد املتوفرة أقل بكثري مام تحتاجه الدول لتواجه بأسلوب مناسب ومستدام حجم تحديات التنمية الفائق.
إن هدف التعليم العايل يف أفريقيا يف القرن الواحد والعرشين هو زيادة اإلتاحة وتوفري مستوى تعليمي يتميز بالجودة ويضمن
استجابة التعليم العايل ألولويات افريقيا وبصفة خاصة تلك األولويات ذات الصلة بسوق العمل ،ويشمل هذا تحفيز الفكر الريادي
واالبتكاري وترسيخ القيم االفريقية التي تسهم بدورها يف التنمية االقتصادية واالجتامعية وخلق فرص العمل والتوظيف .أما يف
الوقت الحايل ،فالكثري من الخريجني ال يرتقون اىل املستوى الذي ينتظره منهم أصحاب العمل مام يتعني أن يتم تطوير التعليم يف
سياق االحتياجات االفريقية القارية واإلقليمية والقومية ويستلزم ان يكون هذا التطوير قائم عىل املعرفية واملحتوى األفريقيني.
مام ال شك فيه أن التعليم يلعب دورا ً رئيسياً يف تطور الدول وقد أدرك العامل أجمع أنه رغم الرتكيز الدويل يف مجال تطوير
التعليم عىل مدى العقود املتتالية كان عىل التعليم األسايس ،إال أن الفائدة الكربى التي تعم عىل الدول واألمم تأيت من االستثامر
يف التعليم العايل ،وتحتاج االقتصاديات النامية قدرات ومهارات رفيعة املستوى لتحدد وتستغل الفرص الناجمة من املوارد
الطبيعية واالجتامعية ورأس املال الفكري والعوملة والتغريات االقتصادية الكربى ،بل وتحتاج اىل معرفية األبحاث عالية املستوى
والتي يكتسبها الخريج أثناء دراسته يف التعليم العايل لتدر أكرب نفع من التطور التكنولوجي ولتساهم يف االبتكارات .أما بالنسبة
اىل البعد التنموي ،فإنه يعتمد عىل القدرات املتنوعة واملعقدة التي تنمو يف الخريج اثناء دراسته الجامعية والتي تؤدي اىل بناء
األنظمة البيئية للبحث واالبتكار وتحفيز وحفظ التحول الدميوقراطي والريادة ودعم الثقافات املتعاونة بينها والبعض.
يتعني عىل إفريقيا يك تطلق طاقتها الكامنة وتعمل بشكل تعاوين من أجل تحقيق املصالح القارية والوصول اىل
تطلعاتها أن تقوم مبا ييل )1( :إطالق القدرات الكامنة لتعتمد افريقيا عىل كوادر التعليم العايل املحلية عرب – عيل سبيل املثال –
دعم الريادة والحوكمة الرشيدة يف مؤسسات التعليم العايل و( )2تعزيز االستثامر يف التعليم العايل عرب الدمج واالتاحة واملساواة
يف فرص التعليم العايل .اال ان املوارد املالية تظل من أكرب التحديات التي تواجه التعليم العايل يف القارة االفريقية ،ويتعني عىل
الحكومات أن تبذل أقىص جهد لتوفري املوارد املالية املتزايدة مع ارتفاع الطلب عىل التعليم العايل يف افريقيا ،بل وأن تضمن وتؤمن
التمويل عىل املدى الطويل لتطوير أنظمة تعليم عايل ثابتة وثرية املوارد يف كافة انحاء القارة.
كام يتعني دعم االرتباط وضامن الجودة عرب دعم املوارد املحلية والريادة يف رشاكات متعددة الجوانب تركز عىل األولويات
والقدرات املحلية من خالل مرشوعات تعاونية ومشرتكة ،ولالتحاد االفريقي دورا ً هاماً لدفع التعاون بني الدول االفريقية ومشاركة
بعضها البعض املوارد االكادميية واالنتقال ودعم الجودة عرب الضغط البناء للنظراء ،بينام تلعب مؤسسات التعليم العايل دورا ً
مهامً آخر باعتبارها الوسيط الحيوي لتحقيق التطلعات االجتامعية واالقتصادية األفريقية .ويظل الطالب الجامعي الطرف املعني
األسايس بتلك التطورات ويحق أن يكون له صوتاً مسموعاً يف قلب املناقشات الدائرة يف هذا الصدد.
وهكذا يتضح ان ضامن الجودة يلعب دورا ً هاماً يف دعم أنظمة ومؤسسات التعليم العايل االفريقية يف مواجهتها للتحديات
الخاصة باألطر القانونية والحوكمة والتمويل ومؤهالت هيئة التدريس وحجم األبحاث ،وهناك حاجة للتعاون ومشاركة املوارد
بني املؤسسات املحلية والدولية ملواجهة تلك التحديات وضامن الجودة ،كام يتعني أن يزداد التعاون الدويل لتسهيل تبادل هيئات
التدريس والطلبة وأن يتم تأمني للتمويل من أجل تطوير بيئة شاملة لضامن الجودة يف مؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن
الجودة.
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األهداف

تدعم املعايري واملبادئ االرشادية االفريقية لضامن الجودة كل من مؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن الجودة يف افريقيا يف
تطبيق املامرسات الجيدة لضامن الجودة عرب توجيههم لتطبيق املعايري واملبادئ االرشادية يف التعليم العايل مبا يساعدهم يف تطوير
آليات داخلية لضامن الجودة تتامىش مع أفضل املامرسات الدولية ويساعدهم يف القيام بالتقييم الذايت للجودة.
وبهذا يكون الغرض املحدد للمعايري واملبادئ االرشادية هو دعم كل من مؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن الجودة يف الدول
األعضاء يف افريقيا فيام ييل:
(إيجاد إطار وفهم مشرتك ألنظمة ضامن الجودة للتدريس والتعليم عىل مستوى كافة األطراف املعنية عىل الصعيد
(a
القاري واإلقليمي والقومي
(تنمية الثقة املتبادلة لتيسري االعرتاف باملؤهالت وحركة الطالب واملوارد البرشية داخل وعرب الحدود القومية لدول		
(b
القارة
(تحسني الجودة ودعمها يف التعليم العايل عىل صعيد القارة عرب التقييم الذايت واملراجعة الخارجية للنظراء واملتابعة
(c
والتقييم املستمر
(تحفيز الشفافية واملسئولية عرب رفع الوعي الخاص بضامن الجودة لدى العامة
(d
(دعم تطوير مؤسسات التعليم العايل للثقافة املستدامة للجودة
(e
(تحفيز التنافسية الدولية لنظام التعليم العايل يف أفريقيا
(f
(دعم تطوير موارد تدريسية وتعليمية ذات صلة وأدوات تقييم الطالب
(g
يعمل ضامن الجودة واملعايري واملبادئ االرشادية واآللية االفريقية لتقييم الجودة 1بأسلوب مكمل وداعم لبعضهام البعض،
واملعايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة تكمل اآللية االفريقية لتقييم الجودة يف دعم مؤسسات التعليم العايل يف افريقيا من
أجل تطوير ثقافة مستدامة للجودة.
متثل املعايري واملبادئ االرشادية االفريقية  AQ-GSAمجموعة من املعايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة الداخلية والخارجية
يف التعليم العايل ،وهي معايري غري إلزامية ولكنها توفر آلية الوصول اىل الجودة ملؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن الجودة
االفريقية ،وقد تم تطويرها لخلق قيمة مضافة للمؤسسات التعليمية وهيئات ضامن الجودة من خالل توفري االطار املوحد لكافة
عمليات ضامن الجودة مبا يتيح مدخل محفز لالرتقاء بالجودة املؤسسية والتعليمية.
تعمل هيئات ضامن الجودة كنقاط اتصال قومية للمعايري واملبادئ االرشادية االفريقية لضامن الجودة والتي تعد – يف حالة عدم
توافر هيئة ضامن الجودة – االطار التوجيهي لتأسيس هيئة ضامن الجودة.

 1تم تطوير اآللية االفريقية لتقييم الجودة [ ]AQRMكأداة دعم النظام االفريقي ملقارنة أداء مؤسسات التعليم العايل مبعايري موحدة وإلرساء ثقافة تحسني الجودة
املتواصل عرب تدريبات التقييم الذايت واالعتامد الخارجي وتتيح اآللية االفريقية لتقييم الجودة وسيلة لتقوم املؤسسات بتقييم ذاتها من أجل التحسني املتواصل عن
طريق تبنيها تطوير أنظمة داخلية لضامن الجودة.
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املدخل املستخدم يف وضع أطر املعايري واملبادئ االرشادية
متثل معايري الجودة املذكورة الحد األدىن للمعايري واملتطلبات الواجب االلتزام بها ويجوز ملؤسسات التعليم العايل وللجهات املعنية
بتقييم الجودة أن تضع معايري إضافية تعكس سياقها والقيم والتقاليد الخاصة بكل منها .وتصف املبادئ االرشادية كيفية استيفاء
املعايري املذكورة وتتيح املجال لتوفري الدليل الذي يدعم جودة مؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن الجودة ويراعى أن ما تصفه
قامئة املبادئ االرشادية ما هو إال أمثلة للمامرسات الجيدة وال تشمل كافة املامرسات املمكنة الستيفاء املعايري.

املبادئ

تعتمد معايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة عىل املبادئ التالية لضامن نجاح ضامن الجودة يف التعليم العايل يف افريقيا:
(أ) الجودة وضامن الجودة يف املقام األول هي مسئولية مؤسسات التعليم العايل
(ب) إقرار واحرتام استقاللية وهوية وتكامل مؤسسات التعليم العايل
ميكن ملؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن الجودة توليف املعايري واملبادئ االرشادية لتناسب مع أنظمتها وسياقها الخاص طبقا
ملا يتوافر لديها من أدلة.

