
اع كيف يمكن تطبيق نظام الجودة في قط: الثانيالمحور 
التعليم العالي؟ 

.  الوطنية للتعليم العاليالسياسة مع الجامعة أهداف ـ ضرورة انسجام 

.الجودة ووسائلها بالمؤسسات الجامعيةأهداف ضمان ـ أولوية تحديد 

:ـ يمكن أن تتعدد هذه االهداف إلى

.استعمال ضمان الجودة لقيادة التعليم العالي* 

.اتللمؤسسللرفع من قدرات التسيير الداخلي الجودة استعمال تقييم * 
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اع كيف يمكن تطبيق نظام الجودة في قط: الثانيالمحور 

التعليم العالي؟

مفاهيم الجودة والتعليم العالي : أوال

الجودةلنظام ضمان االختيارات األساسية : ثانيا
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العاليمفاهيم الجودة والتعليم : أوال

العالي؟ـ ما معنى الجودة في التعليم 1

العالي؟ـ ما معنى ضمان الجودة في التعليم 2
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العالي؟ ما معنى الجودة في التعليم ـ 1

.متعدد األبعادديناميكي مفهوم الجودة في التعليم العالي ـ مفهوم 

.ةومقاييسها الخاصالمؤسسات وأهداف ـ يرتبط بالنظام التعليمي ومهام 

.«لشعبةمن النظام أو المؤسسة أو لكلية أو لكل » 
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العالي؟ ـ ما معنى ضمان الجودة في التعليم 2

:الجودة في التعليم العالينظام ضمان يعني 

والممارساات الضارورية لضامان حادواألعماال واإلجراءات اإلستراتيجيات » 

.«بالمؤسسات الجامعية وتحسينهامعين من الجودة 

أو

مجموع العناصر الموضوعة مان طارف المؤسساة الجامعياة بهادف ت كادها » 

للطلباة والت كيد لألخرين المعنيين، ب ن الشاروط الضارورية متاوفرة، للساما 

. «من بلوغ المقاييس المحددة سلفا من طرف المؤسسة
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الجودةاالختيارات األساسية لنظام ضمان : ثانيا

.ـ األهداف العامة لنظام ضمان الجودة1

(  التقييم، االعتماد والتدقيق.)ـ اختيار اآلليات2

.ـ مضامين نظام ضمان الجودة في التعليم العالي3
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الجودةاألهداف العامة لنظام ضمان ـ 1

:ضمان الجودة إلىأهداف يمكن تقسيم 

:  الجودة في حدها األدنىعلى أ ـ هدف الرقابة 

«ة للجوداحترام المقاييس الدنيا ضمان » المتطلبات الدنيا للجودة، ـ احترام 

:العاليـ يتم العمل بهذا النمط بالنسبة للتعليم 

. المتنوع وغير المتجانس*

.  مؤسسات التعليم العاليالتي تقل فيها ثقة الجمهور في الحاالت * 

.  تبالشهاداوعدم االعتراف لمؤسسة اعقوبة اقصاء ـ تنتج عدم المطابقة 
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: الحسابات والشفافيةهدف كشف ب ـ 

األطااراف المعنيااة والمتدخلااة فااي إلااى إعاا م ضاامان الجااودة يهاادف نظااام 

.  على أداء مهامهاالمؤسسات الجامعية التعليم العالي بقدرة 

:  التطبيقاتج ـ هدف تحسين 

: تحسين تطبيقات المؤسسات الجامعيةيؤدي نظام ضمان الجودة إلى 

.األهدافالمطابقة مع بفضل * 

.المراد الوصول إليهااألهداف الممارسات العملية الحسنة مع تطبيق * 
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(  واإلعتماد، التقييم التدقيق)ـ اختيار اآلليات 2

.الجودةلتحسين المطبقة واإلجراءات األدوات كل يعالج : التدقيقأ ـ 

.«الجودةيؤدي التدقيق إلى وضع مقارنات لمستويات ال »

» ات وعلاى العمليا« الموارد المخصصة»يسري على المدخ ت : التقييمب ـ 

«  األساتذةعدد منشورات »وعلى النتائج « طرق التدريس، البرامج

لصافة االعتمااد أو اأو عادم مانح لمنح يعتمد على نتائج التقييم : ج ـ اإلعتماد

.لمؤسسة أو لفتح تكوين

. «أن يشكل التقييم واالعتماد للبرامج والمؤسسات عملية واحدةيمكن » 
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10

النتائجالسؤالتركز علىتالميكانيزما

النتائجالتقييم
إلى أي حد تعتبر 

النتائج جيدة؟

نقطة أو)المستوى 

(تقدير

االعتماد

مالئمة الموارد 

والعمليات 

والمهام

هل هي كافية لكي 

تكون مقبولة؟

أو مقبول : القرار

مرفوض

العملياتالتدقيق
هل االهداف محققة؟

هل العمليات فعالة؟
وصف نوعي

من الصعب تحقيق اهداف ضمان )أنواع مكانيزمات ضمان الجودة 

(الجودة الث ثة باعتماد آلية واحدة



العاليمضامين نظام ضمان الجودة في التعليم ـ 3

.العاليالتعليم أو بعض مكونات لنظام ضمان الجودة معالجة كل ـ يمكن 

« الخاصالقطاع / غير الجامعية، القطاع العامالمؤسسات /الجامعات»

: المؤسسات العمومية أو الخاصةأ ـ 

. اضمان الجودة بهنظام التعليم العالي العمومية تعارض عادة مؤسسات ـ 

نظااام ـاا تعااد مؤسسااات التعلاايم العااالي التااي تعتمااد علااى الدولااة المعنااي األول ب

. الجودة، لبيان االستخدام االمثل للموارد المتاحة لها

.فقطالخاص الدول بالقطاع نظام ضمان الجودة في بعض ـ أدرج 
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:  ب ـ نظام ضمان الجودة المؤسساتي أو البرامجي

.  ةـ يغطي النظام الجوانب المؤسساتية أو يكتفي بالجوانب البيداغوجي

المهااام، الحوكمااة، التساايير واإلدارة،: ـاا يشاامل ضاامان الجااودة المؤسساااتية

...األساتذة، الموارد المالية، المصادر البيداغوجية والهياكل والتجهيزات

ال يمكاان تجاااوز فحااص الباارامج فااي ضاامان الجااودة: ـاا ياارتبط كاا  النااوعين

المؤسساتي وال يمكن لنظام الجودة البرامجي إهمال بيئة المؤسسة 

:  ج ـ تقييم كل الشعب او بعضها

يمكاان االختيااار فااي تطبيااق نظااام الجااودة علااى كاال عااروض التكااوين، أو

. االكتفاء بشعبة معينة ألهميتها الخاصة
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ـ مضامين نظام ضمان الجودة في التعليم العالي3
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