النطاق

تنطبق املعايري واملبادئ االرشادية االفريقية لضامن الجودة عىل كافة مؤسسات التعليم العايل مهام اختلف نظام التدريس ومكانه
مبا يشمل التعليم عرب الحدود وعرب الدول ،كام تعني املعايري بالطالب يف اي مرحلة من مراحل التعليم الجامعي مام يعني انطباقها
عىل املرحلة الجامعية االوىل وعىل مرحلتي الدراسات العليا (ما مل يذكر خالف ذلك) ،وكذلك فان االشارة اىل هيئة التدريس يف
مؤسسات التعليم العايل تعني االشارة اىل أعضاء هيئة التدريس االكادميي والبحثي واإلداري والفني /الدعم الفني ما مل يذكر
خالف ذلك.
تطبق املعايري واملبادئ االرشادية يف إطار نظم أطر املؤهالت القومية القامئة ونظام النقاط املعتمدة والرتاكمية املعمول به يف
القارة االفريقية ،حيث أنه إطار محفز للشفافية والثقة املتبادلة يف التعليم العايل.
تعرض املعايري واملبادئ التوجيهية االفريقية يف ثالثة أجزاء:
الجزء األول (الجزء أ) :الخاص بضامن الجودة الداخيل يف مؤسسات التعليم العايل
الجزء الثاين(الجزء ب) :الخاص باملعايري واألساليب املستخدمة يف ضامن الجودة الخارجي ملؤسسات التعليم العايل
الجزء الثالث (الجزء ج) :الخاص بضامن الجودة الداخيل يف هيئات ضامن الجودة
تم إدراج ضامن الجودة الخاص بالتعلم املفتوح والتعلم عن بعد مع ضامن الجودة الداخيل يف مؤسسات التعليم العايل.
تطور مؤسسات التعليم العايل األنظمة الداخلية لضامن الجودة طبقاً ملا ورد يف الجزء (أ) من املعايري واملبادئ التوجيهية االفريقية،
بينام تقوم هيئات ضامن الجودة بتطبيق أنشطتها لضامن الجودة طبقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية االفريقية املذكورة يف الجزء
(ب وج) .تطبق هيئات ضامن الجودة مبادئ وأساليب ضامن الجودة الخارجي (الجزء ب) عند قيامها بإجراء عمليات التقييم
مهام اختلف املدخل (اعتامد الربنامج – االعتامد املؤسيس – تدقيق الجودة – املراجعات) ملؤسسات التعليم العايل .يتعني ايضاً
عىل هيئات ضامن الجودة أن تقر عىل املعايري واملبادئ االرشادية الداخلية واملستخدمة يف املؤسسات (الجزء أ) لتضمن أن النظام
الداخيل املطبق داخل مؤسسات التعليم العايل ذو صلة بضامن الجودة الخارجي الذي يطبق عليها.
لذا يجب النظر إىل األجزاء الثالثة للمعايري واملبادئ االرشادية االفريقية لضامن الجودة كوحدة واحدة نظرا ً لرتابطها  .ومعاً تشكل
تلك األجزاء أساس اإلطار االفريقي لضامن الجودة – انظر الشكل ( )1للتعرف عىل الرتابط بني األجزاء الثالثة.
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الشكل ( – )1العالقة بني أجزاء املعايري واملبادئ االرشادية األفريقية
لضامن جودة التعليم العايل
داخيل
تطبقها مؤسسات التعليم العايل:
 لتقييم الجودة داخل املؤسسة -للتقييم الذايت يف إطار تحسني الجودة

جزء أ -ضامن
الجودة الداخيل

جزء ب -ضامن
الجودة الخارجي

خارجي
تطبقه هيئات ضامن الجودة عند
 اجراء املعاينة أو عند اعتامد الربامج يفمؤسسات التعليم العايل
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املعايري واملبادئ
االرشادية لضامن
الجودة

جزء ج -هيئة
ضامن الجودة

داخيل
تطبقه هيئات ضامن الجودة عند
 لضامن جودة نشاطها الذايت للتقييم الذايت لنفسها عند االستعدادإلجراء ضامن الجودة الخارجي للهيئة

الجزء (أ) :املعايري واملبادئ التوجيهية لضامن
الجودة الداخيل
تقديم:

اتساقاً مع املبادئ السابق ذكرها فإن مؤسسات التعليم العايل هي املسئول األسايس عن الجودة وضامن الجودة داخل اسوارها،
ويقدم الجزء األول املعايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة الداخيل شامال املعاير واملبادئ االرشادية املعنية بالتعلم املفتوح وعن
بعد.
يتعرض هذا الجزء اىل النقاط األساسية الالزمة لتوفري الجودة يف إطار التعليم العايل مع الرتكيز عىل النقاط التالية :الحوكمة
املؤسسية – السياسات والعمليات الرامية اىل توفري الجودة يف التعليم العايل – التدريس وبيئة التعليم – البحث واالبتكار –
التعاون واملشاركة املجتمعية

املعيار ( :)1الرؤية – الرسالة – األهداف االسرتاتيجية
املعيار
يكون للمؤسسة رؤية ورسالة معلنتان تعكسان التزامها بالتحسني املستمر يف الجودة ،ولها أهداف اسرتاتيجية وسياسات
واجراءات واضحة تتامىش مع رؤية ورسالة املؤسسة.
املبادئ االرشادية
الرؤية والرسالة واالهداف االسرتاتيجية املؤسسية:
(a
(b

(يتم نرشها علناً – تعكس تطلعات واحتياجات األطراف املعنية وتتمىش مع أهداف وخطط التنمية االسرتاتيجية
(يف مجال ضامن الجودة ،ترتجم اىل سياسات وخطط اسرتاتيجية واضحة عىل أن يتم تفعيلها بواسطة اهداف قابلة		
للتنفيذ

تضع املؤسسة التعليمية نظاماً راسخاً وفعاالً لضامن الجودة يشمل كافة نشاطات املؤسسة (االكادميية والبحثية واملجتمعية) مام
يسهل بدوره تنسيق املوافقة عىل السياسات واإلجراءات واآلليات .لذلك ،تضمن املؤسسة ما ييل:
(أن تعكس الرؤية والرسالة واالهداف االسرتاتيجية التزام املؤسسة بتحسني الجودة
(a
(أن يراعى تنسيق التخطيط (االسرتاتيجي واملؤسيس واالكادميي واملايل مبا يضمن جودة املحصالت االكادميية
(b
(أن تعكس الخطط متوسطة وطويلة األمد الربامج التي تقدمها املؤسسة وأن تركز األبحاث عىل االستدامة والتحسني
(c
املستمر
(أن توضع الخطط بصيغة شاملة وأن تحفز التكامل املؤسيس واالستجابة للتغيري وأن تكون معلنة لألطراف املعنية كافة
(d
(وجود نظام للمتابعة والتقييم الدوري واملستمر وطرق قياس معيارية لكافة العمليات ويشمل ذلك التقييم الذايت
(e
للربامج االكادميية والتقييم املؤسيس الذايت لتحقيق التحسني املستمر
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املعيار ( :)2الحوكمة واإلدارة
املعيار
تعلن املؤسسة عن كيانات الحوكمة واإلدارة بوضوح مام يضمن الحوكمة واإلدارة السليمة واألخالقية شاملة مامرسات ضامن
الجودة الحاسمة التي تدعم انجاز رسالتها وتكليفها القانوين.
املبادئ االرشادية
املؤسسة التعليمية:
(لديها قيادة مؤهلة وكفء وذات خربة قادرة عىل إدارة التطوير وإدارة ثقافة الجودة داخل املؤسسة
(a
(لديها كيانات الحوكمة واإلدارة ذات الصلة مثلمجلس االمناء /مجلس الجامعة /مجلس الكلية ،واتحاد الطالب		
(b
ومختلف اللجان املتخصصة كل منها محدد لها مجالها الدقيق ومهامها ومسئولياتها وسلطاتها وامتيازاتها ومدتها		 ،
ويتم التنسيق بني كافة الكيانات لضامن الكفاءة والجودة
(تتمتع بسياسة وكيان ضامن الجودة املتدرج ليشمل كل املستويات االدارية
(c
(تتمتع بأنظمة اتصال واضحة وشبكات تتيح نرش املعلومات الداخلية والخارجية لضامن الشفافية واملسئولية العامة
(d
(تستخدم استقالليتها بأسلوب مسئول
(e
(تتمتع بسياسات ولوائح لتفويض السلطة متى لزم األمر
(f
(متكن الطالب من املشاركة يف عملية اتخاذ القرار يف جهات الحوكمة ذات الصلة
(g
(تواظب عىل استشارة األطراف املعنية وتقدم التقارير بانتظام وتتابع النشاط الخاص باألمور الرئيسية يف السياسة		
(h
والتشغيل من أجل تشجيع الجودة والرتابط والتناغم والهوية داخل املؤسسة
(تلتزم االخالقيات والشفافية والتكامل االكادميي عرب أنشطة التدريس والتعليم والبحث العلمي
(i
(تدعم النزاهة املؤسسية واالستجابة بدرجة عالية ملتزمة باألمانة وعدم التمييز يف التعامل يف كل من هيئة التدريس
(j
والطالب والعامة وكذلك يف إدارة الشئون املؤسسية
(تنرش وتوزع بصفة منتظمة وبأسلوب حيادي وموضوعي املعلومات الكيفية والكمية عن املقررات التي تقدمها		
(k
واألبحاث الجارية والخدمات املجتمعية
(تطور وتنفذ خطوات عالية الكفاءة لردع واكتشاف والتعامل مع حاالت سوء سلوك الطالب أو عضو هيئة التدريس
(l
(تطبق سياسات ولوائح الزمة إلدارة تضارب املصالح
(m
(لديها عمليات نظامية كفء ورسيعة وعادلة للتحري عن الشكاوي والتظلامت والتامسات الطالب وأعضاء هيئة		
(n
التدريس واألطراف املعنية األخرى
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املعيار ( :)3املوارد البرشية
املعيار
للمؤسسة سياسات شاملة خاصة باملوارد البرشية تضمن تعيني واالحتفاظ باعداد مناسبة من العاملني املؤهلني والكفء مبا
يسمح لها أن تحقق رسالتها وتكليفها القانوين.
املبادئ االرشادية
تظل كفاءة وجودة العاملني أهم ضامن لجودة مؤسسة التعليم العايل .لذا يتعني عىل مؤسسة التعليم العايل أن تقوم مبا ييل:
(يطبق قطاع املوارد البرشية سياسات والئحة إجراءات قامئة عىل املؤهالت والكفاءة واملهارات وتحرتم مساواة الفرص
(a
واملساواة بني الجنسني عند التعيني واستمرار الخدمة والرتقيات
(تحتفظ املؤسسة بهيئة تدريس وعاملني يعملون كامل الوقت ويتعني عىل املؤسسة حفظ سجالت محدثة بعدد		
(b
العاملني ومؤهالتهم ومعدل تغيريهم
(تطبق املؤسسة سياسات والئحة إجراءات واضحة لتنمية وتطوير العاملني املتواصل
(c
(توقع املؤسسة عقود عمل واضحة مع العاملني تحدد بها رشوط العمل وتلتزم من خاللها باملتطلبات القانونية للدولة
(d
التي تقع بها املؤسسة
(توفر املؤسسة للعاملني سبل الدعم والخدمات املناسبة
(e
(تفرض املؤسسة املتابعة والتقييم وتقويم العاملني بصفة دورية
(f
(تلتزم املؤسسة بالنسب املرجعية (محلية/إقليمية) لنسب الطلبة/هيئة التدريس التي تدعم التعليم املتمركز حول
(g
الطالب

املعيار ( :)4إدارة املوارد املالية
املعيار
للمؤسسة موارد مالية وإدارة مالية تالئم رسالتها وأهدافها ومسئوليتها يف ضامن جودة التعليم.
املبادئ االرشادية
متثل االستدامة املالية العصب األسايس ألي مؤسسة ويتعني عىل املؤسسة أن يكون لديها موارد مالية مناسبة وإدارة مالية حريصة
يف إطار اسرتاتيجيات وسياسات والئحة إجراءات معتمدة تلبي احتياجات املؤسسة املالية وتضمن جودة مخرجاتها االكادميية .لذا
يتعني عىل املؤسسة القيام مبا ييل:
(ان يكون لديها موارد مالية مناسبة تتيح لها انجاز تكليفها وأهدافها بكفاءة بنتائج ملموسة
(a
(يكون لها قاعدة من املوارد املالية املتنوعة واملستدامة مبا يضمن توزيع متوازن للموارد عىل الوظائف األساسية		
(b
للمؤسسة من التدريس والتعلم واألبحاث واملسئولية املجتمعية
(الحفاظ عىل نظام إدارة مالية يشمل االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات من أجل وضع امليزانية وتوزيع املوارد		
(c
وإصالحات وصيانة البنية األساسية وإدارة املوارد وإدارة الديون وتقديم التقارير املالية
(الحفاظ عىل نظام يواجه املخاطر والفجوات وتحديات التحسني املستمر
(d
(تطبيق املراقبة والتقييم (من خالل املراجعات املالية) واملرجعية يف نظام اإلدارة املالية عىل أساس أفضل املامرسات
(e
الدولية أو بواسطة أي نظام محاسبي مناسب للمؤسسة
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املعيار ( :)5البنية التحتية واملباين
املعيار
للمؤسسة بنية تحتية وتسهيالت وموارد مناسبة تلبي احتياجات التدريس والتعلم والبحث العلمي
املبادئ االرشادية
يتعني عىل مؤسسات التعليم العايل أن توفر املوارد املالمئة مبا ييرس العملية التعليمية ويضمن جودة تجربة التعليم العايل.
يتعني أن تواكب البنية التحتية ومباين مؤسسة التعليم العايل أهداف املؤسسة وبرامجها واسرتاتيجية التدريس والتعلم واألبحاث.
لذا ،يتعني عىل مؤسسة التعليم العايل أن تطبق ما ييل:
(توفر املؤسسة املباين االكادميية واإلدارية والرتفيهية (مدرجات الطلبة – غرف انعقاد الدورات – مكاتب العاملني –
(a
املعامل – االستوديوهات – الورش – الخ) املناسبة لعدد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملني
(توفر املؤسسة مكتبة بها املوارد الالزمة (الورقية و/أو االلكرتونية) املناسبة لعدد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
(b
(توفر املؤسسة البنية التحتية املناسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشمل االتصال باألنرتنت برسعات وتوصيل
(c
معلومايت وتكلفة مناسبة
(توفر املؤسسة مباين تطابق رشوط الصحة واألمان املعمول بها يف الدولة التي تقع بها املؤسسة
(d
(توفر املؤسسة مباين وتسهيالت مناسبة لذوي اإلعاقة
(e
توفر أيضاً مؤسسة التعليم العايل ما ييل يف حالة التعليم االلكرتوين (:)E-learning
البنية التحتية املناسبة للدعم الفني عىل النحو التايل:
(مساحة الخادم
(a
.التكرار املعلومايت أو توازن االحامل
.i
.مكتب املساعدة والدعم الفني
.ii
.خدمات االنرتنت الثابتة
.iii
.الخدمات الفنية الثابتة وتشمل ارشفة املعلومات والخدمات عن بعد
.iv
.املوارد التي تتيح تنمية املعرفة واملهارات لكافة العاملني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
.v
تضع املؤسسة خطة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تراعى ما ييل:
)b
.الحفاظ عىل التكنولوجيا وتحديثها
.i
.ضامن الثبات والخصوصية واألمان واألمن املعلومايت
.ii
(ثبات وترابط اإلطار الفني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس مبا يضمن أقل أثر عليهم عند احداث تغيري تكنولوجي .لذا
(c
يتعني عىل املؤسسة ما ييل:
.الحفاظ عىل بنية واضحة العالم الطالب أو عضو هيئة التدريس عند االنتقال من كورس اىل آخر 		
.i
بالتغيريات يف بنية الربامج وأنظمة ألهاردوير والسوفتوير واإلجراءات التابعة
.برنامج تدريب  /عميل ألعضاء هيئة التدريس والطلبة عند ادخال برنامج أو نظام جديد
.ii
.تدريب متاح للطالب من خارج الحرم الجامعي ( املنتسبني وطالب التعلم عن بعد والتعلم االلكرتوين)
.iii
.سياسة تدريب عىل الربامج االلكرتونية الجديدة عند انتقال الطالب أو عضو هيئة التدريس من كورس
.iv
اىل آخر
يظل الهاردوير والسوفتوير والدعم الفني من أهم عنارص التعليم االلكرتوين .لذا يتعني عىل املؤسسة توفري ما ييل:
)d
.مكتب مساعدة ودعم فني يعمل عىل مدار اليوم وطوال األسبوع ( 24ساعة  7 /أيام)
.i
.نظام مراقبة مدعم لكافة أجزاء ومكونات الهاردوير  /السوفتوير
.ii
.توصيف واضح لالحتياجات /التوقعات الفنية
.iii
.نظام األسئلة الشائعة ( )FAQsيقوم الطالب بتقييمه ويتم اعالمهم بالنتائج
.iv
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املعيار ( :)6تسجيل الطالب – القبول – الشهادات – خدمات الدعم
املعيار
للمؤسسة سياسات وإجراءات محددة ومنشورة ومطبقة مبوضوعية تضمن العدالة واملساواة يف ادراج وقبول الطالب وتقدمهم
ومنحههم الشهادات كام تضمن تقديم خدمات الدعم للطالب بأسلوب عادل ومتوازن طوال فرتة الدراسة وفيام يتعلق فرص
توظفه املستقبلية.
يكون للمؤسسة السياسات واالسرتاتيجيات املوثقة والتي تضمن اإلرشاد للطالب يف املجاالت االكادميية واملهنية والشخصية.
املبادئ االرشادية
يصب توفري الظروف املناسبة والدعم الالزم لتقدم الطالب يف مجاله االكادميي يف مصلحة الطالب والربامج واملؤسسات .لذا ،فإن
قبول الطالب املناسب يف املجال املناسب والتسجيل وانهاء اإلجراءات حسب مجال التخصص من األسس الهامة عند االنضامم
للمؤسسة التعليمية وعىل املؤسسة وضع املبادئ التوجيهية واالسرتاتيجيات الواضحة فيام يتعلق مبا ييل:
(تسويق  /ترويج املؤسسة وبرامجها وجذب الطالب والقبول واالختيار والتسجيل
(a
(دعم التنوع عند القبول ويشمل مراعاة التوازن بني األنواع ومراعاة املجموعات املهمشة واملعاقني فيام ينطبق
(b
(ضامن استيفاء الطالب املقبول للحد األدىن من رشوط القبول العامة والخاصة بالربنامج
(c
(املراقبة والتقييم والقياس املرجعي لتحسني إدارة التنسيق والقبول
(d
(جمع وتحليل بيانات قبول الطالب والتقدم الذي يحرزوه وأدائهم وتقديراتهم عند التخرج
(e
(تشجيع بقاء الطالب وتقدمه ومعالجة ما قد يؤدي اىل تخلفه أو تركه الدراسة
(f
(الحزم وتحري الدقة يف إصدار وحفظ الشهادات
(g
(ارشفة وحفظ السجالت والوثائق الدراسية للطالب وتشمل قامئة باملقررات والوحدات والتقديرات التي حصل عليها
(h
كل طالب
يؤخذ يف االعتبار الحاجة لتنوع الطالب (مثل الطالب املتقدم يف العمر والذي يعمل بعض الوقت والذي يعمل بصفة دامئة والطلبة
الدوليني واملعاقني) واالتجاه نحو التعليم املتمحور حول الطالب واملرونة يف التدريس والتعلم عند تنسيق قبول الطلبة والتخطيط
وتوفري املوارد التعليمية ودعم الطلبة.
ميكن تنظيم خدمات الدعم بأساليب مختلفة حسب السياق املؤسيس ،ويتعني إخطار الطالب بالخدمات املتوفرة له وأن يضمن
نظام الجودة الداخلية كون املوارد مناسبة للغرض ومتاحة.
يحتاج الطالب التوجيه ويتعني أن يتم ارشاده ونصحه ومساعدته يف مجاالته الدراسية والوظيفية والشخصية ويراعى بصفة خاصة
توفري املعلومات والنصح للطلبة الجدد املتقدمني خالل مراحل التقديم والتسجيل .تضع مؤسسة التعليم العايل املبادئ التوجيهية
لدعم التعلم عرب ما ييل:
(توجيه الطالب تجاه الشئون االكادميية
(a
(توجيه الطالب تجاه الشئون املالية
(b
(توفري الخدمات الصحية واملشورة الشخصية
(c
(توفري االرشاد الوظيفي
(d
تدعم وتطور املؤسسة االسرتاتيجيات املناسبة إلنشاء وتسيري املراكز التسهيالت الثقافية والفنية والرياضية.
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املعيار ( :)7تصميم وقبول ومتابعة وتقييم الربامج الدراسية
املعيار
للمؤسسة سياسات وأنظمة تضمن وضع تصميم وتطوير ومتابعة وتقييم برامج دراسية ذات جودة وصلة وقامئة عىل نواتج
التعلم ومتوافقة مع احتياجات األطراف املعنية ،تساهم يف تحقيق رسالتها وتتسق ومستوى املعايري القومية واإلقليمية والدولية.
يف حالة التعلم املفتوح وعن بعد ،يضع موفر الخدمة آليات االختبار املسبق والدراسة االرشادية للمواد التعليمية مبا يضمن أنها
مناسبة ملستوى الدارس الذي يستطيع أن يستخدمها دون صعوبات.
املبادئ االرشادية
للمؤسسة:
(سياسات وإجراءات وعمليات إلدخال برامج دراسية جديدة لها نواتج تعلم محددة وقامئة عىل الكفاءات وتدخل يف
(a
اإلطار االكادميي وكذلك سياسات لتعديل أو إلحالل الربامج الدراسية القامئة  .ويتم متابعة وتقييم الربامج (وتشمل املراجعة
الخارجية الدورية) وتطويرها لضامن مطابقتها وجودتها وصلتها.
(برامج اكادميية ذات صلة برسالة وبأهداف املؤسسة وتلبي احتياجات واهداف األطراف املعنية – و تكون الربامج		
(b
		
الدراسية متنوعة وعميقة ومرتابطة وذات جودة وصلة ومستحدثة ومناسبة من حيث املحتوى واملدى
وتدعم محتوى املادة واألفكار والقيم وحصول الطالب عىل مهارات التوظف (مثل التعلم ذو الصلة بالعمل  /االرتباط
 /التدريب الداخيل /التدريب امللحق مبكان العمل)
(ضامن أن تواكب الربامج الدراسية وقيمة الساعات/النقاط املعتمدة ووحدات الدراسة املعايري الدولية للدراسة يف
(c
كل تخصص توفره (أو ملستوى الشهادة املمنوحة) وأن تعتمد هيئة ضامن الجودة والكيانات املهنية املتخصصة ذات
الصلة الربامج الدراسية حسبام ينطبق
(آليات كفء ملشاركة األطراف املعنية يف وضع تصميم ومراجعة واعتامد املنهج ومنها التغذية الرجعية من الطلبة		
(d
والخريجني وأصحاب األعامل
(سياسات تتطلب تحديد نواتج تعلم منهجية تحدد وتوثق لكافة الربامج واملقررات التعليمية عىل أن تتاح ماصفات
(e
الربنامج التعليمية لطالب و األطراف املعنية
(أنظمة وإجراءات اعتامد الربامج بواسطة كيانات ذات الصلة (مثل املجلس الحاكم للمؤسسة التعليمية) والسلطات
(f
املعنية (مثل الكيانات املهنية حيثام ينطبق)
(برامج يقوم بتدريسها أعضاء هيئة التدريس املناسبني واملؤهلني واألكفاء ومن ذوي املهارات التدريسية العليا
(g
(اتفاقيات رسمية مناسبة لكافة الربامج الدراسية التي توفرها بالرشاكة مع املؤسسات األخرى مع تحديد الدور		
(h
التفصييل ومسئوليات كل طرف ومنها االلتزامات الخاصة بالتدريس وترتيبات ضامن الجودة
(مرجعية لقياس نواتج التعلم مقابل توصيفات أطر املؤهالت القومية أو اإلقليمية حسبام ينطبق
(i
يتعني يف حالة التعلم املفتوح والتعلم عن بعد أن يتم اختبار املواد الدراسية مسبقاً لالطمئنان اىل تحقيق األهداف زنزاتج التعلم
املستهدفة ويتعني أن يتم اإلعالن عن متطلبات االختبار املسبق عىل النحو التايل:
(فهم الطالب لألهداف
(a
(لغة العرض
(b
(رشح األفكار والنظريات
(c
(استخدام األمثلة التوضيحية
(d
(األنشطة والتدريبات التي يتم تقدميها والتغذية الرجعية
(e
(استخدام الرموز والرسومات الرمزية
(f
(أجهزة التصفح للمواد عىل االنرتنت
(g
(تحفيز واستمرارية اهتامم الدارس
(h
(استخدام األفكار الرتبوية يف كتابة الحدات التعليمية
(i
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املعيار ( :)8التدريس – التعلم – التقييم

املعيار
تضع املؤسسة مبا يواكب رؤيتها ورسالتها السياسات واإلجراءات التي تحفز التعلم واكتساب املعرفة والكفاءات واملهارات
املناسبة وضامن التقييم العادل والشفاف القائم عىل التقييم املتمركز حول الطالب.
تتاح مبادئ ومعايري وإجراءات التقييم علناً وبوضوح تام للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

املبادئ االرشادية
يعد التدريس والتعلم نشاطاً أساسياً يف مؤسسات التعليم العايل ويتعني عىل أعضاء هيئة التدريس واملعاونني توفري تجربة ذات
جودة للطالب مام ييرس اكتساب الطالب للمعرفة والكفاءات واملهارات.
تضمن املؤسسة ما ييل:
(اسرتاتيجيات التدريس والتعلم والتقييم مرنة ومتمركزة حول الطالب – تحفز التفكر الذايت للطالب وانخراطه يف		
(a
عملية التعلم
(البيئة واملوارد مناسبة لدعم كل طالب
(b
(هناك أنظمة للمراقبة والتقييم والتقويم الدوري ملداخل التدريس والتعلم لتحسني الجودة
(c
(هناك آليات للتغذية الرجعية عن تجربة التعلم
(d
يف حالة التعلم املفتوح والتعلم عن بعد:
(يأخذ قرار وسيط تقديم املادة الدراسية يف االعتبار ما ييل:
(a
.االتاحة للمتعلمني
.i
.تكلفة االستخدام سواء من املؤسسة عند الرتكيب والصيانة أو التكلفة عىل الدارس
.ii
.نقاط القوة يف التدريس ذات الصلة للمحتوى املحدد
.iii
.القدرة عىل خلق النشاط املتبادل
.iv
.املتطلبات املؤسسية للتنمية
.v
.الحداثة
.vi
.رسعة التأسيس /الرتكيب
.vii
(جلسات فردية للتوجيه العام والتعريف باملواد الدراسية يف بداية الدورة
(b
(جلسات فردية لعرض صعوبات املادة الدراسية اثناء الدورة
(c
(جلسات فردية ملراجعة املواد الدراسية قبل االمتحانات
(d
يعترب تقييم الطالب من أهم عنارص التعليم العايل حيث تؤثر نتائج التقييم عىل تقدم الطالب ومجال عمله يف املستقبل .لذا
يتعني أن يتم التقييم بأسلوب محرتف ومهني عىل النحو التايل:
(تعلن وتطبق اإلجراءات والتقييم بصفة منتظمة وتتضمن:
(a
.مدى من أساليب التقييم (مثال :العمل اثناء الدورة الدراسية – املرشوعات – األبحاث – االنشاء – 		
.i
االمتحانات التي تخدم أغراض التقييم البناء والرتاكمي)
.التنسيق الداخيل والخارجي
.ii
.إجراءات مراقبة االمتحانات
.iii
.متابعة تقدم الطالب
.iv
.صالحية وثبات عمليات التقييم
.v
.تسجيل نتائج التقييم وفض النزاعات
.vi
.رسية وأمان نظام التقييم
.vii
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(b
(c
(d
(e
(f
(g

(تعلن معايري التقييم لكل برنامج درايس ويحدد ما إذا وضعت تلك املعايري عىل الكفاءات و عىل نواتج التعلم حسب
الحالة
(يتوىل اجراء التقييم املمتحنني االكفاء املحايدين
(يتعني تأمني االمتحانات والدرجات والشهادات العلمية املمنوحة لضامن النزاهة
(يتم إخطار الطالب بصفة دورية مبا لديه من نقاط القوة والضعف ،كام يتم توجيهه ودعمه لتحسني مستواه		
االكادميي
(وجود نظام الشكوى والتظلم يتيح للطالب التظلم من نتائج التقييم
(توفر املؤسسة التعليمية كتيب ارشادي يتضمن األسئلة واألجوبة وموجه ألعضاء هيئة التدريس والطالب عىل حد
السواء

املعيار ( :)9البحث واالبتكار
املعيار
تشجع وتدعم وتشارك مؤسسة التعليم العايل يف األبحاث االبتكارية طبقاً لسياساتها وخططنها االسرتاتيجية واالحتياجات القومية
واإلقليمية والقارية والدولية .وتشجع املؤسسة بصفة دامئة عىل االبتكار من خالل انشطة التدريس والتعليم والبحوث.
تضمن املؤسسة أن تدار الدراسات العليا يف إطار سياساتها وخططها املؤسسية املعتمدة التي توفربحث علمي ذو جودة والتزام
بأخالقيات البحث.
املبادئ االرشادية
يعد البحث العلمي إحد أنشطة مؤسسة التعليم العايل الرئيسية ويتعني عىل املؤسسة وضع سياسة إلدارة البحوث تطبق يف كافة
أنشطتها وتحدد اتجاهات البحث وتنفذ عىل الصعيد املؤسيس والدرايس (الدراسات العليا) ضامناً لدورها األسايس يف البحوث.
تضمن املؤسسة تطبيق ما ييل:
(فهم مشرتك لطبيعة ودور وأهداف البحوث
(a
(وضع معايري وإجراءات وعمليات لقبول مقرتحات البحوث والرسائل الجامعية والقيام واالرشاف عىل البحوث
(b
(وضع سياسات وأنظمة إدارة البحوث واسرتاتيجيات وتوفري البنية التحتية واملوارد الالزمة لهيئة التدريس للقيام		
(c
بأبحاث ابتكارية ونرش نتائجها
(وجود معايري وعمليات لقبول مقرتحات البحوث والرسائل الجامعية تتفق و احتياجات البحوث يف السياق القومي أو
(d
اإلقليمي وفرص لبناء قدرات الباحثني وإدارة الرشاكات البحثية وعقود البحوث وامللكية الفكرية وتسويق البحوث و
وتوجد ادارة ملعلومات البحوث بأسلوب كفء وموثوق به
(ضامن النزاهة االكادميية الكافية من خالل تشكيل والعمل من خالل لجان ومجالس البحوث التي ترعى النزاهة		
(e
االكادميية
(مراعاة أن تكون البحوث ذات صلة وموفرة لحلول احتياجات التطور االكادميي والتنمية املجتمعية
(f
(متابعة وتقييم نظام البحث بفاعلية
(g
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املعيار ( :)10املسئولية املجتمعية
املعيار
تحث مؤسسة التعليم العايل عىل املشاركة يف برامج الخدمة املجتمعية يف إطار مسئوليتها االجتامعية.
املبادئ االرشادية
تتوىل مؤسسة التعليم العايل مسئوليات التدريس والتعليم والبحث اىل جانب خدمة املجتمع ،وتراعى أن تظل أنشطة املشاركة
املجتمعية يف إطار سياساتها واسرتاتيجياتها املؤسسية مبا يدعم التعاون بني املؤسسة واملجتمعات األكرث وسعاً (املحلية والقومية
واإلقليمية والقارية والعاملية) بهدف تحقيق أكرب قدر من التبادل يف مجال املعرفة واملوارد وذلك يف إطار من الرشاكة واملنفعة
املتبادلة.
تضع املؤسسة األهداف التالية لتحقيق أكرب قدر من الفائدة للطالب واملؤسسة واملجتمع من خالل إدراج املشاركة املجتمعية يف
أنشطتها بغرض:
(إثراء النشاط التعليمي والبحثي واالبتكاري
(a
(دعم التدريس والتعلم
(b
(العمل عىل إعداد مواطن متعلم يساهم يف بناء املجتمع السليم
(c
(دعم القيم الدميقراطية واملسئولية املجتمعية يف الطالب
(d
(معالجة القضايا االجتامعية الحرجة واملشاركة يف تحسني أوضاع املجتمع
(e
تضمن املؤسسة وضع آليات الرشاكة مع األطراف املعنية يف املجتمع لتحقيق التنمية املستدامة.
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املعيار ( :)11نظام إدارة املعلومات
املعيار
تلتزم املؤسسة بجمع وتحليل واستخدام املعلومات ذات الصلة مبا يضمن إدارة رشيدة لربامجها التعليمية وانشطتها األخرى.
املبادئ االرشادية
تظل البيانات املوثوق بها أمر حيوي عند اتخاذ القرار املبنى عىل املعلومات وللوقوف عىل األنشطة التي تسري عىل ما يرام وعىل
التحدياتالتي تتطلب املواجهة  ،ويتم تغذية نظام ضامن الجودة الداخلية باملعلومات الخاصة باملناهج االكادميية التي يتعني أن
يتم جمعها وتحليلها بكفاءة عالية.
يتم جمع املعلومات طبقاً لرؤية ورسالة مؤسسة التعليم العايل مع مراعاة ما ييل:
(مؤرشات األداء الرئيسية
(a
(بيانات الطالب (وتشمل النوع)
(b
(املوارد الدراسية والخدمات الطالبية املتاحة
(c
(تقدم الطالب ومعدالت عدم مواصلة الدراسة والتخرج
(d
(رضا الطالب والخريج عن املناهج والتدريس
(e
(املسار الوظيفي للطالب
(f
يتعني مشاركة الطالب وهيئة التدريس يف تحليل ومتابعة األنشطة ملعالجة أوجه القصور.

املعيار ( :)12االتصال العام – اإلعالم
املعيار
تنرش مؤسسة التعليم العايل علناً أنشطتها – وتشمل املناهج الدراسية – بأسلوب واضح ودقيق وموضوعي مع رضورة تحديث
املعلومات وضامن تيسري الحصول عليها.
تتعهد املؤسسة أن يتم الرتويج للمناهج بأسلوب عادل واخالقي طبقاً ألفضل املامرسات املعمول بها والقوانني ذات الصلة.
املبادئ االرشادية
تفيد املعلومات عن أنشطة املؤسسة الطالب الحايل والطالب املرتقب والخريج واألطراف املعنية األخرى والعامة ،وتشمل
املعلومات ما ييل :املناهج – معايري االختيار – النواتج التعليمية املتوقعة – الشهادات املمنوحة – إجراءات التدريس والتعلم –
معدالت الخريجني – فرص التعلم – معلومات عن تشغيل الخريجني .تتعهد املؤسسة وأقسامها أن توفر ما ييل:
(مواد دعائية تعرض املنهج الدرايس بصورة واضحة ودقيقة ومواده وأهدافه والنتائج املنتظرة عىل النحو التايل:
(a
.تعريف الربنامج
.i
.الجهة املانحة للمؤهل ووضعها من االعتامد
.ii
.طرق التدريس
.iii
.مستوى املؤهل عىل إطار املؤهالت القومي حسبام ينطبق
.iv
.املصاريف الدراسية
.v
.الرشوط واالحكام الخاصة بالربنامج الدرايس
.vi
.رشوط االنسحاب من الربنامج الدرايس
.vii
.الرتتيبات املالية مع الجهة املقدمة للربنامج
.viii
.حقوق وواجبات والتزامات الطالب
.ix
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(b

(يتم إخطار الطالب بكافة املعلومات التي يقتيض الربنامج الدرايس أن يعرفها ومنها:
.اللغة الخاصة بالربنامج الدرايس
.i
.التكنولوجيا املطلوبة (يف حالة التعليم املفتوح أو التعليم عن بعد)
.ii
.املهارات الفنية املطلوبة من الطالب عند االلتحاق بالربنامج الدرايس (يف حالة التعلم املفتوح أو عن بعد)
.iii
.اإلطار الزمني للربامج وطبيعة النتائج املنتظرة
.iv
.الكتب الدراسية واملراجع املطلوبة
.v
.االملام بنتائج الدراسة املستقلة املنتظرة
.vi
.جدول املقابالت الشخصية (يف حالة التعليم املفتوح أو التعليم عن بعد)
.vii
.جدول االمتحانات
.viii
.جدول تسليم التكليفات املنزلية
.ix
 .اجراءات وتاريخ تسليم الشهادات
.x

املعيار ( :)13التعاون – هيئة التدريس – نقل الطالب
املعيار
تضع املؤسسة آليات التعاون مع مؤسسات التعليم العايل األخرى والكيانات املتخصصة وهيئات البحوث والجهات االجتامعية
ذات الصلة عىل الصعيد القومي واإلقليمي والقاري والدويل وآليات تيسري انتقال الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
املبادئ االرشادية
تطبق املؤسسة سياسات تشجع انتقال أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطلبة والدارسني حول العامل وعىل املؤسسة املانحة
للشهادة أن تطمنئ اىل جودة التدريس واملناهج يف املؤسسة الرشيكة.
عىل املؤسسات النظرية املتعاونة ما ييل:
(التأكد من مطابقة املناهج املشرتكة للمعايري والدقة املطبقة يف املؤسسة األصلية املانحة للدرجة
(a
(التأكد من حصول الطلبة عىل نفس مستوى املوارد املتاحة يف املؤسسة األصلية املانحة للدرجة
(b
(التأكد من توفري نفس جودة التدريس مقارنة باملؤسسة األصلية املانحة للدرجة
(c
(التأكد أن املؤسسات املشاركة معتمدة من هيئة ضامن الجودة  /الكيان املهني وأنه يتم متابعتها بزيارات ميدانية
(d
دورية للوقوف عىل مستوى الجودة
(التأكد من حصول الطلبة عىل كافة املعلومات عن طبيعة املشاركة بني املؤسسات بعضها البعض
(e
تحدد الجهة املانحة حقوق ومسئوليات األطراف وامللكية القانونية ووضع اعتامد الربنامج الدرايس واملوارد املتاحة له.
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الجزء (ب) :املعايري واملبادئ االرشادية لضامن
الجودة الخارجي
تقديم:

يتعني أن تخضع مؤسسات التعليم العايل للتقييم الخارجي بصفة دورية الغراض املسئولية وتحسني جودة الخدمات التي توفرها.
يصف الجزء (ب) املنهجيات (أو املعايري) املستخدمة يف ضامن الجودة الخارجية ملؤسسات التعليم العايل ،مع مراعاة معايري
واملبادئ االرشادية الجزء (أ) واالطمئنان عىل صلة وكفاءة ضامن الجودة الداخلية الخاص مبؤسسة التعليم العايل املعنية وثبات
الرتابط بني ضامن الجودة الداخيل الذي تجريه املؤسسات ذاتها وضامن الجودة الخارجي .يشمل هذا الجزء أهداف ضامن
الجودة الخارجية وتصميم اآلليات املناسبة للغرض واالستقالل والقرارات وتقديم التقارير واملتابعة الدورية والشكاوي والتظلامت.

املعيار ( :)1أهداف ضامن الجودة الخارجية واعتبارات ضامن الجودة الداخيل
املعيار
يتاكد ضامن الجودة الخارجي ان املؤسسة التعليمية لديها رؤية ورسالة واضحتني مبا يساعد املؤسسة يف ضامن كفاءة آليات
ضامن الجودة الداخلية وميثل أداة إضافية لتقييم الجودة املؤسسية.
املبادئ االرشادية
يقوم ضامن الجودة الخارجي عىل اساس مسئولية املؤسسة التعليمية عن جودة الربامج واملواد الدراسية االكادميية وغريها ،لذا
يتعني عىل ضامن الجودة الخارجي أن يقر ويدعم املسئولية املؤسسية تجاه ضامن الجودة حيث يكمل ضامن الجودة الخارجي
نظام ضامن الجودة الداخيل الكفء ويساعد مؤسسة التعليم العايل فيام ييل:
(تقدير العالقة بني ضامن الجودة الداخيل والخارجي
(a
(االلتزام مببادئ ومعايري وارشادات ضامن الجودة املحددة يف قطاع التعليم العايل
(b
(تطوير وغرس ثقافة الجودة املؤسسية بواسطة آليات لتحسني الجودة املتواصل  /التعزيز
(c
(وضع أسس للقياس املرجعي للمدخالت والعمليات واملخرجات مع مؤسسات التعليم العايل عىل الصعيد القومي		
(d
واإلقليمي والدويل
(تحديد قدرة املؤسسة عىل تقديم الربامج الدراسية االكادميية
(e
(تقييم االلتزام املؤسيس بالضوابط القانونية والضوابط األخرى
(f
(تقديم املعلومات املستقلة والقامئة عىل االدلة لألطراف املعنية والعامة واملجتمع الدويل التي تثبت أن املؤسسة توفر
(g
الجودة يف التعليم العايل
(أن تكون املؤسسة التعليمية معرتف بها ومقبولة قومياً واقليمياً وقارياً ودولياً
(h
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املعيار ( :)2تصميم آليات ضامن الجودة الخارجي مبا يالئم الغرض
املعيار
تصمم املعايري واملبادئ االرشادية والعمليات الخاصة بضامن الجودة الخارجي ليناسب الغرض ولتحقيق األهداف املرجوة من
ضامن الجودة الخارجي ودعم أنظمة ضامن الجودة الداخلية يف املؤسسات.
املبادئ االرشادية
تقوم هيئات ضامن الجودة واملؤسسات بوضع وتنفيذ املعايري واملبادئ االرشادية والعمليات الخاصة بضامن الجودة بالتعاون مع
األطراف املعنية لتغطية كافة األنشطة االكادميية الخاصة بنظام التعليم العايل وللحصول عىل اعتامدها ،وتشمل املعايري التالية:
(املعايري واملبادئ االرشادية لالعتامد الدوري للربامج  /تقييم  /تقويم  /تدقيق و/أو
(a
(املعايري واملبادئ االرشادية لالعتامد الدوري للمؤسسات /تقييم  /تقويم  /تدقيق
(b

املعيار ( :)3عمليات تطبيق ضامن الجودة الخارجي

املعيار
تحدد معايري وعمليات وإجراءات ضامن الجودة الخارجي مسبقاً وتنرش وتطبق بصفة منتظمة بغرض املسئولية واملحاسبية.
املبادئ االرشادية
يطبق ضامن الجودة الخارجية بأسلوب مهني محرتف ومنتظم وشفاف ومناسب ملؤسسة التعليم العايل وينفذ عىل أساس التقييم
الذايت الذي تقوم املؤسسة بتطويره ،وتشمل عمليات ضامن الجودة الخارجي ما ييل:
(تقييم املؤسسة الذايت مع اعدادها تقرير التقييم الذايت  /تقرير التقويم الذايت
(a
(التقييم الخارجي للمؤسسة من خالل تقرير التقييم الذايت  /تقرير التقويم الذايت – الزيارة امليدانية للمؤسسة –		
(b
مقابالت مع األطراف املعنية باملؤسسة – دالئل موثقة لدعم التقييم الذايت للمؤسسية
(تقرير شفهي إلدارة املؤسسة قبل مغادرة فريق املراجعة املؤسسة محل املراجعة
(c
(تقرير مبديئ يرسل للمؤسسة قبل صدور التقرير النهايئ
(d
(تقرير نهايئ للمراجعة الخارجية
(e
(أنشطة متابعة ملا تم تطبيقه من التوصيات الواردة يف التقرير النهايئ
(f

املعيار ( :)4استقاللية التقييم

املعيار
تتوىل فرق مكونة من خرباء خارجيني من ذوي الخربة العريقة عمليات املراجعة لضامن الجودة الخارجي
املبادئ االرشادية
املامرسات الجيدة لضامن الجودة الخارجي تقوم عىل االستخدام املنتظم للخربات املتنوعة يف عمليات املراجعة عىل النحو التايل:
(الخرباء يتم اختيارهم من االكادمييني وأصحاب األعامل واملامرسني املتخصصني والطلبة
(a
(يتعني مراعاة ما ييل لضامن مهنية وثبات وشفافية مخرجات الخرباء:
(b
.اختيار الخرباء بحرص
.i
.اختيار الخرباء الذين يتمتعون مبهارات مناسبة وممن أثبتوا كفاءة يف أداء املهام املسندة اليهم
.ii
.اختيار الخرباء الذين تم تدريبهم عىل مبادئ وإجراءات ضامن الجودة الخارجية قبل خوض التجربة
.iii
.اختيار الخرباء املستقلون يف حكمهم الخاص بجودة املناهج أو املؤسسة
.iv
.اختيار الخرباء الذين ليس لهم تضارب مصالح مع املؤسسة أو املنهج الذي يتم تقييمهم
.v
.التوقيع عىل استامريت استقالل الرأي وعدم تضارب املصالح
.vi
• يحق للمؤسسة رفض أعضاء اللجنة املقرتحة يف حالة الشك يف أي تضارب املصالح.
• تعد إضافة الخرباء الدوليني يف اللجنة من املامرسات الجيدة يف ضامن الجودة الخارجي
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املعيار ( :)5قرارات وتقديم التقارير الخاصة بنتائج ضامن الجودة الخارجي
املعيار
يتعني أن تكون التقارير والقرارات املتخذة نتيجة عمليات ضامن الجودة الخارجي واضحة وقامئة عىل املعايري والعمليات
واإلجراءات املعلنة ويتاح االطالع عليها بغرض املسائلة
املبادئ االرشادية
للقرارات الخاصة بضامن الجودة الخارجي أثر كبري عىل املؤسسات واملناهج التي يتم تقييمها وتقوميها والحكم عليها ،لذا يتعني
مراعاة ما ييل لألهمية:
(تنرش قرارات ضامن الجودة الخارجية دون أن تؤثر عىل نزاهة عملية املتابعة
(a
(متثل تقارير ضامن الجودة /املراجعة الخارجية األساس ملا يتم اتخاذه من إجراءات فيام بعد مام يتطلب أن تكون
(b
التقارير واضحة ودقيقة وأن تشمل ما ييل:
.الغرض من املتابعة
.i
.وصف السياق (الخاص مبؤسسة التعليم العايل)
.ii
.وصف اإلجراءات ويشمل الخرباء من أعضاء اللجنة
.iii
.الدليل – التحليل – النتائج
.iv
.التوصيات  /األمثلة للمامرسات الجيدة يف املؤسسة
.v
.الخالصة
.vi
.التوصيات الخاصة بالخطوات التالية
.vii
(متنح املؤسسة الفرصة للتعليق عىل األخطاء الواقعية مبسودة التقرير لضامن دقة التقرير النهاىئ
(c
(تتسلم املؤسسة نسخة من تقرير ضامن الجودة الخارجية قبل توزيعه عىل األطراف األخرى لضامن الشفافية والعدل
(d
(تتمتع الجهة املسئولة عن إصدار القرارات بالحيادية وال تتأثر بالعنارص الخارجية عنها
(e
(تقدم القرارات بالشكل املعروف واملعمول به لدى املؤسسة املذكورة (مثال :النصائح – التوصيات – القرارات الرسمية)
(f

املعيار ( :)6املراجعة الدورية للمؤسسات والربامج
املعيار
يتعني إجراء ضامن الجودة الخارجي عىل املؤسسات واملناهج بصفة دورية.
املبادئ االرشادية
تحدد طول دورة املتابعة بوضوح ويتم اعالنها:
(بالنسبة للربامج االكادميية – تدوم دورة املتابعة قدر دورة التدريسية (أو) تعكس الصالحية املعلنة لفرتة االعتامد
(a
(بالنسبة للمؤسسات "حسب سياق نظام ضامن الجودة يف كل دولة – يوىص بدورية املراجعة كل خمس اعوام
(b
(يقدم تقرير عن كل دورة مراجعة خارجية يتضمن النتائج العامة للمراجعة.
(c
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املعيار ( :)7الشكاوي والتظلامت
املعيار
يتم تحديد إجراءات تقديم الشكاوي والتظلامت بوضوح تام و اعالم املؤسسات التعليمية بها
املبادئ االرشادية
حفاظاً عىل حقوق املؤسسة التعليمية وضامناً للعدالة يف عملية اتخاذ القرار يجب ان يتاح للمؤسسة محل التقييم االطالع عىل
اإلجراءات التي تتيح لها التظلم /تصعيد القضايا ضد قرار هيئة ضامن الجودة إذا اثبتت أن نتائج املراجعة الخارجية كانت مبنية
عىل اساس غري سليم وغري مدعومة بدليل قاطع .لذا ،يتعني وجود ما ييل:
(يوجد نظام قائم للتظلامت
(a
(يسمح للمؤسسة التعليمية تصعيد الشكاوى /االلتامسات اىل نظام التظلامت
(b
(وجود نظام رفع شكاوي الجمهور والعامة طبقاً لإلجراءات املعلنة.
(c
(توجد عمليات وإجراءات مجددة للشكاوي والتظلامت تطبق بصفة منتظمة وثابتة
(d
(يتم النظر يف التظلامت والشكاوي بأسلوب مهني متخصص وخالل مدة متفق عليها
(e
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الجزء (ج) :ضامن الجودة الداخلية لهيئات
ضامن الجودة
تقديم

يختص الجزء (ج) بضامن الجودة الداخيل يف هيئات ضامن الجودة من خالل التقييم الذايت للسياسات واملامرسات واإلجراءات
واألنشطة و/أو كذلك للتقييم الخارجي  /التقييم مبعرفة هيئة أخرى  /منظمة نظرية .يغطي هذا الجزء السياسات والعمليات
واألنشطة الخاصة بهيئات ضامن الجودة والرؤية والرسالة واملوارد املالية والبرشية واالستقاللية واملعايري والعمليات التي تطبقها
هيئات ضامن الجودة.

املعيار ( :)1الوضع القانوين
املعيار
تكون هيئة ضامن الجودة كياناً قانونياً مستقالً له تكليف قانوين ونطاق عمل وسلطات محددة بدقة ،ويتعني أن يعرتف يهذا
الكيان كهيئة ضامن الجودة عىل الصعيد القومي  /اإلقليمي.
املبادئ االرشادية
عندما يجرى ضامن الجودة الخارجي ألغراض تنظيمية ،تثق مؤسسات التعليم العايل يف نتائج ضامن الجودة الخارجي حيث تقبل
تلك النتائج يف نظام التعليم العايل ولدى األطراف املعنية والعامة .يتم تأسيس هيئة ضامن الجودة مبعرفة الكيان /السلطة املعنية
بذلك يف كل دولة.
يحدد التكليف القانوين لهيئة ضامن الجودة عدد من البنود ومنها ما ييل:
(التأسيس بواسطة أداة قانونية مناسبة مثل قانون أو قرار معتمد والئحة
(a
(املهام واملسئوليات شاملة نطاق أنشطة ضامن الجودة
(b

املعيار ( :)2الرؤية واملهمة
املعيار
لهيئة ضامن الجودة رؤية ورسالة مدونة ومنشورة أو أهداف تاخذ يف االعتبار سياق التعليم العايل.
املبادئ االرشادية
تشري الرؤية والرسالة واالهداف اىل ما ييل:
(ميثل ضامن الجودة نشاط رئييس للهيئة.
(a
(تتخذ الهيئة مدخالً منظومياً لتحقيق الرؤية والرسالة واألهداف لهيئة ضامن الجودة.
(b
(تنفذ األهداف يف إطار خطة إدارة عملية مرتبطة مبوارد الهيئة.
(c
(يتعني أن تظل املسئولية واالرشاف عىل الرؤية والرسالة مناسبتني للتكليف القانوين وألهداف هيئة ضامن الجودة.
(d
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املعيار ( :)3الحوكمة واإلدارة
املعيار
لهيئة ضامن الجودة كيان واضح يضمن تطبيق الحوكمة واإلدارة السليمة واألخالقية وتشمل املامرساتالجيدة لضامن الجودة التي
تدعم بدورها رسالة الهيئة وتكليفها القانوين.
املبادئ االرشادية
يكون لهيئة ضامن الجودة
(إدارة مؤهلة وذات خربة تقوم باإلرشاف عىل تطوير وإدارة افضل املامرسات يف مجال ضامن الجودة يف التعليم العايل
(a
(أجهزة حوكمة (مثل مجلس اإلدارة واللجان املختلفة) لكل منها املهمة املحددة والسلطات واملسئوليات ومدة الخدمة
(b
املحددة ،ويتعني التنسيق بينها لضامن كفاءة وفاعلية الرؤية والرسالة واالهداف االسرتاتيجية
(إجراءات محددة لتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي
(c
(سياسات وإجراءات واضحة التخاذ القرارات املالية واإلدارية
(d
(نظام تواصل واضح لكافة أوجه النشاط يتيح نرش املعلومات من أجل اغراض املسائلة العامة
(e
(ضامن تبادل االستشارات مع األطراف املعنية ومتابعة النشاط الخاص بقضايا السياسات والتشغيل الرئيسية
(f
(دعم التكامل والنزاهة املؤسسية واالستجابة املناسبة إلدارة الشئون املؤسسية من خالل التزام األمانة وعدم التمييز يف
(g
التعامل بني العاملني وبني العامة عىل حد السواء
(إجراءات فعالة ملنع حدوث واكتشاف والتعامل مع أي سوء ترصف يصدر من قبل العاملني
(h
(إجراءات فعالة ومنظمة ورسيعة وعادلة لتفقد الشكاوى والتظلامت املقدمة من قبل العاملني
(i

املعيار ( :)4استقاللية هيئات ضامن الجودة
املعيار
لهيئة ضامن الجودة االستقاللية يف كافة عمليات التشغيل والنتائج واالحكام والقرارات الخاصة بها.
املبادئ االرشادية
تتخذ هيئة ضامن الجودة قرارات واحكام مستقلة غري قابلة للتغيري من قبل طرف ثالث وتشمل استقاللية الهيئة ما ييل:
(االستقاللية التنظيمية :التي تتمثل يف املستندات الرسمية – مثل القوانني واللوائح الرسمية وأدوات الحوكمة التي		
(a
		
تنص عىل استقاللية نشاط الهيئة عن أي أطراف ثالثة (مؤسسات التعليم العايل – الحكومات – األطراف
املعنية األخرى)
(االستقاللية التشغيلية :التي تتضمن التعريفات والعمليات و اإلجراءات واألساليب وترشيح وتعيني الخرباء/املراجعني
(b
املؤهلني الخارجيني (وتشمل بند عدم االعرتاض)
(استقاللية النتائج الرسمية :القرار النهايئ الخاص بأنشطة ضامن جودة يظل مسئولية هيئة ضامن الجودة
(c
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املعيار ( :)5السياسات – العمليات – النشاطات
املعيار
تتويل هيئة ضامن الجودة تقديم أنشطة ضامن الجودة طبقاً للمعايري واملبادئ االرشادية املنصوصة يف الجزء (ب) من املعايري
واملبادئ االرشادية األفريقية لضامن الجودة.
املبادئ االرشادية
من الرضوري أن تضع مؤسسات التعليم العايل ثقتها يف هيئات ضامن الجودة ملا تتميز به تلك الهيئات من شفافية األداء ووصف
ونرش أهدافها وانشطتها ومجال عملها وخرباتها وتفاعالتها املتنوعة مع مؤسسات التعليم العايل واألطراف املعنية األخرى.
تم تحديد معايري وعمليات ضامن الجودة الخارجي لتناسب النشاط الرئييس ألي مؤسسة أو منهج تعليمي عايل وتشمل ما ييل:
(التدريس والتعليم واألبحاث والعمل  /االنخراط املجتمعي
(a
(املوارد مثل املوارد املالية والرشية ومواردالتعلم
(b
(املجاالت الخاصة مثل مستويات األداء واملرجعية النسبية وأنواع القياسات واملبادئ االرشادية العامة
(c
(نواتج التعلم املحددة
(d
تؤدي هيئة ضامن الجودة نشاطها االسايس الخاص بضامن الجودة الخارجية من خالل املراجعات  /االعتامد املؤسيس ومراجعات /
اعتامد الربامج وذلك بصفة دورية وتوفر مسبقاً للهيئة املذكورة اإلطار التفقدي ،وتشمل عمليات املراجعة والتقييم التي تقوم بها
هيئة ضامن الجودة ما ييل ضامناً للشفافية:
(تحقيق التقييم الذايت الذي تجريه املؤسسة قياساً للمعايري والعمليات الخاصة بهيئة ضامن الجودة
(a
(تعيني فريق مراجعة مكون من مراجعني خارجيني يشملون خرباء يف مواد التخصص كل يف مجاله وآخرين متخصصني
(b
يف شئون ضامن الجودة يف التعليم العايل
(زيارات ميدانية تقوم بها فرق املراجعة يعقد اثناءها أعضاء الفريق مقابالت مع مختلف أعضاء هيئة التدريس		
(c
واألطراف املعنية باملؤسسة
(تقديم تقرير شفهي قبل مغادرة فريق املراجعة ملؤسسة التعليم العايل
(d
(تقرير مبديئ يقدم للمؤسسة لتصحيح أي أخطاء واقعية يف التقرير
(e
(تقديم التقرير النهايئ للمراجعة الخارجية اىل مؤسسة التعليم العايل
(f
(متابعة تطبيق وتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير النهايئ
(g
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املعيار ( :)6ضامن الجودة الداخيل
املعيار
يكون لهيئة ضامن الجودة سياسات وعمليات لضامن جودتها داخلياً فيام يتعلق بنحديد وضامن وتعزيز الجودة وضامن نزاهة
وتكامل أتشطتها
املبادئ االرشادية
هيئة ضامن الجودة مسئولة امام اطرافها املعنية وجهات الرقابة عن عملها مبعايري مهنية عالية ونزاهتها والتزامها مببادئها
االرشادية واالخالقية ،وعليها توفري سياسات صارمة وشاملة لضامن الجودة الداخيل واعالنها تلك السياسات ومعايريها وعملياتها
عىل موقعها االلكرتوين .فيجب ان تكون عمليات وقرارات هيئة ضامن الجودة حيادية وصارمة وعادلة ومنتظمة التطبيق رغم
اختالف فرق املراجعة.
لذا يجب ان تضمن سياسات عيئة ضامن الجودة ما ييل:
(املوضوعية والعدالة يف كل االحكام والقرارات واالستخالصات
(a
(تكون املعايري املوضوعة لصامن جودة مؤسسات التعليم العايل من قبل العيئة معايريا ً ذات طبيعة عامة غري توصيفية
(b
ال تتعارض مع استقاللية مؤسسة التعليم العايل ،عىل ان تضمن املعايري لالطراف املعنية واملجتمع الدويل واملهني 		
الوضوح والشفافية والنزاهة واملحاسبية يف قطاعات التعليم العايل
(االسهام يف اآلليات القومية واالقليمية والقارية والدولية للنزاهة والشفافية واملحاسبية العامة
(c
(املهنية والقبول العام:
(d
كل االشخاص املرتبطون بانشطة الهيئة يكونوا ذوي كفاءة ويلتزمون باملهنية واالخالقيات
مجود اليات تغذية راجعة داخلية وخارجية رسيعة تؤدي للتحسني املستمر الداء الهيئة
منع التمييز من اي تنوع
تحديد العالقات واالتصاالت املالمئة بالسلطات املعنية املختلفة يف مجال عمل الهيئة
كافة انشطة الهيئة واملواد التي تنتجها تتم بالتشاور مع املعنيني وباالتساق مع مع مبادئها وارشاداتها املعلنة ومع
املعايري واملبادئ االرشادية االفريقية لضامن الجودة
تتاكد هيئة ضامن الجودة ان املعايري والعمليات التي تستخدمها لضامن الجودة الخارجي ملؤسسات التعليم العايل محددو مسبقاً
ومعلنة ومتاحة الي مؤسسة قبل القيام باملراجعة الخارجية للمؤسسة ،لذا يجب ان تضمن هيئة ضامن الجودة ما ييل:
( املعايري والعمليات التي تستخدمها لضامن الجودة الخارجي ملؤسسات التعليم العايل مثل التقييم الذايت الربامجي أو
(a
املؤسيس وعمليات ضامن الجودة لها آليات ملتابعة التوصيات وانشطة التحسني والتعزيز
(اصدار تقارير تحليلية عامة او محددة املوضوع لتحليل ووصف االتجاهات يف مؤسسات التعليم العايل بناءا عىل		
(b
نتائج املراجعات التي قامت بها الهيئة للمؤسسات وبرامجها مبا يخدم توجيع السياسات التعليمية
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املعيار ( :)7املوارد املالية والبرشية
املعيار
يكون لهيئة ضامن الجودة املوارد البرشية واملالية واملادية املناسبة لتقوم بتأدية تكليفها القانوين بكفاءة وفاعلية.
املبادئ االرشادية
متويل هيئة ضامن الجودة كايف لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها وذلك من خالل:
(وجود مبانب وتسهيالت مالمئة ألنشطة الهيئة
(a
(تعيني موارد برشية كافية ومؤهلة للقيان بانشطة هيئة ضامن الجودة مع االخذ يف االعتبار توازن النوع ،والفئات		
(b
املهمشة واالشخاص ذوي االعاقة
(القيام بتكليفها القانوين لضامن الجودة مبهنية وكفاءة وفاعلية
(c
(تعمل عىل تطوير وتحسني مامرساتها
(d
(اعالم العامة بانشطتها ونتائجها
(e

املعيار ( :)8املرجعية – التشبيك – التعاون
املعيار
تشارك الهيئة يف املبادرات الدولية وورش العمل واملؤمترات وتتعاون مع الهيئات املناظرة والجهات املعنية بجودة التعليم من
اجل مشاركة وتبادل الخربات واملامرسات الجيدة
املبادئ االرشادية
عىل هيئة ضامن الجودة ان تكون ذات صلة مبجال عملها ،وعليها أن:
(تتعاون مع الجهات املعنية مثل الهيئات املهنية وهيئات ضامن الجودة
(a
(تشارك املعلومات الدقيقة واملوثوقة وتتيحها حول معايري تسجيل وترخيص وضامن جودة كافة انواع تقديم التعليم
(b
(تسهم يف تطوير وتحديث التجمعات االقليمية والقارية والدولية حول االهرتاف باملؤهالت وتعمل كمركز قومي او
(c
اقليمي للمعلومات يف هذا الشان يف السياقات املالمئة
(املشاركة يف اتفاقات ثنائية او متعددة االطراف لتسهيل االعرتاف املتبادل باملؤهالت ومعادلتها وفقا للمعايري املحددة
(d
يف االتفاقات الدولية ذات الصلة
(االسهام يف الجهود االقليمية والقارية والدولية الهادفة لتحسني اتاحة املعلومات املحدثة والدقيقة والشاملة حول 		
(e
مقدمي الخدمة التعليمية املعرتف بهم
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املعيار ( :)9املراجعة الدورية لهيئات ضامن الجودة
املعيار
تخضع هيئة ضامن الجودة ملراجعات داخلية وخارجية دورية بغرض التحسنب املستمر
املبادئ االرشادية
لهيئة ضامن الجودة نظام لضامن الجودة املستمر ملامرساتها وانشطتها يتمتع باملرونة استجابة للطبيعة املتغرية للتعليم العايل،
يضمن فاعلية عملياتها ويسهم يف تحقيق اهدافها
عىل هيئة ضامن الجودة ان:
(تقوم بتقويم ذايت شامل ودوري لعملياتها ومامرساتها وانشطتها مبا يتضمن تحليل وايف للبيانات
(a
(اخضاع نفسها للتقييم الخارجي املبني عىل التقييم الذايت بواسطة هيئات ضامن جودة اقليمية  ،قارية أو عاملية
(b
(تفصح عن التوصيات الناتجة عن التقييم وتطبقها من اجل تحسني ادائها
(c
(مع االخذ يف االعتبار االختالفات بني نظم الجودة ،يوىص باملراجغة الخارجية لهيئة ضامن الجودة دوريا كل خمس		
(d
سنوات
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امللحق ( – )1صياغة املعايري واملبادئ
االرشادية االفريقية لضامن الجودة
مبادرة (هاقا )HAQAA
تم تطوير املعايري واملبادئ االرشادية االفريقية لضامن الجودة يف مجال التعليم العايل يف إطار مبادرة (هاقا) وهي مبادرة تنسيق
ضامن الجودة واالعتامد للتعليم العايل يف افريقيا ،وقد نشاًت املبادرة مبوجب عقد خدمة بني ديسمرب  2015ونوفمرب  2018لدعم
تطوير نظام ضامن الجودة واالعتامد متسق عىل الصعيد املؤسيس والقومي واإلقليمي والقاري االفريقي واملبادرة ممولة من
االتحاد األورويب باسم "مبادرة التنسيق والجودة واالعتامد [املواصفات األوروبية .]37/2014
مجموعة العمل الفنية:
تتكون مجموعة العمل الفنية ( )TWGمن خرباء ضامن الجودة يف مجال التعليم من املناطق األفريقية املختلفة :املنطقة الغربية
والرشقية والجنوبية والشاملية والوسطى  ،وقد تضمنت املجموعة عضوا ممثال ملنطقة التعليم العايل األوروبية ( ،)EHEAوقام
بتنسيق عمل املجموعة الرابطة األوروبية لضامن الجودة يف مجال التعليم ( )ENQAالعايل واتحاد الجامعات االفريقية (.)AAU
عملية الصياغة:
وضعت الخطوط العامة ملسودة املعايري واملبادئ االرشادية األفريقية لضامن جودة التعليم العايل استنادا اىل املعايري
واالرشاداتاملعمول بها يف الدول االفريقية وشبكات واتحادات ضامن الجودة اإلقليمية ومنها:
مجلس جامعات افريقيا الرشقية ()IUCEA
مجتمع التنمية للجنوب االفريقي()SADC
اتحاد الجامعات العربية ()AARU
االتحاد اإلقليمي لجامعات الجنوب االفريقي()SARUA
املجلس االفريقي واملدغشقري للتعليم العايل ()CAMES
كام وضعت مرجعية املعايري واملبادئ االرشادية األفريقية لضامن الجودة اسرتشادا ً باملعايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة يف
املنطقة األوروبية للتعليم العايل (أي-اس-جي  )2015وعدد من املعايري واملبادئ االرشادية الدولية األخرى .عقدت مجموعة
العمل الفنية عدة لقاءات وورش عمل لوضع مسودة املعايري واملبادئ االرشادية كام متت الكتابة بجهود كبرية لرئيس املجموعة
واعضائها يف تكليفات فردية ما بني اللقاءات الجامعية.
االستشارات:
تم توزيع استبياناً استشارياً عىل مسودة املعايري واملبادئ االرشادية عرب قنوات االتصال الخاصة باتحاد الجامعات االفريقية ايل
األطراف املعنية الرئيسية :مؤسسات التعليم العايل – هيئات ضامن الجودة – وزارات التعليم العايل االفريقية – الكيانات الرئيسية
التي تعمل يف مجال التعليم العايل يف افريقيا – بحثاً عن مدخالتهم وآرائهم يف هذا الصدد ،اىل جانب ما ورد من آراء من اتحاد
الجامعات االفريقية ومفوضية االتحاد االفريقي .نرش االستبيان واملسودة باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية والربتغالية
وجمعت اآلراء املختلفة بنفس اللغات ذاتها.
إىل جانب االستشارات أعاله وسعياً لرفع الوعي ،فقد تم توزيع املسودة املذكورة عىل املشاركني يف عدة مؤمترات دولية (مثل املؤمتر
الدويل لضامن الجودة يف مجال التعليم العايل يف افريقيا عامي  2016و 2017واملؤمتر االحتفايل الخمسني لتأسيس اتحاد الجامعات
االفريقية عام  ،)2017كام ناقش املشاركني يف الدورة التدريبية ملبادرة (هاقا) املسودة املذكورة وهم خرباء ضامن الجودة من اركان
القارة االفريقية وأخريا ً دعم وأعرب أعضاء املجلس االستشاري ملبادرة (هاقا) من ربوع افريقيا
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امللحق ( – )2املفردات الرئيسية
جدول املفردات الرئيسية
املفردات بالعربية
االعتامد

املفردات باإلنجليزية
Accreditation
African Standards and
Guidelines for Quality
Assurance in Higher
)Education (ASG-QA
Agency

املعايري واملبادئ
االرشادية لضامن
الجودة يف التعليم
العايل
الهيئة

 Expertالخبري
 EQAضامن الجودة
الخارجي
 External reviewerاملراجع الخارجي
 External review reportتقرير املتابعة
الخارجية
 Higher education instiمؤسسة التعليم) tution (HEIالعايل
 Guidelineاملبادئ االرشادية
 Internal quality assuضامن الجودة ranceالداخيل
 Quality assuranceضامن الجودة
 Review panelلجنة املراجعة

املعنى
عملية التحقق أو االعرتاف مبؤسسة للتعليم العايل أو هيئة لضامن
الجودة مبعرفة منظمة خارجية مخولة – تنتهي صالحية شهادة
االعتامد بعد فرتة محدودة
التوقعات التي وضعت يف إطار مبادرة (هاقا) لضامن جودة التعليم
العايل يف افريقيا
الهيئة (القومية) لضامن جودة التعليم العايل
أنظر الفقرة الخاصة (مراجع خارجي)
املتابعة والتقييم املنتظامن ألنشطة هيئة ضامن الجودة للتعليم
العايل والعمليات الداعمة لها لالطمئنان اىل تطبيق املعايري املعمول
بها يف املعايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة يف افريقيا
عضو يف الفريق املؤهل املكون من أعضاء غري عاملني يف الهيئة يقوم
بأعامل تقييم ومراجعة نشاط مؤسسة التعليم العايل أو هيئة ضامن
الجودة ويتمتع بخربة نوعية يف مجال التعليم العايل وضامن الجودة.
هو املخرج الرئييس لعملية املالاجعة الخارجية ويشمل التقرير الذي
تصدره لجنة املراجعة النتائج التفصيلية لتقييم مؤسسة التعليم
العايل أو هيئة ضامن الجودة.
الجامعة – الكلية – املؤسسة – التي توفر التعليم العايل
تصف املبادئ االرشادية ملعيار ما كيفية استيفاء املعيار الذي ترتبط
به.
نظام اإلجراءات النمطي املطبق يف مؤسسة التعليم العايل أو هيئة
ضامن الجودة ويضمن تنسيق النشاط ليكون مطابقاً للغرض ويوفر
الجودة املرجوة
كلمة تشمل إجراءات ضامن الجودة الداخيل والخارجي وتتضمن
االعتامد والتقييم واملراجعة (عىل الصعيدين الربامجي واملؤسيس)
ويطبق أيضاً عىل هيئات ضامن الجودة
مجموعة من االفراد الخرباء يتم التعاقد معهم إلجراء مراجعة
خارجية
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) Self-assessment (reportتقرير التقييم الذايت
)(SAR
 Site-visitالزيارة امليدانية

 Standardاملعيار
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تقرير تحلييل يصدر من مؤسسة التعليم العايل أو هيئة ضامن
الجودة املطلوب متابعتها والتي تقوم بتقييم أدائها بنفسها
وتستخدمه لجنة املراجعة كاساس لعملية املراجعة.
تقوم لجنة املراجعة بزيارة ميدانية مدتها يومني اىل أربعة أيام يف
موقع أو داخل الحرم الجامعي ملؤسسة التعليم العايل أو هيئة ضامن
الجودة املطلوب متابعتها لجمع املزيد من املعلومات عن نشاط
املؤسسة أو الهيئة املذكورة ومقارنة املعلومات الواردة يف تقرير
التقييم الذايت بالواقع ،وتشمل الزيارة مقابالت مع األفراد الرئيسيني
واألطراف املعنية (مثل اإلدارة العليا والعاملني واملراجعني الخارجيني
وممثيل مؤسسات التعليم العايل األخرى واملمثلني الحكوميني)
مواصفات األوجه أو العنارص أو املبادئ التي يتعني عىل الجهة
(املؤسسة – مؤسسة التعليم العايل – الربنامج – هيئة ضامن
الجودة) االلتزام بها و التي يتم قياس األداء عليها

) – االختصارات املستخدمة3( امللحق
) – االختصارات املستخدمة يف النسخة األصلية باإلنجليزية وتفصيلها وترجمتها اىل العربية3( مةامللحق
الرتجمة العربية
تفصيل االختصار باإلنجليزية
 اتحاد الجامعات العربيةAssociation of Arab Universities
 اتحاد الجامعات االفريقيةAssociation of African Universities
 املعايري واملبادئ االرشادية لضامن الجودة يف التعليمAfrican Standards and Guide العايلlines for Quality Assurance in
Higher Education
 االتحاد االفريقيAfrican Union
 مفوضية االتحاد االفريقيAfrican Union Commission
 املجلس االفريقي واملدغشقري للتعليم العايلConseil Africain et Malagache
pour l'Enseignement Supérieur
 اسرتاتيجية التعليم القارية ألفريقياThe Continental Education Strategy for Africa
 املعايري واملبادئ االرشادية االوروبية لضامن جودةStandards and Guidelines for
 التعليم العايلQuality Assurance in the European Higher Education Area
 االتحاد االورويبEuropean Union
 ضامن الجودة الخارجيExternal quality assurance
 األسئلة الشائعةFrequently asked questions
 مبادرة (هاقا) – مبادرة تنسيق ضامن الجودة واالعتامدThe Harmonisation of African
 يف التعليم العايل بأفريقياHigher Education Quality
Assurance and Accreditation
Initiative
 مؤسسات التعليم العايلHigher education institutions
 املؤمتر الدويل لضامن الجودة يف التعليم العايل بأفريقياInternational Conference on
Quality Assurance in Higher
Education in Africa
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتInformation and communication
technology
 ضامن الجودة الداخيلInternal quality assurance
 مجلس جامعات رشق افريقياThe Inter University Council of
East Africa
القومي للمؤهالت/ اإلطار الوطنيNational Qualifications Framework
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االختصار باإلنجليزية
AARU
AAU
ASG-QA
AU
AUC
CAMES
CESA
ESG
EU
EQA
FAQs
HAQAA Initiative

HEIs
ICQAHEA
ICT
IQA
IUCEA
NQF

 التعلم املفتوح والتعلم عن بعدOpen and distance learning
 االطار االفريقي لضامن الجودة واالعتامدPan-African Quality Assurance
and Accreditation Framework
 ضامن الجودةQuality Assurance
 هيئة ضامن الجودةQuality Assurance agency
 تقرير التقييم الذايتSelf-assessment report
 مجتمع التنمية يف الجنوب االفريقيSouthern African Development
Community
 اتحاد الجامعات اإلقليمي يف الجنوب االفريقيSouthern African Regional University Association
 مجموعة العمل الفنيةTechnical Working Group

ODL
PAQAF
QA
QAA
SAR
SADC
SARUA
TWG
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This initiative is implemented on behalf of the European and African Union Commissions by:

