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 ص:الملخ

د التطبيق الت  واجهت قسم المكتبات والمعلومات عن المشكالت والصعوباتهدفت الدراسة إلى تحديد 
دليعع  التقععويم واالعتمععاد للبرنععامج التعليمعع  فعع  مؤسسععات الفعلععى لمعععايير ومؤشععرات وعناصععر وخصععائ  

التعليم العال  واألزهر وذلك من خال  تجربة اعتماد برنامج المكتبعات والمعلومعات بجامععة المنوفيعة   وقعد 
معن المشعكالت األو  علعى  محعاور أساسعية ركعز المحعورخمسعة على مسعتوى المشكالت حصرت الدراسة 

الناحية الشكلية   بينما تناو  المحور الثان  التكويد على مستوى المعايير  أما المحور الثالل فتمث  ف  ععدم 
علعى مسعتوى  للمشعكالت وجود نمعاذج لالسعتبيانات المطلوبعة لالعتمعاد   فع  حعين خصع  المحعور الرابعا

علععى مسععتوى العالقععات بععين المعععايير   فرضععت  مشععكالتالمحععور الخععامس  تنععاو  الوأخيععرا ًاإلجععراءات   
طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصف  التحليل    حيل قامت الباحثة بتحلي  محتوى واقعا التطبيعق الفعلع  
لععدلي  التقععويم واالعتمععاد للبرنععامج التعليمعع  فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال  واألزهععر وذلععك مععن خععال  تجربععة 

فعع   المشععكالتبععات والمعلومععات بجامعععة المنوفيععة وتوصععلت الدراسععة إلععى تحديععد تلععك اعتمععاد برنععامج المكت
وجعود مؤشعرات وعناصعر وخصعائ  فع  غيعر  لمشعكالتالسعابق ذكرهعا ومعن أهعم تلعك ا الخمسةالمحاور 

أماكنها الصحيحة   تكرار التكويد على مستوى المعايير الثالل األولى تحت كع  معن محعور إدار  البرنعامج 
لفاعلية التعليمية    ععدم وجعود نمعاذج معن االسعتبيانات المطلوبعة السعتيفاء المععايير   ععدم اشعتما  ومحور ا

الدلي  إلى خرائط التدفق أو المخططات االنسيابية الت  يتم فيها تحديعد نقطعة البدايعة ونقطعة النهايعة السعتيفاء 
معيععار  ومععن أهععم توصععيات المعيععار   عععدم وجععود دليعع  اجرائعع  نمععوذج  يوضععا خطععوات العمعع  داخعع  ال

طريقعة  واالعتمعاد يوضعامن قب  الهيئعة القوميعة لضعمان جعود  التعلعيم  نموذج إعداد دلي  اجرائ  الدراسة
  إععداد اصعدار  العم  داخ  دلي  التقويم واالعتماد للبرنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهعر 

مج التعليم  ف  مؤسسعات التعلعيم الععال  واألزهعر تراعع  فيهعا معا جديد  من " دلي  التقويم واالعتماد للبرنا
يل  :عدم تكرار التكويد على مستوى المعايير العثالل األولعى تحعت كع  معن محعور ادار  البرنعامج ومحعور 
الفاعلية التعليمية وان تشتم  االصدار  الجديد  من الدلي  على خعرائط التعدفق والمخططعات االنسعيابية التع  

 قطة البداية ونقطة النهاية الستيفاء المعيار. تحدد ن

       المفتاحية:الكلمات 

  مشعكالت  –أدلة   االعتماد البرامجع   – االعتماد المؤسس    االعتماد البرامج   األكاديم االعتماد 

 .  اعتماد –   برامج المكتبات والمعلومات 
 :تمهيد ال

ن ازدياداً ملحوظا سواء ف  أععداد مؤسسعات التعلعيم شهدت مصر ف  النصف الثان  من القرن العشري
العععال  أو فعع  أعععداد الطلبععة الملتحقععين بهععا   اضععافة إلععى تنععوع البععرامج والتخصصععات التعع  تقععدمها هععذه 
المؤسسات ويرجا ذلك إلى سببين رئيسيين أولهما النمو السكان  وثانيهما شععور الحكومعة بأنعه ال يمكعن أن 

فعع  إطععار التنميععة المسععتدامة دون بععرامج تدريبيععة وتعليميععة وبحثيععة متميععز    يحععدل نمععو اقتصععادي وتطععور
ومتنوعة   لذلك كان البد من االهتمام بجود  التعليم العال    وأصعبحت قضعية االعتمعاد األكعاديم  معن أهعم 
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لعمليعة القضايا الملحة ف  أوسعاط التعلعيم الععال  نظعراً لكونهعا أساسعاً الزمعا لتحقيعق أي نهضعة مرجعو  فع  ا
 .1هاتالتعليمية بك  مكونا

فاالعتماد هو نشاط مؤسس  علم  موجه نحو النهوض واالرتقاء بمستوى مؤسسات التعلعيم والبعرامج 
وترجا أهمية االعتماد ف  أنه وسيلة مهمة إلثبات مكانة وسمعة المؤسسة التعليمية الراغبين فع  الدراسية   

وقععد الطععالب وأصععحاب األعمععا  والمؤسسععتات اإلقتصععادية   االلتحععاق بهععا والتعامعع  معهععا سععواء مععن جانععب
استجابت مؤسسات التعليم العال  للجنة القومية لضمان جود  التعليم العال  واالعتماد األكاديم  الت  أعلنت 
معايير قومية تتماشى ما المستويات الدولية وتساعد ف  بناء نظام تعليم  يسعتوف  المقعاييس العالميعة ويتعيا 

فر  العم  محليا وإقليميا ودوليا حيعل تقعوم فكعر  االعتمعاد علعى أسعاس أنعه معن حعق المجتمعا أن  للخريج
يتأكد من أن هذه المؤسسات تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله بأفض  أداء ممكن وأنها تحاو  دائما البحعل 

تياريعة تعتم بمبعادر    ونالحعظ أن االعتمعاد عمليعة اخ إلصعالحهاعن نقاط القو  لدعمها وععن نقعاط الضععف 
ذاتية من الجامعة أو الكلية أو القسم العلم  وهذا ما سعت اليه حاليا برامج المكتبات والمعلومات فع  مصعر 
للحصو  على االعتماد   ومن ضمن األقسام الت  سعت إلى االعتماد هو قسم المكتبات والمعلومات بجامعة 

وأعضاء هيئتها التدريسية قيمة حقيقية معترف بها على  المنوفية وسعت إلى ذلك لكى يصبا لها ولخريجيها
لخارج  ولذلك يعد االعتماد األكاديم  لبرامج التعليم ومؤسساته االختيار األمث  العذي او الداخل الصعيدين 

وأن االعتمعاد  2الصعحيحة وأنعه يحقعق غاياتعه بفاعليعة الوجهعةيضمن إلى حد كبير التأكد من أن التعليم يتجه 
   األولى نحو طريق التميز والتطوير المستمر والتنافسية . هو الخطو

 االطار المنهج  / 1

 الدراسة:مشكلة  1/1

وجععود العديععد مععن  3أثنععاء اعتمععاد برنععامج المكتبععات والمعلومععات بجامعععة المنوفيععةالحظععت الباحثععة 
بعالنواح  الماليعة المشكالت والصعوبات الت  واجهت البرنامج ف  الحصعو  علع  االعتمعاد منهعا معا يتعلعق 

ومنهععا مععا يتعلععق بععالنواح  اإلداريععة ومنهععا مععا يتعلععق باسععتيفاء المعععايير  وسععوف تركععز هععذه الدراسععة علععى 
المشععكالت والصعععوبات المتعلقععة باسععتيفاء المعععايير حيععل أنععه عنععد التطبيععق الفعلععى للمعععايير والمؤشععرات 

ماد للبرنامج التعليم  بمؤسسات التعليم العالى والعناصر والخصائ  الذي اشتم  عليها دلي  التقويم واالعت
على الرغم من حصو  خمسة معن  -واألزهر العديد واجه فريق الجود  بالبرنامج والمنوط باستيفاء المعايير

توصعععيف البعععرامج دور     االسعععتراتيج علعععى العععدورات المتخصصعععة بعععالجود  ) دور  التخطعععيط ئه أعضعععا
العديعد معن المشعكالت والصععوبات أدت  - التقعويم العذات  ( دور  ية   المراجعة الخارجدور  والمقررات   

  فالدلي  غير واضا ف  بعض المؤشرات وال يحتوى على   إلى تكرار العم  واهدار الوقت والجهد والما 
دليعع  إجرائعع   لتنفيععذ كعع  مؤشععر مععن مؤشععرات المعيععار   بعع  تععرك ذلععك الجتهععادات الممارسععين واخععتالف 

 .  التنفيذ وجهات النظر ف

 الدراسة:أهمية  1/2

حصر المشكالت والصعوبات الت  واجهعت برنعامج المكتبعات والمعلومعات  وترجا أهمية الدراسة إلى
يصعبا العدلي  مععوق وحعاجز أمععام  ال حتعىلمععايير ومؤشععرات العدلي   الفعلع عنعد التطبيعق جامععة المنوفيعة 

المكتبات والمعلومات األخرى ف  مصر الت  ترغب ف  استفاد  أقسام    والبرامج الت  ترغب ف  االعتماد 
تسععتفيد منعه الهيئعة القوميععة  نمعوذج  االعتمعاد   كمعا تكمععن أهميعة الدراسعة فعع  وضعا مقتعرح لععدلي  اجرائع 

 لضمان جود  التعليم واالعتماد.
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 الدراسة:أهداف   1/3

 منوفية .رصد مراح  اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة ال .1

 المشععكالت والصعععوبات التعع  واجهععت برنععامج المكتبععات والمعلومععات عنععد التطبيععق الفعلعع  حصعر  .2
دلي  التقععويم واالعتمععاد للبرنععامج التعليمعع  فعع  بعع والمؤشععرات ووالعناصععر والخصععائ للمعايير

 مؤسسات التعليم العال  واألزهر 

طبيق المععايير علعى برنعامج المكتبعات الت  تم اكتشافها عند ت للمشكالت والصعوبات حلو اقتراح  .3
 المنوفية.والمعلومات بجامعة 

 :الدراسةالمنهج وأدوات  1/4

 عضعو فع أنهعا  حيل -حيل قامت الباحثة  التحليل  فرضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصف  
الهيئعة  فريق الجود  بقسعم المكتبعات والمعلومعات وحاصعلة علعى العدورات المتخصصعة فع  الجعود  معن قبع 

دلي  واقعا التطبيعق الفعلعى لعبجامعة المنوفيعة بتحليع   داخل القومية لضمان جود  التعليم واالعتماد ومراجا 
التقععويم واالعتمععاد للبرنععامج التعليمعع  فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال  واألزهععر عنععد تقععدم برنععامج المكتبععات 

 صر مشكالت وصعوبات استيفاء المعايير .وذلك لح المنوفية لالعتمادوالمعلومات بكلية اآلداب جامعة 

 أما عن أدوات الدراسة فتمثلت ف :

دلي  التقويم واالعتماد للبرنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهر الصادر عن الهيئعة  .1
 القومية لضمان جود  التعليم واالعتماد .

جامعععة  والمعلومععات.بععات ببرنععامج المكت ةالمعععايير الخاصععفحعع  السععجالت والوثععائق وملفععات  .2
 المنوفية 

 .الدراسة الذاتية لبرنامج المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية  .3

 الدراسة:حدود   1/5

الت  واجهت برنعامج المكتبعات والمعلومعات بكليعة اآلداب  والصعوبات المشكالت الدراسة بتحديد تقوم
لبرنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم الععال  واألزهعر جامعة المنوفية أثناء استخدام دلي  التقويم واالعتماد ل
وذلععك مععن خععال  تجربععة برنععامج  2009عععام  واالعتمععادالصععادر عععن الهيئععة القوميععة لضععمان جععود  التعلععيم 

 2016فعع  السععنوات الععثالل األخيععر  مععن المكتبععات والمعلومععات بجامعععة المنوفيععة فعع  االعتمععاد البرامجعع  
لضمان جود  التعلعيم  وميةة على شهاد  االعتماد البرامج  من الهيئة القوالت  توجت بحصول 2019وحتى 

 . واالعتماد

 : 4مصطلحات الدراسة   1/6

  :االعتماد

االعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جود  التعليم واالعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنعت معن 
ق الفاعلية التعليمية أو تمنحه للبرنامج التعليمع  وذلعك وفقعاً إثبات أن لديها الكفاء  ف  القدر  المؤسسية وتحق

للمعايير القومية أو أى معايير أخعرى ولكعن معتمعد  معن قبع  الهيئعة ويكعون لعدى المؤسسعة أو البرنعامج معن 
 للجود .المنظمة المتطور  الت  تضمن التحسين والتعزيز المستمر 
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  :معايير تقويم واعتماد البرنامج

المعععايير المعععد  مععن قبعع  الهيئععة وتتعلععق بععالمحورين األساسععين لتقععويم واعتمععاد البععرامج مجموعععة مععن 
 . التعليمية ف  مؤسسات التعليم العال  وهما إدار  البرنامج والفاعلية التعليمية

 :إدارة البرنامج 

مج علععى يمثع  المحععور األو  لتقععويم واعتمعاد البرنععامج التعليمعع  ويشعير هععذا المحععور إلعى قععدر  البرنععا
األداء بكفاء  من خال  توافر رسالة واضحة وأهداف محدد  وقياد  أكاديمية وإدارية واعيعة وتنظعيم واضعا 

 ومالئم وموارد مالية وتسهيالت مادية داعمة وافية ومالئمة وتكنولوجيا المعلومات للطالب 

 :الفاعلية التعليمية 

مع  ويقصعد بعه فاعليعة التعلعيم والعتعلم فع  البرنعامج تمث  المحور الثان  لتقويم واعتمعاد البرنعامج التعلي
والت  تحقق رسعلة وأهعداف البرنعامج المخططعة ويقابع  توقععات المسعتفيدين  المتبنا وفقا للمعايير األكاديمية 

النهائيين ويتطلب ذلك تبن  معايير أكاديمية محدد  ومعتمد    وتصميميا جيداً للبرنامج ومقرراتهعا الدراسعية 
الذي يحقق نتائج التعليم المستهدفة من البرنامج   وإتباع سياسات وأسعاليب فعالعة للتعلعيم والعتعلم  على النحو

وإتباع سياسات موضوعية ومعلنة لقبو  الطالب ما تقديم اإلرشاد األكاديم  المناسعب وكافعة أشعكا  العدعم 
دريس ذوي جعدارات عاليعة    ألخرى للطالب والتقويم المستمر لمخرجات التعلم   واستخدام أعضاء هيئة تع

 وتوافر خطط هادفة للتعزيز والتطوير .

 :مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم واالعتماد 

ك  معيار من معايير التقويم واالعتماد المحدد  من قب  الهيئعة تتضعمن مجموععة معن المؤشعرات التع  
عالقعة وأخيعرا كع  عنصعر تعبر عن المعيار المقصود   وك  مؤشعر يتضعمن مجموععة معن العناصعر ذات ال

 يتكون من مجموعة من الخصائ  المطلوب قياسها أثناء عملية التقويم واالعتماد للبرنامج .

 :الدراسات السابقة والمثيلة   1/7

من الدراسات والنعدوات والمعؤتمرات  الكثيروجدت الباحثة من خال  االطالع على أدبيات الموضوع 
ربية واألجنبية والت  تتعلق بالجود  واالعتماد األكاديم  سعواء االعتمعاد الت  عقدت ف  العديد من الدو  الع

االعتماد البرامج  وقد اتخذت هذه الدراسعات محعاور مختلفعة فمنهعا معا وضعا معن أجع  إععداد  المؤسس  أو
المععايير ومنهععا يععدور حععو  المعععايير وتحليلهععا ومنهععا معا يععدور حععو  أنععواع االعتمععاد المؤسسعع  والبرامجعع  

معا يعرتبط بتخصع  المكتبعات والمعلومعات وسعوف يعتم  منتقي  استعرض منها بشك سوف تخصص    وال
 :ترتيبها من األحدل إلى األقدم 

حيععل قععام بدراسععة واقععا جععود  بععرامج المكتبععات   7(2019أحععدل هععذه الدراسععات مععا قععام بهععا )ثابععت  
المكتبعات والوثعائق بجامععة أسعيوط  والمعلومات المعتمد  أكاديميا ف  مصعر بعالتركيز علعى برنعامج ليسعانس

دراسة تحليلية فع  ضعوء المعيعار المرجعع  لبعرامج المكتبعات والمعلومعات للجامععات العربيعة الصعادر ععن 
  وقعد اسعتخدم الباحعل المعنهج الوصعف  التحليلع   2016االتحاد العرب  للمكتبعات والمعلومعات فع  نعوفمبر 

اإلجمععال  العععام لمعععدالت  النسععب ت الدراسععة إلععى االنخفعاض القعائم علععى أسععلوب التحليعع  العذات  وقععد توصععل
تطبيععق المعععايير الفرعيععة وخاصععة فعع  معيععارين البحععل العلمعع  والمشععاركة المجتمعيععة وعالقععة البرنععامج 

 بالمجتما. 

المهنيعة فع  تطبيعق مععايير االعتمعاد  تدااواالتحعفقد ركز على دور الجمعيعات  6(2018أما )العليم  
مج علععوم المكتبععات والمعلومععات وهععدفت الدراسععة إلععى اسععتجالء دور الجمعيععات واالتحععادات األكععاديم  لبععرا
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المهنيععة فعع  تطبيععق معععايير الجععود  واالعتمععاد األكععاديم  لبععرامج المكتبععات والمعلومععات وتوصععيف وتحليعع  
 لمعايير االعتماد لبرامج المكتبات ودراسات المعلومات على المستويين الدول  والعرب    

فقد قامعت بدراسعة أهعم هيئعات االعتمعاد الدوليعة والعربيعة والتععرف علعى أهعم  7(2017)الغتيت    أما
المعايير الدوليعة الخاصعة بعلعوم المكتبعات والمعلومعات وركعزت الدراسعة علعى مععايير االعتمعاد المسعتخدمة 

م واالعتمععاد  فعع  الهيئععة القوميععة لضععمان جععود  التعلععي رأقسععام المكتبععات والمعلومععات فعع  مصععر ودراسععة دو
 مصر ثم عرضت معايير ومراح  اعتماد البرامج من خال  الهيئة. 

كتععاب يعتبععر مععن أهععم معا كتععب عععن الجععود  واالعتمععاد  بتعأليفقععد قععام  8(2016فع  حععين أن ) مععراد   
بعنععوان " الجععود  واالعتمععاد األكععاديم  فعع  بععرامج علععوم المكتبععات والمعلومععات : دراسععة تحليليععة للمفععاهيم 

لمؤسسات والمعايير والتجارب الدولية والعربية   تكعون الكتعاب معن خمعس فصعو  خصع   األو  منهعا وا
لمفهوم ضمان الجود  وعالقته بمؤسسعات التعلعيم الععال    وتحعدل فع  الفصع  الثعان  ععن هيئعات االعتمعاد 

المتحعد  وبععض   واالمعارات العربيعة السععوديةالحكومية ف  بعض الدو  العربيعة مصعر والمملكعة العربيعة 
الدو  األجنبية مثع  المملكعة المتحعد  والواليعات المتحعد  األمريكيعة   وفع  الفصع  الثالعل اشعار إلعى مععايير 
الجود  واالعتماد المؤسس   والفص  الرابا خص  لمعايير ضمان الجود  البريطانية ف  بعرامج المكتبعات 

  .د ف  برامج المكتباتوالفص  الخامس عرض فيه دراسات وتجارب الجود  واالعتما

فقعد قعام بعاقتراح نمعوذج لتقيعيم جعود  بعرامج المعلومعات وفقعا لمععايير االعتمعاد   9(2014أما )االمام  
األكععاديم  وقععام باختبععار تطبيععق هععذا النمععوذج مععن خععال  دراسععة ميدانيععة السععتطالع أراء الطععالب فعع  قسععم 

 .الجزير  السودان المكتبات والمعلومات بكلية التربية  الحصاحيصا جامعة

فقد قدمت أطروحتهعا للماجسعتير ععن ضعمان الجعود  واالعتمعاد فع  أقسعام  10(2009)الشيشين     أما
القععاهر   بجععامعت المكتبععات والمعلومععات فعع  مصععر وكانععت دراسععة ميدانيععة لقسععم  المكتبععات والمعلومععات 

  .والمنوفية

برنعامج علعم المعلومعات بجامععة قطعر على االعتماد وضمان الجود  ل 11(2008وقد ركزت)صادق   
حيل عرضت الباحثة مراح  تطور برنامج علم المعلومات بجامعة قطر وشروط االلتحاق بالقسم والمناهج 
الدراسععية وطععرق التععدريس واالدار  والععدعم المععال  وأعضععاء هيئععة التععدريس والمععوارد الماليععة والتسععهيالت 

المكتبعات والمعلومعات  الختصاصع عتماد معن المعهعد المعتمعد ودرست الباحثة الخطوات الفعلية الالزمة لال
  .للحصو  منه على االعتماد األكاديم  لبرنامج علم المعلومات بجامعة قطر

قامتععا بدراسععة االعتمععاد األكععاديم  ألقسععام المكتبععات  12(2007أمععا كععال مععن )خععالف   القشععيرى   
  .ية على أقسام المكتبات والمعلومات السعوديةوالمعلومات العربية وقامتا بإجراء الدراسة التطبيق

 13(2006وأخيععرا نجععد  )عبععد الهععادي   
فقععد هععدف إلععى فحعع  واقععا حععا  االعتمععاد والجععود  ألقسععام 
المكتبات والمعلومات بصفة عامة وف  المنطقة العربية ومنها السعودية بصفة خاصة وخ  مصر بدراسة 

 أكثر تفصيال. 

)Corazon, Liantino)  2015فع  حعين أن 
عرضعا تجربعة الفلبعين فع  اعتمعاد بعرامج المكتبعات  14

والمعلومات وتناولتا دراستهما نشأ  وتطور علوم المكتبعات فع  الفلبعين وتوصع  الدراسعة بضعرور  تطعوير 
فقعد قعدمت    Ameen,   2017)15معايير اعتماد بعرامج المكتبعات والمعلومعات فع  الفلبعين . أمعا دراسعة  

وضععا بععرامج الدراسععات العليععا فعع  المكتبععات والمعلومععات فعع  باكسععتان وحععددت صععور  مختصععر  عععن 
الموضوعات األساسية الت  تساعد على جود  تعلعيم المكتبعات والمعلومعات فع  باكسعتان واعتمعدت الدراسعة 
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(  والخطعوط االرشععادية التع  وضعععها  (ALA 1992فع  تقييمهعا علععى مععايير جمعيععة المكتبعات األمريكيعة
  (IFLA Guidelines 2000 )لجمعيات المكتبات. دول الاالتحاد 

فتناولعت ضعمان الجعود  واالعتمعاد فع  الجامععات الهنديعة  (Sarkhhel,2006) 16 ف  حين أن دراسة
لتحسين   University Grants Commission (UGC)والدراسة تركز على جهود هيئة المنا الجامعية 
د ، (NAACراسععة نتععائج مجلععس التقيععيم واالعتمععاد الععوطن  جععود  تعلععيم بععرامج التخصعع  كمععا تناولععت الد

 علوم المكتبات والمعلومات ف  الجامعات الهندية. دواعتماباإلضافة الى التوصيات الخاصة بتقييم 

من خالصة فح  الدراسات السابقة وجد أنها ركزت جميعا على الناحية النظرية لالعتماد األكاديم  
المشكالت والصعوبات الت  واجهعت برنعامج المكتبعات لحالية ترتبط بحصر وضمان الجود  ولكن الدراسة ا

دليع  التقععويم  والمعلومعات بجامععة المنوفيععة أثنعاء التطبيععق الفعلعى لمععايير ومؤشععرات وعناصعر وخصععائ 
 .واالعتماد للبرنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهر

  النظرياإلطار  /2

ميعة والعربيعة فع  التقعويم واالعتمعاد ومعن لالتجعارب العا نماذج معن بعرض يالنظرسوف يبدأ االطار 
بينها مصر   ثم عرض لدلي  التقويم واالعتماد للبرنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهر الذي 

مراحعع  اعتمععاد برنععامج المكتبععات والمعلومععات بجامعععة لوأخيععرا رصععد  حصععر مشععاك  تطبيقععه سععوف يععتم ت
 وفية.المن

 التجارب العالمية والعربية في التقويم واالعتماد نماذج من  2/1

تختلف طبيعة الجهات المسئولة عن ضمان جود  التعليم من دولة ألخعرى فقعد تكعون حكوميعة أو غيعر 
فع  المملكعة المتحعد  أو تكعون جهعات  QAAحكومية   وقعد تكعون مختصعة بضعمان جعود  التعلعيم فقعط مثع  

يم واالعتمعاد مثع  الهيئعة القوميعة لضعمان جعود  التعلعيم واالعتمعاد فع  مصعر ومؤسسعات لضمان جود  التعلع
 .17االعتماد المتعدد  ف  الواليات المتحد  األمريكية

 وتتنوع تجارب االعتماد ما بين الدو  المتقدمة والدو  النامية على النحو التال   :

 ة والدول العربيةد تنوع تجارب االعتماد بين الدول المتقدم1جدول رقم م

 نوع االعتماد الدولة م

 مهن  تخصص اعتماد  - مؤسس اعتماد  الواليات المتحد  األمريكية  1

  مهن  تخصص اعتماد  –اعتماد مؤسس   بريطانيا 2

 برامج اعتماد  –اعتماد مؤسس   فرنسا 3

 اعتماد مؤسس   اليابان  4

 اعتماد برامج  الفلبين 5

 مؤسس اعتماد  –اعتماد برامج   السعودية المملكة العربية 6

 مؤسس اعتماد  -المراجعة ثم االعتماد برامج  سلطنة عمان 7

 اعتماد برامج  –اعتماد مؤسس  ) اعتماد الكليات (   مصر العربيةجمهورية  8

 والتخصصع يتضا من الجدو  السابق تنوع تجارب االعتماد ما بين االعتمعاد المؤسسع  والبرامجع  
يتخذ االعتماد ف  الواليعات المتحعد  األمريكيعة شعكلين اعتمعاد مؤسسع  تقعوم بعه مجعالس اقليميعة تابععة  حيل

للبرامج الدراسية تقوم به لجان متخصصة مث  هيئة  التخصص لمؤسسات التعليم العال  نفسها   واالعتماد 
 . اعتماد التعليم الطب 
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  (National Quality Assurance and Accreditation,2004)18     

أما بالنسبة لدو  أوربا الغربية تعتبر دو  فرنسا وانجلترا وهولندا من اكثر البلدان األوربية الت  تمت 
بها عمليات جود  التعليم وربما بصور  مختلفة عن النظام األمريك    إن المملكة المتحد  تعطى نموذجاً 

د  بهدف وضا نظام لتوكيد الجود  واالعتماد ف  التعليم جيداً للفكر األورب  حيل أنشأ بها هيئة توكيد الجو
 (Campbell)العال  وتعتبر هيئة توكيد الجود  هيئة مستقلة وغير حكومية وتعم  كجمعية أهلية 

.Rozsnyai 200219     

وتتبا هذه اللجنة  1985أما ف  فرنسا فقد تشكلت لجنة وطنية للتقييم بقرار رئاس  وبرلمان  عام 
مهورية مباشر  وبالتال  فه  مستقلة عن رئيس الوزراء ووزير التعليم العال  أو اي جهة رئيس الج

ً عاماً للمؤسسة التعليمية ومراجعة  حكومية أخري وتشم  اجراءات التقييم الذي تمارسه اللجنة تقييما
د الجامعات أما اليابان فقد تاثرت كثيرا بالنموذج األمريك  ويتم اعتما Brennan,1998) 20للبرامج )

اليابانية من خال  هيئة اعتماد الجامعات اليابانية ويوجد نظامين لالعتماد : النظام األو  االعتماد الذي 
يمنا للجامعات الت  تتقدم ألو  مر  لالعتماد   والنظام الثان  اعاد  االعتماد الذي يمنا بعد مرور خمس 

 سنوات من الحصو  على االعتماد.

د االعتماد البرامج  فقط   وف  المملكة العربية السعودية نجد االعتماد البرامج  ثعم أما ف  الفلبين نج
االعتماد المؤسس   وفى تجربة سلطنة عمان فإنه نظرا لعدم القعدر  علعى تحقيعق نتعائج سعريعة علعى أرض 

المؤسسع  الواقا ف  اعتمعاد المؤسسعات أدخلعت الهيئعة نظعام المراجععة كمرحلعة أوليعة قبع  تطبيعق االعتمعاد 
المتمثعع  فعع  الكليععات حيععل تععم اعتبععار الكليععة هعع   المؤسسعع  وفعع  جمهوريععة مصععر العربيععة نجععد االعتمععاد 

  كمععا يوجععد االعتمععاد البرامجعع  لألقسععام العلميععة  وتعععد الهيئععة القوميععة لضععمان جععود  التعلععيم  21المؤسسععة
يق متطلبات المعايير القومية  ومن واالعتماد ف  مصر جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية الت  تتمكن من تحق

ثععم فإنهععا تحععر  علععى تقععديم كافععة أشععكا  التوجيععه واإلرشععاد والععدعم لهععذه المؤسسععات بمععا يسععاعدها علععى 
التحسين المستمر لجود  مخرجاتها ولتحقيعق معا سعبق تحعر  الهيئعة علعى تعوفير ونشعر المعلومعات الكافيعة 

يميعة علعى التقعويم العذات   ومعن ثعم اتخعاذ الخطعوات الالزمعة والدقيقة والت  يمكن أن تساعد المؤسسات التعل
للتقدم والحصو  على االعتمعاد ولهعذا اصعدرت الهيئعة فع  اطعار االعتمعاد المؤسسع  : دليع  تقعويم واعتمعاد 

  دليعع  اعتمععاد مؤسسععات التعلععيم العععال  االصععدار الثععان  أغسععطس  2009الجامعععات االصععدار األو  ينععاير 
  وفعع  اطععار االعتمععاد  2015كليععات ومعاهععد التعلععيم العععال  االصععدار الثالععل يوليععو    دليعع  اعتمععاد 2009

الععال  واألزهعر البرامج  أصدرت الهيئعة دليع  التقعويم واالعتمعاد للبرنعامج التعليمع  فع  مؤسسعات التعلعيم 
ويم واالعتماد التقويم دلي  التق   وسوف نتناو  ف  الفقر  التالية عرض لدلي 2009الصادر عن الهيئة عام  

لحصععر المشععكالت التعع  واجهععت برنععامج للبرنععامج التعليمعع  فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال  واألزهععر تمهيععدا 
 .المكتبات عند التطبيق الفعلى لمعايير ومؤشرات وعناصر وخصائ  الدلي  

 دليل التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي واألزهر   2/2

إلعى تعوفير المعلومعات الكافيعة والدقيقععة لكافعة مؤسسعات التعلعيم الععال  المتعلقعة بمراحعع  العدلي  يهعدف 
وآليععات وقواعععد وشععروط عمليععة تقععويم واعتمععاد البععرامج التعليميععة   والمسععاعد  فعع  إجععراء الدراسععة الذاتيععة 

ة وأربعة أجزاء : الجعزء من مقدم الدلي  صفحة و يتكون 122يقا الدلي  ف  والخاصة بالبرنامج التعليم   
األو  عبار  عن مقدمة منهجية للدلي    الجزء الثان  بعنوان عملية تقعويم واعتمعاد البرنعامج التعليمع    أمعا 
الجععزء الثالععل بعنععوان نمععوذج الدراسععة الذاتيععة الخاصععة بالبرنععامج   فعع  حععين أن الجععزء الرابععا خصعع  

حعق األو  ععن المفعاهيم والمصعطلحات والملحعق الثعان  ععن إلى ملحقين المل باإلضافةالتطبيقية  تللممارسا
همعا البيانعات الوثائقيعة البيانعات النماذج واختتم الدلي  بقائمة المراجعة    وقد اشتم  الدلي  على نعوعين معن 
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الجمهورية والقوانين الصعادر   تالقراراتم الحصو  عليها من خال   البيانات الوثائقيةوالبيانات الميدانية   
شان إنشاء وتأسيس الهيئة والئحتها التنفيذية   وأيضا معن خعال  أدلعة ضعمان الجعود  واالعتمعاد لمؤسسعات ب

التعليم الععال  والبعرامج التعليميعة الصعادر  ععن هيئعات وجهعات محليعة وإقليميعة ودوليعة   تقعارير رسعمية   
تخصصعة فع  مجعاالت اإلدار  يعة مبدراسات وبحول سابقة ذات عالقة بجود  التعليم   مراجعا عربيعة وأجن

ومععايير  تبمحعاوالالتع  تتعلعق  البيانعات الميدانيعةوقياس وتقويم جود  الخعدمات التعليميعة أمعا  اإلستراتيجية
التقويم واالعتماد وقد اشتملت هذه البيانات على المؤشرات والعناصر والخصائ  الخاصة بك  معيار هعذه 

الذهن  وقد شارك به مجموعة من الخبراء المتخصصعين فع   البيانات تم الحصو  عليها من خال  العصف
جود  التعليم العال  من قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس   باإلضافة إلى المقابالت الجماعيعة المتعمقعة 
وقععد شععارك فيهععا مجموعععة مععن القيععادات األكاديميععة فعع  الجامعععات المصععرية الحكوميععة والخاصععة والخبععراء 

وير التعليم  وممثلون من الطالب ف  البرامج التعليمية المختلفة وغيرهم من األطراف المتخصصون ف  تط
والعالقععة بقضععايا تطععوير التعلععيم فعع  مصععر   أيضععا تععم الحصععو  علععى البيانععات  االهتمععامالمجتمعيععة ذوى 

متخصصعين حيل تم توجيه الدعو  الرسمية لبعض الخبراء الدوليين ال الرسميةالميدانية من خال  الزيارات 
 ف  جود  التعليم من هيئات مناظر  لمراجعة المعايير والمؤشرات والعناصر والخصائ  .

: بعد االنتهاء معن إععداد المسعود  النهائيعة  استطالع رأى المستفيدينوعلى الرغم من أن الهيئة قامت ب
عهعا معن مععايير ومؤشعرات من الدلي  قامت الهيئة بعرض محار التقييم واالعتمعاد للبعرامج التعليميعة ومعا يتب

وعناصر وخصائ  على مجموعة من المستفيدين النهائيين الممثلين ف  أعضاء هيئعة التعدريس بالجامععات 
المصرية والنقابات المهنية واإلعالميعين والطعالب بغعرض التععرف علعى انطباععاتهم وآرائهعم نحعو امكانيعة 

ى شععمولية وموضععوعية عناصععر الدراسععة الذاتيععة تطبيقهععا فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال  المختلفععة وتحديععد مععد
كمعا   الخاصة بالبرنامج   وقامت الهيئة بتوثيق نتائج االستطالع واستخدامه ف  إجعراء التععديالت المناسعبة 

أكثعر معن معر  معن قبع  الفريعق المسعئو  ععن إععداد العدلي  وأعضعاء مجلعس إدار   تمت المراجعة والتعدقيق
خصصين ف  اللغة العربية   وأخيرا التجربعة االسعتطالعية حيعل تعم تطبيعق خارجيين ومت ومراجعينالهيئة 

وذلعك لتحديعد  الععال نموذج تقعويم واعتمعاد البعرامج التعليميعة علعى مجموععة مختعار  معن مؤسسعات التعلعيم 
وتحلي  الفجو  بين القدرات الحالية للبرامج إلعى تقعدمها هعذه المؤسسعات وبعين مععايير ومؤشعرات وعناصعر 

إال إنعه عنعد التطبيعق الفعلعى لمععايير العدلي  وجعدت .  22   التقويم واالعتمعاد التع  وضععتها الهيئعةوخصائ
العديد من المشكالت والصعوبات الت  واجت برنامج المكتبات والمعلومعات أثنعاء تطبيعق المععايير ولحصعر 

سعتتناوله الدراسعة فع   تلك المشكالت البد من رصد مراحع  االعتمعاد بقسعم المكتبعات والمعلومعات وهعذا معا
  .الفقر  التالية

 23مراحل االعتماد بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية   2/3

ف  البداية البد من التعريف بقسم المكتبات والمعلومات يعتبر قسم المكتبات والمعلومعات بكليعة اآلداب 
قد أثبت ريادته علعى الصععيد المصعري جامعة المنوفية رابا قسم علم  للمكتبات والمعلومات ف  مصر   و

والعالم العرب    والقسم يقدم العديد من البرامج على مستوى المرحلة الجامعية األولى   ومرحلة الدراسات 
العليا   ومرحلة التعليم المفتوح   وقد قدمت هذه البرامج منعتج نهعائ  قعادر علعى مواكبعة تكنولوجيعا العصعر 

 لت  تؤه  إليها هذه البرامج .ف  جميا مجاالت سوق العم  ا

وصدر قرار إنشاء قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفيعة معا نشعأ  الكليعة ذاتهعا ععام 
مععا تغيععر الئحععة القسععم لتتماشععى مععا  2006وتععم تغييععر القسععم إلععى قسععم المكتبععات والمعلومععات عععام  1986

وتم تخريج الدفعة االولى معن الطعالب  1990/1991ام ت الدراسة بالقسم عأمستجدات العصر وتقنياته وبد
 .1994/1995عام 
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وظ  برنامج المكتبات والمعلومات يخدم قطاع كبير من اقليم الدلتا وخاصة بععد تجميعد قسعم المكتبعات 
جامعة طنطا لسنوات عديد    وهو اآلن يغطى قطاعاً كبيرا أيضا رغم وجود أقسام المكتبعات جامععة طنطعا 

الدولعة إلعى تحويع  المجتمعا المصعري  اتجعاهة اللغة العربية جامعة األزهر بالمنوفيعة   ولكعن معا وبنها وكلي
إلععى مجتمععا معلومععات  وأصععبحت معظععم المصععالا الحكوميععة وغيععر الحكوميععة تععدار بالمعلومععات وبقواعععد 

سام تتكام  البيانات وزاد الطلب ف  سوق العم  على خريج  أقسام المكتبات والمعلومات أصبحت هذه األق
 فيما بينها لتلبية احتياجات سوق العم  المصري والعرب  .

 كالتال :أما بالنسبة لمراح  االعتماد فقد تمثلت ف  أربعة مراح  

 مرحلة االعداد. األول :المرحلة 

ف  هذه المرحلة تم تشكي  وحد  الجعود  بقسعم المكتبعات والمعلومعات بجامععة المنوفيعة تخعت  ب ليعات 
ة لضعمان جعود  التعلعيم واالعتمعاد وتأهيع  برنعامج المكتبعات يعفاء شروط ومتطلبعات الهيئعة القومضمان استي
معن المععايير الخاصعة بالتقعدم  قامعت وحعد  الجعود  بالقسعم بتشعكي  فريعق لكع  معيعار لالعتمعاد والمعلومعات 

طعرق تجميعا بياناتهعا   لالعتماد والت  وضعتها الهيئة   وتمت دراسة المعايير دراسة واعية دقيقة ومناقشة 
وكععان ذلععك فعع  لقععاءات واجتماعععات مععا أعضععاء فريععق كعع  معيععار وأعضععاء وحععد  الجععود  بالقسععم   ومععدير 

 البرنامج ومدير وحد  الجود  بالكلية .

ف  هذه المرحلة تم البعدء فع  اسعتيفاء المععايير وتجميعا بياناتهعا وإععداد ملعف كامع  لكع  معيعار يشعم  
لفعاليات والشواهد واألدلة   وبعد االنتهاء من الملفات الخاصة بالمعايير تم تقعديمها واألنشطة وا تالممارسا

إلى وحد  الجود  بالكلية ووحد  الجود  بالجامعة لمراجعتها   بعد المراجعة تم استكما  الممارسات وإجراء 
قريعر الزيعار  .وتعم دععو  وفقعا لت اواسعتكمالهالتصحيحيات الت  شملها التقرير وإعاد  تنظيم ملفعات المععايير 

والتع  الحظعت معدى ارتفعاع جعود  مسعتوى  2018ديسعمبر  15وحد  الجود  بالكلية للزيار  الثانيعة بتعاريخ 
التعديالت الت  تمت والت  وصلت إلى درجة عالية معن االسعتيفاء ممعا جعلهعا تعدعو وحعد  الجعود  بالجامععة 

 . ة صالحية البرنامج لالعتمادوقد تقرر بعد المراجع 2018ديسمبر  16للمراجعة ف  

 المرحلة الثانية : مرحلة كتابة الدراسة الذاتية .

قامت وحد  الجود  بالقسم بعقد ورش عم  عن كيفيعة إععداد الدراسعة الذاتيعة طبقعا لنمعوذج الهيئعة وتعم 
لفريعق  عقدت وحعد  الجعود  بالبرنعامج ععد  اجتماععات المراجعة تشكي  فريق كتابة الدراسة الذاتية وفريق 

المهععام المحععدد  لكعع  أعضععاء الفريععق   كمععا  إلنجععازكتابععة الدراسععة الذاتيععة هععدفت إلععى وضععا جععدو  زمنعع  
لتحديعد أنسعب الطعرق العلميعة التع  تتبعا فع  الدراسعة  ءاألعضعامارست هذه الجلسات العصف العذهن  بعين 

 الذاتية برعاية وحد  الجود  بالكلية .

عة تطورات كتابة الدراسة الذاتية والتنسعيق بعين األعضعاء وخاصعة قامت وحد  الجود  بالبرنامج بمتاب
حيل أن فريق ك  معيار قام بدراسة واقا البرنامج من جانب المعيعار المنعوط  معيار بين أعضاء فريق ك  

به وتوص  ف  نهاية دراسعته لهعذا المعيعار إلعى نقعاط القعو  ونقعاط الضععف ووضعا بععض المقترحعات التع  
 ب على نقاط الضعف وتعزز من نقاط القو  .تساعد ف  التغل

وأخيرا تم كتابة مسود  الدراسة الذاتية وعرضها على أعضاء هيئة التعدريس والهيئعة المعاونعة وعينعة 
من الطالب وبعض قيادات من الجامعة والكلية وبعض أعضاء الجهاز اإلداري وكتابة الصور  النهائية من 

لجعود  بالكليعة ووحعد  الجعود  بالجامععة واعتمادهعا معن مجلعس القسعم الدراسة الذاتية وعرضها على وحعد  ا
 ومجلس الكلية وذلك قب  تقديمها ما طلب االعتماد .
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 المرحلة الثالثة : اتخاذ االجراءات اإلدارية للتقدم للهيئة .

جعراءات ومراجعتها من قب  وحد  الجود  بالجامعة تعم اتخعاذ اال الدراسة الذاتيةفور االنتهاء من كتابة 
فععور االنتهععاء مععن كتابععة الدراسععة الذاتيععة ومراجعتهععا مععن قبعع  وحععد  الجععود  بالجامعععة تععم اتخععاذ االجععراءات 

مخاطبععة مععدير  لالعتمععاد مخاطبععة مععدير الجععود  بالقسععم إلععى مععدير البرنععامج بشععأن التقععدم  التاليععة:اإلداريععة 
 س الكلية .البرنامج لعميد الكلية بشأن التقدم لالعتماد ورفا الطلب لمجل

 موافقة الهيئة عل  الطلب المقدم من القسم . الرابعة:المرحلة 

بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم من القسم   بدأ منسق البرنامج برفا كافعة الوثعائق المطلوبعة علعى 
إلعععى     14/5/2019موقعععا الهيئعععة وتعععم تحديعععد موععععد الزيعععار    وبالفعععع  تمعععت الزيعععار  فععع  الفتعععر  معععن 

لمعد  ثالثععة أيعام قععام فيهعا فريععق الزيعار  بفحعع  كافعة المعععايير والوثعائق وأجععرى العديعد مععن   16/5/2019
المقابالت ما أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلداري والطالب  والمجتمعا المعدن  

 الكنتروالت  . والخريجين وقام بفح  المكتبة والمدرجات و

تقريعر إلعى منسعق البرنعامج يطلعب بععض المرفقعات  بإرسعا انية قام فريعق المراجععة بعد الزيار  الميد
 إرسالها.اإلضافية وبالفع  تم 

برنامج المكتبات والمعلومات  عتماداب 2019أغسطس  26( بتاريخ 192وقد صدر قرار الهيئة رقم )
 .جامعة المنوفية  –

التقويم واالعتماد عناصرر وخصائص دليل مشكالت وصعوبات التطبيق الفعل  لمعايير ومؤشرات و -3
 .للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي واألزهر

دلي  التقعويم لع المشعكالت والصععوبات عنعد التطبيعق الفعلعىيركز هذا الجزء من الدراسة على حصعر ا
فع   المشعكالت تنعاو  تلعك وسعوف يعتمواالعتماد للبرنامج التعليم  فع  مؤسسعات التعلعيم الععال  واألزهعر و

من الناحية الشعكلية   بينمعا تنعاو  المحعور الثعان  التكويعد  المشكالتركز المحور األو  على  محاور خمسة
على مستوى المعايير  أما المحور الثالل فتمث  ف  عدم وجود نماذج لالسعتبيانات المطلوبعة لالعتمعاد   فع  

المحعععور الخعععامس  تنعععاو   وأخيعععراً   علعععى مسعععتوى اإلجعععراءاتللمشعععكالت حععين خصععع  المحعععور الرابعععا 
 .على مستوى العالقات بين المعايير  المشكالت 

من الناحية الشكلية م وجود مؤشرات وعناصر في غير أماكنها  المشكالتالمحور األول:   3/1
 : الصحيحة د

أن هناك بعض المؤشرات والعناصر الت  تم وضعها ف  غيعر  تدلي  وجدالدقيق لل فح المن خال  
ف  الجزء الرابا من الدلي  المعنون ب " الممارسات التطبيقية لمحاور ومععايير  أنه الصحيحة حيلاكنها أم

" نظعام  6/1نجد انه تحت معيار" تقويم مخرجعات العتعلم:    71تقويم واعتماد البرنامج " وبالتحديد صفحة 
 أساليب التقويم  "  ذكر المؤشرات التالية :
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"  مؤشرات وعناصرها ضمن المعيار الثامن من المحيور الثياني " مؤشيرات نجياح البرنيامجوهذه ال
ذلعك عععدم ذكرهعا تحععت معيعار " تقععويم مخرجعات الععتعلم"  فع  الجععزء الثالعل مععن العدلي  المعنععون  ممعا يؤكععد

 . بنموذج الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج

 : المحور الثاني : التكويد عل  مستوى المعايير 3/2

 : معيار   مقسمين تحت محورين 11شتم  الدلي  على ي

  :البرنامج إدارةالمحور األول : 

 .قياد  وتنظيم البرنامج - .رسالة وأهداف البرنامج -
 .الموارد المالية والتسهيالت الداعمة -

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية للبرنامج : 

 . جتصميم البرنام - .المعايير األكاديمية للبرنامج -
 . أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة - . الطالب -
 . تقويم مخرجات التعلم - . التعليم والتعلم -
 . مؤشرات نجاح البرنامج -  . التعزيز والتطوير -

 " نظام أساليب التقويم  "   6/1
 لتالية : تحديد وتطبيق أساليب التقويم غير المباشرة " والتي تتكون من العناصر ا

 معدالت التحوي  من البرنامج ما االشار  إلى الدالالت المنطوية على ذلك  -

 معدالت التخرج السنوية والدالالت المنطوية على ذلك -

 معدالت التوظيف من خريج  البرنامج والدالالت المنطوية على ذلك . -

 حصر وتصنيف للمؤسسات الت  تقب  على توظيف البرنامج . -

تجاهات المستفيدين ذوى العالقة بالبرنامج واالستفاد  من نتائج استطالع آراء وا -
 ذلك .

تحديد وتطبيق أساليب التقويم االضافية وذلك للبرامج الراغبة في التميز ودعم " 
 : قدرتها التنافسية " والتي تتكون من العناصر التالية

 معدالت التسجي  ف  الدراسات العليا من خريج  البرنامج . -

 ريب الميدان  . مكون التد -

 وجود مقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية للطالب ف  التطبيق العمل . -

 متابعة مستوى كفاء  الخريجين ف  المنظمات الت  يعملون بها  -

 معدالت الحاصلين على شهادات الممارسة المهنية من خريج  البرنامج   -
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التكويععد علععى  تكععرار معن المشععكالت التعع  واجهععت برنععامج المكتبععات والمعلومعات أثنععاء االعتمععاد هععوو
 المحورين األو  و الثان  كما يوضا الجدو  التال  :ف  مستوى المعايير الثالل األولى 

د تكرار التكويد بين المعايير2جدول رقم م  

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية للبرنامج البرنامج إدارةالمحور األول: 

 المعايير األكاديمية للبرنامجد 1معيارم رسالة وأهداف البرنامجد 1معيارم

 المؤشرات و العناصر الكود اصرالمؤشرات و العن الكود

 مواصفات الخريج 1/1 الرسالة 1/1

 تحديد مواصفات الخريج 1/1/1 صياغة الرسالة 1/1/1

 مراجعة وتحديل مواصفات الخريج  1/1/2 اعتماد ونشر الرسالة  1/1/2

 تصميم البرنامج د2معيارم قيادة وتنظيم البرنامجد 2معيارم

 المؤشرات و العناصر لكودا المؤشرات و العناصر الكود

 هيك  البرنامج 2/1 القياد  االكاديمية للبرنامج 2/1

 مكونات البرنامج 2/1/1 منسق البرنامج  2/1/1

 توصيف البرنامج 2/1/2 المجالس و اللجان الرسمية للبرنامج 2/1/2

 الطالب د3معيارم الموارد المالية والتسهيالت الداعمةد 3معيارم

 المؤشرات و العناصر الكود ت و العناصرالمؤشرا الكود

 سياسات وإجراءات القبو  3/1 الموارد المالية 3/1

 االلتحاق و التحوي  3/1/1 مصادر وحجم التموي  3/1/1

 مراجعة سياسات القبو  و التحويالت 3/1/2 بنود االنفاق 3/1/2

يقعة معن أى ملعف معن  ملفعات هذا التكرار يؤدى إلى ضياع الوقت والجهد حيل انعه عنعد سعحب أي وث
المعايير الثالل األولعى تحعت كلمعن المحعورين ال نسعتطيا ارجاعهعا بسعهولة إلعى الملعف العذي تنتمع  اليعه   
وهذا التكرار ف  التكويد يرجا إلى الدلي  عند تكويد المعايير قد أغف  رقم المحعور فع  المسعتوى األو  معن 

يعد المتعلعق بالخاصعية وتقتعرح الباحثعة التكويعد التعال  لمحعاور التكويد كما أغف  المستوى الخعامس معن التكو
 ومعايير الدلي  :

د التكويد المقترح للمعايير 3جدول رقم م  

 مثال عنوان المستوى مستويات الكود

 ب   الفاعلية التعليمة  رمز المحور  المستوى األو 

 تصميم البرناما 2ب/ رقم المعيار المستوى الثان 

 هيك  البرنامج 2/1ب/ رقم المؤشر للالمستوى الثا

 مكونات هيك  البرنامج 2/1/1ب/ رقم العنصر المستوى الرابا

 ما مكونات هيك  البرنامج 2/1/1/1ب/ رقم الخاصية  المستوى الخامس

وبالتال  عند سحب أي وثيقة من أى ملف يمكن بسعهولة تحديعد المحعور والمعيعار والمؤشعر والعنصعر 
 تم  اليها الوثيقة .والخاصية الت  تن
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 .المحور الثالث :  عدم وجود نماذج لالستبيانات المطلوبة لالعتماد البرامجي   3/3

ومعن  من خعال  فحع  السعجالت والوثعائق وملفعات المععايير الخاصعة ببرنعامج المكتبعات والمعلومعات
تعم اععدادها أثتعاء بيان اسعت 20 خال  فح  الدراسة الذاتية لبرنامج المكتبات والمعلومعات حصعرت الباحثعة

 وه  كالتال  :  استيفاء المعايير

 د االستبيانات المطلوبة لالعتماد البرامجي4جدول رقم م            

 عنوان االستبيان المعيار

قياد  وتنظيم 
 البرنامج

 .استبيان تقييم أداء القياد  األكاديمية 1

 .اري التدريبية للجهاز اإلد االحتياجاتاستبيان تحديد  2

 .استبيان تقييم مردود وفعالية دور تدريبية للجهاز اإلداري 3

 الموارد المالية

  .نموذج استيفاء التسهيالت المادية للقاعات 4

 .نموذج استيفاء التسهيالت المادية للمعام   5

 .نموذج استيفاء التسهيالت المادية للمكتبة   6

 .ا المدن  ف  مواصفات الخريجمفة رأي المجتاستبيان لمعر 7 المعايير األكاديمية 

 تصميم البرنامج
 .استمار  المشاركة ف  توصيف وتطوير برنامج المكتبات  8

 .(12استبيان تقويم مقرر دراس  ) نموذج  9

 الطالب
 .استبيان لتقويم نظام الرياد   10

 .استبيان قياس رضا الطالب عن البرنامج 11

أعضاء هيئة 
 التدريس

 .استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  12

 .استبيان لتقييم فعالية ومردود التدريب 13

 .استبيان لتقييم أداء عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرنامج 14

 .البرنامجاستبيان لقياس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن  15

 التعليم والتعلم
 .استبيان لمعرفة أراء أعضاء هيئة التدريس حو  سياسات التعليم والتعلم 16

 .استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية للطالب 17

تقويم مخرجات 
 التعلم

استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتطوير نظام تقويم  18
 .مخرجات التعلم 

شرات نجاح مؤ
 البرنامج

استبيان استطالع اتجاهات وأراء المستفيدين ذوى العالقة ببرنامج المكتبات  19
 .والمعلومات معيار مؤشرات نجاح البرنامج

 .استقصاء مستوى كفاء  الخريجين ف  المنظمات الت  يعملون بها  20

" اسعتبيان تقيعيم مقعرر دراسع  " هذه االستبيانات العشرون أعدت الهيئة منهعا نمعوذج واحعد فقعط وهعو 
ف  دلي  التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمع  فع  مؤسسعات التعلعيم  12تابا لمعيار تصميم البرنامج  نموذج 

العال  واألزهر   باإلضافة إلى وضا ارشادات خاصة بتصميم استقصاء رضا الطالب " معيار الطعالب " 
ء رضعا اعضعاء هيئععة التعدريس والهيئعة المعاونعة " معيععار (   وارشعادات خاصععة باستقصعا13)نمعوذج رقعم 

 التسعهيالت( وكذلك تعم االعتمعاد فع  نمعاذج اسعتيفاء 14اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )نموذج رقم 
لمعايير المساحات والمعوارد البشعرية والتجهيعزات  اإلرشاديالمادية للقاعات والمعام  والمكتبة على الدلي  

الصادر Norms Planning Guideline   العامة للمبان  والمرافق لمؤسسات التعليم العال  والمواصفات 
 عن الهيئة .
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ك  مسئو  معيار علعى حعده باالعتمعاد علعى خبرتعه ورؤيتعه فع   بإعدادهاأما باق  االستبيانات فقد قام 
يجعب علعى الهيئعة وضعا معن شعخ  آلخعر   وكعان  تاالسعتبياناقد تختلعف هعذه  وبالتأكيد اتإعداد االستبيان

ووجهععات النظععر المتعععدد  أو تعطععى ارشععادات  لالختالفععاتنمععاذج لهععذه االسععتبيانات حتععى ال تعطعع  مجععاال 
كمعا  معن العدلي  . 14  نمعوذج رقعم  13خاصة عند إعداد ك  استبيان من هذه االستبيانات مث  نموذج رقعم 

بط علععى موقععا الهيئععة وتسععتخدمه كعع  البععرامج يمكععن للهيئععة تصععميم هععذه االسععتبيانات الكترونيععاً ووضععا الععرا
 األكاديمية الت  ترغب ف  الحصو  على االعتماد.

 :عل  مستوى االجراءات  المشكالتالمحور الرابع :  3/4

 ال يوجد ف  " دلي  التقويم واالعتماد للبرنامج التعليم  ف  مؤسسعات التعلعيم الععال  واألزهعر   3/4/1
التعع  يععتم فيهععا تحديععد نقطععة البدايععة والنهايععة "  flow charts"   النسععيابية خععرائط التععدفق ام المخططععات ا

إععداد خطعط تدريبيعة   البعد أن يعتم تنفيعذ الخطعط  فعلى سبي  المثا  المعايير التى تتضعمن  الستيفاء المعيار
االحتياجعات  التدريبية أوال ف  بداية العم  ف  المعيار ألنهعا تسعتغرق الكثيعر معن الوقعت ألنهعا تتطلعب تحديعد

التدريبية أوال سواء من خال  توزيا استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية أو من خال  اجتماعات ومقابالت 
مععا المجتمععا المسععتهدف مععن الخطععة التدريبيععة قععد يكععون المجتمععا المسععتهدف ) أعضععاء الجهععاز اإلداري 

  ثعم إععداد الخطعة التدريبيعة بنعاًء علعى هعذه  بالبرنامج   الطالب   أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (
الفعلية للمجتما المستهدف  ثم تنفيذ الخطة التدريبيعة   وأخيعراً  تقيعيم فاعليعة ومعردود كع  دور   االحتياجات

 وموثقة . ةتدريبية داخ  الخطة التدريبية من خال  آليات رسمي

ظيم البرنامج"    معيار " أعضعاء هيئعة ويوجد خطط تدريبية ف  ثالل معايير ه  : معيار " قياد  وتن
 عل  النحو التال  :   ومعيار " سياسات التعليم والتعلم "  "التدريس والهيئة المعاونة

إعععداد خطععة تدريبيععة  يتطلععب اإلداريكفععاء  الجهععاز  2/2/2/3معيععار " قيععاد  وتنظععيم البرنععامج "  -
از اإلداري بنععاًء علععى االحتياجععات لتنميععة القععدرات والمهععارات الفنيععة والسععلوكية ألعضععاء الجهعع

 .التدريبية الفعلية لهم وتقييم فاعلية ومردود ك  دور  ف  الخطة التدريبية 

يتطلعب إععداد خطعة   تعدريب وتنميعة مهعارات الطعالب 5/4/1معيار " سياسات التعليم والعتعلم "  -
الفعليععة للطععالب  معتمععد  للتععدريب الميععدان  لطععالب البرنععامج بنععاًء علععى االحتياجععات التدريبيععة

باإلضافة إلى تصميم بعرامج التعدريب الميعدان  بمعا يتفعق معا االحتياجعات الفعليعة لتنميعة القعدرات 
 .والمهارات الفنية والمهنية للطالب 

وجود خطة معتمد  لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة  4/1/3 "أعضاء هيئة التدريس" معيار  -
وتقيعيم فاعليعة ومعردود تعدريب أعضعاء  ثعة التعلعيم والعتعلمالتدريس ومعاونيهم ف  المجاالت الحدي

 هيئة التدريس ومعاونيهم من خال  آليات رسمية موثقة .

باإلضافة إلى الخطط التدريبية كعذلك االسعتبيانات واالستقصعاءات واسعتطالعات العرأى فهعى األخعرى 
ءات التصعحيحية بنعاًء علعى نتعائج تحليع  واتخعاذ االجعراالتوزيعا  وال وتتطلب الكثير من الوقت فع  اإلععداد 

 التحلي  واعتماد وتوثيق ك  هذه الخطوات .

مث  هذه المؤشرات البعد معن البعدء باسعتيفاءها أوال عنعد العمع  فع  المعيعار ألنهعا تسعتغرق الكثيعر معن 
 الوقت.

يجب أن يوضا الدلي  نقطة بداية ونهاية العم  ف  ك  معيار من خال  خرائط التعدفق أو المخططعات 
 االنسيابية.
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ال يوجد في" دليل التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي واألزهر "   3/4/2
 .معيار كل يوض  خطوات العمل داخل  نموذجيدليل اجرائي 

دليعع  التقععويم يجععب علععى الهيئععة اصععدار دليعع  اجرائعع  نمععوذجى لكافععة المعععايير الععذي يشععتم  عليهععا 
حتى ال تدع مجعاالً الجتهعادات الممارسعين  برنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهرواالعتماد لل

واختالف وجهات النظر عند استيفاء تلك المعايير وحتى ال يصبا الدلي  معوقا وحعاجزاً امعام البعرامج التع  
 ترغب ف  االعتماد . 

وسعوف اقتصعر فع  هعذا النمعوذج علعى وفيما يل  سوف أقوم بعرض نمعوذج مقتعرح للعدلي  االجرائع  
وهعو المعيعار العذي كانعت الباحثعة مسعئولة ععن اسعتيفائة البرنعامج "  معيار"  تصميم  المؤشر األو  فقط من

 اثناء اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات.

 معيار " تصميم البرنامج " المؤشر األول منجرائي اإلدليل نموذج مقترح للد  5جدول رقم م

 ر تصميم البرنامج معيا -2
 هيكل البرنامج 2/1
 

 المرفقات الممارسات المطلوبة الخاصية الكود

 مكونات هيكل البرنامج  2/1/1

ما مكونات هيك   2/1/1/1
 البرنامج أ

إعداد وثيقة توضا مكونات هيك  البرنامج 
وتوزيعها على المواد األساسية والمساعد  

 اآلل والمهنية ومواد التميز والحاسب 
والتدريب الميدان  ومدى توافق هذه النسب 
ما المعايير القومية األكاديمية المرجعية 

داب قطاع االنسانيات والعلوم لقطاع اآل
اعتماد هذه الوثيقة من مجلس -االجتماعية 

 القسم 

الئحة البرنامج معتمد   -
من مجلس القسم ومجلس 

 الكلية
نسخة من المعايير  -

القومية األكاديمية 
داب لقطاع اآل المرجعية

قطاع االنسانيات والعلوم 
 االجتماعية 

محضر مجلس القسم   -
ومحضر مجلس الكلية 
 العتماد الئحة البرنامج 

محضر مجلس القسم  -
العتماد وثيقة توزيا 

 المقررات

ه  مكونات  2/1/1/2
البرنامج تحقق 

 مواصفات الخريج أ

إعداد مصفوفة بين مكونات هيك   -
المختلفة ( وبين البرنامج  ) نسب العلوم 

 مواصفات الخريج 
 اعتماد هذه المصفوفة من مجلس القسم  -

الئحة البرنامج معتمد   -
من مجلس القسم ومجلس 

 الكلية 
 مواصفات الخريج -
 المصفوفة -
 محضر اعتماد -

المصفوفة من  مجلس 
 القسم 
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 ر تصميم البرنامج معيا -2
 هيكل البرنامج 2/1
 

 المرفقات الممارسات المطلوبة الخاصية الكود

 توصيف البرنامج 2/1/2

ه  تم اختيار  2/1/2/1
رنامج بناء على الب

 أةاحتياجات مجتمعي

إعداد وثيقة توضا مبررات انشاء  -
 البرنامج .

اعداد استبيان يوجه إلى المؤسسات  -
الت  يعم  بها خريج  البرنامج وتحديد 
 مدى احتياج المجتما لخريج  البرنامج  

اعتماد االستبيان من مجلس القسم قب   -
 توزيعه

واعتماد نتيجة التحلي   االستبيانانتحلي   -
 من مجلس القسم.

  تضم األطراف او ورشة عم -
المجتمعية لتحديد مدى احتياج المجتما 

 لخريج  البرنامج

الالئحة المؤسسة للبرنامج 
 موثقة 

 نسخة من االستبيان
 نسخة من تحلي  االستبيان 
محضر مجلس القسم الذى 

 اعتمد فيه االستبيان. 
محضر مجلس القسم الذى 

اعتمد فيه نتيجة تحلي  
 االستبيان .

عم  عند إعداد ورشة ال
نسخة من اإلعالن عن 
الورشة   قائمة بأسماء 

الحضور وبياناتهم 
وتوقيعاتهم   محضر 

الورشة   محضر مجلس 
القسم الذي اعتمدت فيه 

 محضر  الورشة .

ه  يوجد توصيف  2/1/2/2
 معتمد للبرنامج أ

 تشكي  لجنة لتوصيف البرنامج . -
قيام اللجنة بتوصيف البرنامج بناء على  -

ية األكاديمية المرجعية المعايير القوم
قطاع االنسانيات  –لقطاع اآلداب 

 والعلوم االجتماعية 
اعتماد توصيف البرنامج من مجلس  -

 القسم
اعتماد توصيف البرنامج من مجلس  -

 الكلية 

قرار تشكي  اللجنة  -
 معتمد من مجلس القسم

محاضر اجتماع اللجنة  -
 معتمد  من مجلس القسم
 )محاضر مجلس القسم(

 نامجتوصيف البر
محضر مجلس القسم 

 العتماد توصيف البرنامج
محضر مجلس الكلية 

 العتماد توصيف البرنامج    

ه  تم إعداد  2/1/2/3
مصفوفة المعارف 

والمهارات 
 للبرنامجأ

اعداد مصفوفة المعارف والمهارات 
 .توصيف البرنامجللبرنامج من خال  لجنة 

 اعتماد المصفوفة من مجلس القسم .
 فوفة من مجلس الكلية اعتماد المص

قرار تشكي  لجنة توصيف 
 البرنامج

محضر لجنة توصيف 
البرنامج الذي يشتم  على 
إعداد مصفوفة المعارف 

 والمهارات للبرنامج 
محضر مجلس القسم الذي 
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 ر تصميم البرنامج معيا -2
 هيكل البرنامج 2/1
 

 المرفقات الممارسات المطلوبة الخاصية الكود

 اعتمد فيه المصفوفة.
محضر مجلس الكلية الذي 

 اعتمد فيه المصفوفة

ه  تتوافق  2/1/2/4
مخرجات التعليم 

 البرنامجفة المستهد
ما المعايير 
 أ المتبنا األكاديمية 

إعداد وثيقة تبين االتفاق بين مخرجات  -
التعلم المستهدفة والمعايير األكاديمية 
المتبنا  من خال  جدو  مكون من 

 المعيار والعمودعمودين العمود األو  
اتج التعلم المستهدفة من الثان  نو
 .المعيار

م إعداد مصفوفة بين نواتج التعل -
المستهدفة من البرنامج والمعايير 
األكاديمية المتبنا  من خال  لجنة 

 توصيف البرنامج 
 اعتماد المصفوفة من مجلس القسم. -
 اعتماد المصفوفة من مجلس الكلية  -

الوثيقة الت  تم اعدادها  -
ومحضر اعتمادها من 

 مجلس القسم
مصفوفة نواتج التعلم  -

المستهدفة ما المعايير 
 بناه األكاديمية المت

محضر اجتماع مجلس  -
 القسم

محضر اجتماع مجلس  -
 الكلية 

محضر لجنة توصيف  -
البرنامج الخا  بإعداد 
المصفوفة معتمد من 

 مجلس القسم . 

كيف يتم التأكد من  3/1/2/5
تحقيق مخرجات 

التعلم المستهدفة من 
 البرنامج أ

إعداد وثيقة تبين كيفية التأكد من تحقيق 
فة من خال  نظام مخرجات التعليم المستهد
 ضمن المعيارتقويم مخرجات التعلم 

السادس من المحور الثان  " معيار تقويم 
 مخرجات التعلم "

نسخة من نظام تقويم 
 مخرجات التعلم موثقة  

محضر مجلس القسم الذي 
يشتم  على  اعتماد "نظام 
 تقويم مخرجات التعلم" 

 المحور الخامس : العالقات بين المعايير.  3/5

وذلييك حتيي  ال يييتم و العناصيير و الخصييائص المشييتركة البييد أن يوضيي  الييدليل العالقييات بييين المعييايير  .1
 .تكرار العمل بين المعايير وبالتالي اهدار الوقت والجهد والمال 

الفحع  العدقيق لملفعات المعععايير الخاصعة ببرنعامج المكتبعات والمعلومعات بجامععة المنوفيععة معن خعال  
ة الذاتيععة للبرنععامج وكععذلك مععن خععال  فحعع  دليعع  التقععويم واالعتمععاد للبرنععامج ومععن خععال  فحعع  الدراسعع

الحظت الباحثعة وجعود عالقعات بعين المععايير وتكعرار لعبع  التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهر 
العناصر والخصائ  تحت بعض المؤشرات مما أدى إلى تكرار العمع  كمعا سنوضعا فيمعا بععد وكعان البعد 

يوضعا طبيععة هعذه العالقعات بعين المععايير ويحعدد المعيعار "  flot chart" تصعميم هندسع   الدلي أن يضا 
الذي يقوم باستيفاء المؤشر او العنصر او الخاصية واعطاء نسخة منه للمعايير المشتركة معه حتى ال يكون 

 هدار للوقت والجهد والما  .اهناك 

العالقات  بين المععايير فع  كع  معن  المحعورين إدار   رسم توضيح  لتداخ  وقد قامت الباحثة باعداد
 البرنامج   الفاعلية التعليمية .
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د رسم توضيحي لتداخل العالقات  بين المعايير في كل من المحورين إدارة البرنامج ، 1شكل رقم م 
 الفاعلية التعليمية

 تقويم مخرجات التعلم 
(6)  
 
 

 

0 

 التعليم والتعلم
(5)  

 الطالب
(3)  

 تصميم البرنامج
(2)  

مؤشرات نجاح 
 البرنامج

(8 )  

األطراف 
المساهمة ف  
 التطوير 

معدالت 

التحو  

من 

 البرنامج

مواصفات 

 الخريج

مدى االلتزام 

 بالمعايير 

لجنة 

مراجعة 

تطوير 

 البرنامج

قياس 

رضا 

 الطالب

التسهيالت 

المادية 

 الداعمة 

فاعلية التدريب 

ان   مقررات الميد

تحتوى على تعليم 

ذات    استطالع رأي 

الطالب ف  

 المقررات

اتفاق 

المعايير 

ما 

الرسالة 

 واألهداف

 رسالة وأهداف البرنامج

(1)  

الموارد المالية 

(3والتسهيالت الداعمة )  

 قياد  وتنظيم البرنامج
(2)  

 مكون التدريب الميدان  ) التدريب وتنمية مهارات الطالب (

عايير األكاديميةالم  
(1)  
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بعين المععايير سعوف أقعوم بعرضعها وفقعا لترتيعب  وفيما يلى حصر وشرح  لهذه العالقعات والتعداخالت
 المعايير داخ  الدلي  .

 البرنامج :المحور األول : إدارة 

 . معيار رسالة وأهداف البرنامج .1

 معيار تصميم البرنامج  -2  معيار رسالة وأهداف البرنامج -1

 األهداف 1/2
 صياغة األهداف 1/2/1
 اعتماد ونشر االهداف  1/2/2

يوجد توصيف  ه  2/1/2/2 
 معتمد للبرنامج.

يتضا مما سبق وجود عالقة بين معيار " رسالة وأهداف البرنعامج " ومعيعار " تصعميم البرنعامج "  و
المتعلقععين بأهععداف البرنععامج  1/2/2  1/2/1حيععل يتضععمن معيععار " رسععالة واهععداف البرنععامج العنصععرين 
ئو  معيعار " رسعالة وأهعداف البرنعامج وإعطعاء واعتمادها ونشعرها   هعذين العنصعرين يقعوم باسعتيفائها مسع

نسخة من وثائق ومرفقات هذين العنصرين إلى مسئو  معيار " تصميم البرنعامج وذلعك حعين يقعوم باسعتيفاء 
يععل يتضععمن التوصععيف أهعععداف المتعلقععة بوجععود توصععيف معتمععد للبرنععامج ح 2/1/2/2الخاصععية التاليععة 

  .البرنامج

 .معيار قيادة وتنظيم البرنامج .2

 معيار تصميم البرنامج  -2  معيار قياد  وتنظيم البرنامج -2

ه  توجد لجنة لمراجعة وتطوير  2/1/2/6
 البرنامج  اذا كان هناك لجنة ما ه  مسئولياتهاأ

 

 تطوير البرنامج  2/4/2 
 

ل حيعمعيعار " تصعميم البرنعامج" ومعيار " قياد  وتنظيم البرنعامج "  يتضا مما سبق وجود عالقة بين
المتعلقة بوجود لجنة لمراجعة و تطعوير  2/1/2/6يتضمن معيار " قياد  وتنظيم البرنامج " الخاصية التالية 

البرنامج  هذه الخاصية يقوم باستيفاؤها مسئو  معيار " قياد  وتنظيم البرنعامج " حيعل يقعوم بتشعكي  اللجنعة 
ثععائق ومرفقاتهعا لمسعئو  معيعار " تصععميم وتحديعد مسعئولياتها ودوريعة انعقادهعا وإعطععاء نسعخة معن هعذه االو

معيععار " مسععئو  محاضععر اللجنععة  و محاضععر اعتمادهععا مععن مجلععس القسععم ( يقععوم بإعععدادها البرنععامج " أمععا 
عطعاء نسعخة إوالمتعلعق بتطعوير االبرنعامج  2/4/2وذلك حين يقوم باستيفاء العنصر التعال  تصميم البرنامج 

 . يار " قياد  وتنظيم البرنامج "معالوثائق ومرفقاتها لمسئو  من هذه ا

 . معيار الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة .3

 معيار الطالب  -3  معيار الموارد المالية والتسهيالت الداعمة -3

 التسهيالت المادية الداعمة 3/2
 قاعات التدريس  3/2/1
 المعام  والتسهيالت الفنية الداعمة  3/2/2
  المناخ الصح  3/2/3
 المكتبة  3/2/4
 
 

 
 
 
 

ه  يتم قياس رضا الطالب نحو  3/4/1/1
فاعلية البرنامج التعليم  ) سياسة القبو  
والتحوي  واالرشاد   االرشاد األكاديم   
الدعم الطالب    اساليب التعليم والتعلم   

التسهيالت المادية للتعليم   األنشطة الطالبية   
املة   طرق التدريب الميدان    أسلوب المع

 التقويم وغيرها ( 
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يتضا مما سبق وجعود عالقعة بعين معيعار " المعوارد الماليعة والتسعهيالت الماديعة الداعمعة " ومعيعار " 
المعلومعات بعين هعذين الطالب "  حيل يجب على مسؤلى المعيارين مراجعة نتعائج تحلعيالت االسعتبيانات و 

حتعى ال يكعون هنعاك السعابق ذكرهعا تحعت كع  معيعار المعيارين ف  هذه المؤشرات والعناصر والخصعائ  
 تضارب ف  المعلومات الوارد  ف  المعيارين . 

 :المحور الثاني : الفاعلية التعليمية  

 .معيار المعايير األكاديمية للبرنامج  .1

 معيار تصميم البرنامج -2  معيار المعايير األكاديمية للبرنامج -1

ما مدى االلتزام بالمعايير  1/2/1/4
 ومية ف  البرنامج .الق
ه  هناك اجراءات رسمية  1/2/4/5

تستخدم لضمان االلتزام بتطبيق 
 المعايير األكاديمية ف  البرنامج .

 
 

 ه  يوجد توصيف معتمد للبرنامج 2/1/2/2 
ه  تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة ما  2/1/2/4

 المعايير األكاديمية المتبنا  
 توصيف المقررات  2/3/1
ه  توصيف المقرر يحقق المعارف  2/3/1/3

 والمهارات األساسية وفقا للمعايير األكاديمية للبرنامج.
ه  تتفق محتويات المقررات ما مخرجات  2/3/2/1

 التعلم المستهدفة لهذه المقررات .

 يتضا مما سبق وجود عالقة بين معيار " المععايير األكاديميعة للبرنعامج " ومعيعار " تصعميم البرنعامج 
المتعلقتععين بمععدى  1/2/4/5   1/2/1/4حيععل يتضععمن معيععار " المعععايير األكاديميععة الخاصععيتين التععاليتين " 

االلتزام بالمعايير القومية ف  البرنامج واإلجراءات الرسمية المتبعة لاللتزام بتطبيق المععايير األكاديميعة فع  
مععايير األكاديميعة للبرنعامج   ويجعب علعى البرنامج وهاتان الخاصعيتان يقعوم باسعتيفائهما مسعئو  معيعار " ال

الخاصععة بتوصععيف  2/1/2/2مسععئو  معيععار " تصععميم البرنععامج " حينمععا يقععوم باسععتيفاء الخععوا  التاليععة 
 2/3/1/3المتعلقة بتوافعق مخرجعات العتعلم المسعتهدفة معا المععايير األكاديميعة وكعذلك  2/1/2/4البرنامج / 

لمععععايير األكاديميعععة أن يعععتم إععععداد توصعععيف لبرنعععامج المكتبعععات المتعلقعععة بعععان توصعععيف المقعععررات وفقعععا ل
والمعلومعععات متوافقعععا معععا المععععايير األكاديميعععة المتبنعععاه وأن يكعععون توصعععيف المقعععررات يحقعععق المععععارف 
والمهععارات األساسععية وفقععا للمعععايير األكاديميععة للبرنععامج   كعع  الوثععائق ومرفقاتهععا ) نسععخة مععن توصععيف 

رات معتمد  معن مجلعس القسعم ومجلعس الكليعة   محاضعر لجنعة توصعيف البرنعامج البرنامج وتوصيف المقر
معتمد  من مجلس القسم ( يقوم باععدادها مسعئو  معيعار " تصعميم البرنعامج " وإعطعاء نسعخة منهعا لمسعئو  

 معيار " المعايير األكاديمية للبرنامج " 

 معيار تصميم البرنامج  -2  معيار المعايير األكاديمية للبرنامج -1

 مواصفات الخريج 1/1
 تحديد مواصفات الخريج 1/1/1
 

ه  مكونات البرنامج هيك   2/1/1/1 
( نسب العلوم المختلفةالبرنامج الحال  )

 تحقق مواصفات الخريج المخططة للبرنامج

حيعل  معيعار " تصعميم البرنعامج "و " المععايير األكاديميعة " يتضا مما سبق وجود عالقعة بعين معيعار
مواصفات الخريج " يقوم مسعئو  معيعار  1/1ر " المعايير األكاديمية للبرنامج : المؤشر التال  يتضمن معيا

" المعايير األكاديمية للبرنامج باسئيفاء هذا المؤشر وإعطاء نسعخة معن الوثعائق والمرفقعات الخاصعة بتحديعد 
ن ععن ورشعة العمع  التع  مواصفات الخريخ ببرنامج المكتبات والمعلومات والمتمثلة ف  )نسخة معن اإلععال

تععم فيهععا تحديععد مواصععفات الخععريج   قائمععة بأسععماء الحضععور وبيععانتهم وتوقيعععاتهم   محضععر ورشععة العمعع  
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ومحضر اعتمادها من مجلس القسم(   إلعى مسعئو  معيعار "تصعميم البرنعامج "  وذلعك حينمعا يقعوم باسعتيفاء 
 يقها لمواصفات الخريج .المتعلقة بمكونات البرنامج وتحق 2/1/1/1الخاصية التالية 

 معيار " تصميم البرنامج " .2

 معيار تقويم مخرجات التعليم -6  معيار تصميم البرنامج -2

كيف يتم التأكد من تحقيق  2/1/2/5
 مخرجات التعلم المستهدفة 

ه  يوجد نظام لتقويم مخرجات  6/1/1/1 
 تعلم الطالب 

برنامج " ومعيار " تقويم مخرجات العتعلم " حيعل يتضا مما سبق وجود عالقة بين معيار " تصميم ال
المتعلقعة بوجعود نظعام لتقعويم مخرجعات  6/1/1/1يتضمن معيار " تقويم مخرجات التعلم " الخاصية التاليعة 

نظعام  بإعدادحيل يقوم "هذه الخاصية يتم استيفاءها من خال  مسئو  معيار" تقويم مخرجات التعلم التعلم " 
لمسئو   هذه الوثائق ومرفقاتها ويقوم باعتماده من مجلس القسم ويتم اعطاء نسخه منتقويم مخرجات التعلم 

المتعلقععة بكيفيععة التحقععق مععن  2/1/2/5حينمععا يقععوم باسععتيفاء الخاصععية التاليععة معيععار " تصععميم البرنععامج " 
 مخرجات التعلم المستهدفة.

 معيار مؤشرات نجاح البرنامج -8  معيار تصميم البرنامج -2

 تطوير البرنامج 2/ 2/4
ما ه  األطراف المختلفة  2/4/2/4

 الت  ساهمت ف  التطوير 
 

استطالع أراء واتجاهات المستفيدين  8/1/5 
 ذوي العالقة بالبرنامج واالستفاد  من نتائج ذلك 

استقصاء مستوى كفاء  الخريجين ف   8/2/4 
 المنظمات الت  يعملون بها .

المتعلقعة بتحديعد  2/4/2/4البرنامج " عند استيفاء الخاصعية التاليعة  يجب على مسئو  معيار " تصميم
األطراف المختلفعة التع  سعاهمت فع  تطعوير البرنعامج أن يسعتفيد بمعا جعاء تحليع  اسعتطالع أراء واتجاهعات  

استقصعاء مسعتوى كفعاء  الخعريجين فع  المنظمعات التع  يعملعون  وتحلي  المستفيدين ذوي العالقة بالبرنامج 
لععذين قععام باعععدادهما مسععئو  معيععار " مؤشععرات نجععاح البرنععامج " عنععد اسععتيفاء العنصععريين  التععاليين ا بهععا
8/1/5  8/2/4. 

 .معيار الطالب .3

 معيار مؤشرات نجاح البرنامج -8  معيار الطالب -3

ه  توجد معايير وإجراءات  3/1/1/4
 معتمد  للتحوي  من وإلى البرنامج 

 

البرنامج ما معدالت التحوي  من  8/1/1 
ما االشار  إلى الدالالت المنطوية على 

 ذلك .

يتضا مما سبق وجود عالقة بين معيار " الطالب ومعيار " مؤشرات نجاح البرنامج " حيل يتضعمن 
هععذه المتعلقعة بمعععايير وإجععراءات التحويعع  معن والععى البرنععامج  3/1/1/4معيعار " الطععالب الخاصععية التاليععة 

حينمعا معيعار " مؤشعرات نجعاح البرنعامج لقب  معيار " الطالب " واعطعاء نسعخة يتم استفاؤها من  الخاصية
 المتعلق بمعدالت التحوي  والدالالت المنطوية عليها .  8/1/1يقوم باستيفاء العنصر التال  

 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة .معيار  .4

 معايير األخريال توجد عالقات بين مؤشرات وعناصر وخصائ  هذا المعيار و ال
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 .التعليم والتعلممعيار  .5

 معيار تصميم البرنامج -2  معيار التعليم و التعلم -5

ه  يتم مراجعة سياسات التعليم  5/1/2/1
والتعلم دوريا ف  ضوء  نتائج االمتحانات 

  أعضاء  نتائج استقصاء أراء الطالب  
هيئة التدريس ومعاونيهم واألطراف 

 .المجتمعية ذات العالقة 

 تقويم المقررات 2/3/3 
ه  يجري استطالع ألراء  2/3/3/1

الطالب ف  المقررات الدراسية ف  نهاية 
 ك  فص  دراس  

ه  يتم تحلي  نتائج هذا  2/3/3/2
 االستطالع بطريقة موضوعية

يتضا مما سبق وجود عالقة بين معيار " التعلعيم والعتعلم " ومعيعار " تصعميم البرنعامج " حيعل يجعب 
المتعلقة بمراجعة سياسات التعليم  5/1/2/1سئو  معيار " التعليم والتعلم " عند استيفاء هذه الخاصية على م

والععتعلم بصععفة دوريععة فعع  ضععوء نتععائج استقصععاء الطععالب أن يطلععا علععى اسععتطالعات آراء الطععالب فعع  
ئو  معيعار " تصعميم الممقررات الدراسية ف  نهاية ك  فص  دراس  وتحلي  نتائجها الت  يقوم بإعدادها مس

فكع  الوثعائق ومرفقاتهعا ) نسعخة معن  2/3/2/2   2/3/3/1البرنامج حينما يقوم باستيفاء الخصائ  التاليعة 
االستطالع   نسخة من تحلي  االستقصاء  محضر مجلس القسم العتمعاد  ( يقعوم باععدادها مسعئو  معيعار " 

 ليم والتعلم " .تصميم البرنامج وإعطاء نسخة منها لمسئو  معيار " التع

 معيار تصميم البرنامج -2  معيار التعليم و التعلم -5

 التعليم الذات  5/2
ه  تحتوى المقررات الدراسية على  5/2/1

 مجاالت معينة لتنمية التعليم الذات  
ه  تحتوى طرق التدريس على  5/2/2

أساليب معينة لتنمية التعليم الذات  أ اذكر 
 أمثلة

توصيف معتمد  ه  يوجد 2/3/1/1 
 للمقررات الدراسية 

 
 

المتعلعق بعالتعليم  5/2يجب علعى مسعئو  معيعار " التعلعيم والعتعلم " حينمعا يقعوم باسعتيفاء هعذا المؤشعر 
الذات  أن يطلا على توصيفات المقررات الدراسية حيل يتم اختيار المقررات الدراسية الت  تتضمن التعليم 

لععتعلم المدرجععة فعع  توصععيف المقععرر الدراسعع    توصععيفات المقععررات الععذات  مععن خععال  أسععاليب التعلععيم وا
 2/3/1/1الدراسععية يقععوم باسععتيفائها مسععئو  معيععار" تصععميم البرنععامج وذلععك عنععد اسععتيفاء الخاصععية التاليععة 

 المتعلقة بوجود توصيف معتمد للمقرات . 

 معيار تقويم مخرجات التعلم . .6

 تصميم البرنامجمعيار  -2  معيار تقويم مخرجات التعلم -6

ه  يتم مشاركة األطراف  6/2/2/2
ذات العالقة بالبرنامج ف  التعديالت 

 المقترحة لتطوير البرنامج
ه  ساهمت التعديالت  6/2/2/3

 المقترحة ف  دعم البرنامج

ما ه  األطراف المختلفة  2/4/2/4 
 الت  ساهمت ف  التطوير 

ما مدى مساهمة هذه  2/4/2/5
 التطوير  األطراف ف  عملية
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 معيار مؤشرات نجاح البرنامج -8  معيار تقويم مخرجات التعلم -6

ه  يتم مشاركة األطراف  6/2/2/2
ذات العالقة بالبرنامج ف  التعديالت 

 المقترحة ف  تطوير البرنامج 
 

استطالع أراء واتجاهات  8/1/5 
المستفيدين ذوى العالقة بالبرنامج 

 واالستفاد  من نتائج ذلك
استقصاء مستوى كفاء   8/2/4

الخريجين ف  المنظمات الت  يعملون 
 بها .

يتضا مما سعبق وجعود عالقعة بعين معيعار "التعلعيم والعتعلم" ومعيعارين " تصعميم البرنعامج ومؤشعرات 
نجاح البرنامج " حيل يجعب علعى مسعئو  معيعار " التعلعيم والتعلعيم " حينمعا يقعوم باسعتيفاء الخاصعية التاليعة 

والمتعلقة بمشاركة األطراف المجتمعية ذات العالقة بالبرنامج وفع  التععديالت المقترحعة لتطعوير  6/2/2/2
ئو  عععن اسععتيفائهما مسععئو  معيععار المسعع 2/4/2/5   2/4/2/4البرنععامج الرجععوع العع  الخاصععيتين التععاليتين 

اسعتيفائهما مسعئو   المسئو  ععن 8/2/4 8/1/5تصميم البرنامج" وكذلك الرجوع إلى الخاصيتين التاليتين "
 معيار " مؤشرات نجاح البرنامج "  

 .معيار التعزيز والتطوير  .7

اسعتيفاء المععايير  يجعب علعى مسعئول  جميعاجميا  مؤشرات هذا المعيار مرتبطة بالمعايير األخرى   
معيعار " لالمرتبطعة بمعيعار " التعزيعز والتطعوير " واعطعاء نسعخ منهعا   العناصعر والخصعائو  تالمؤشرا

 تعزيز والتطوير "  .ال

 .معيار مؤشرات نجاح البرنامج  .8

 معيار التعليم و التعلم -5  معيار مؤشرات نجاح البرنامج -8

مكون التدريب الميدان  ف   8/2/2
 البرنامج

 التدريب وتنمية مهارات الطالب 5/3 
 التدريب الميدان   5/3/1

لبرنامج " ومعيار " التعليم والتعلم " حيعل يتضا مما سبق وجود عالقة بين معيار " مؤشرات نجاح ا
والمتعلععق  8/2/2يجعب علععى مسعئو  معيععار مؤشعرات نجععاح البرنعامج حينمععا يقعوم باسععتيفاء العنصعر التععال  

العذي يقعوم باسعتيفائة مسعئو  معيعار "  5/3بمكون التدريب الميدان  بالبرنعامج الرجعوع إلعى المؤشعر التعال  
ائق والمرفقات المتعلقة بالتدريب الميدان  ) نسخة معن الئحعة التعدريب الميعدانى  التعليم والتعليم " فجميا الوث

  محضععر مجلععس القسععم العتمادهععا   قائمععة بأمععاكن التععدريب الميععدان    خطععة التععدريب الميععدان  ومحضععر 
معيعار  مجلس القسم العتمادها ( يقوم باعدادها مسئو  معيار " التعليم والتعلم " وإعطاء نسخة منها لمسئو 

 " مؤشرات نجاح البرنامج .

 flotتصيميم هندسيي البد وأن يوض  الدليل كيل هيذه العالقيات والتيداخالت بيين المعيايير مين خيالل 

chart  حت  ال يتم تكيرار العميل  أو رسم توصيحي أو يضع الدليل إرشادات ونصائ  عند تطبيق المعايير
ان يحيدد اليدليل مين المسيئول عين إعيداد الممارسية  والبيد، أكثر من ميرة وإهيدار الوقيت والجهيد والميال 

 ويحدد أيضاً أماكن تكرار الممارسة في المعايير األخرى المرتبطة بها . 
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 النتائج والتوصيات 

 النتائج  4/1

حصرت الدراسة المشكالت والصعوبات الت  واجهها برنامج المكتبات والمعلومعات عنعد التطبيعق  -1
ناصر دلي  التقويم واالعتماد األكاديم  فع  مؤسسعات التعلعيم الععال  الفعلى لمعايير ومؤشرات وع
 و األزهر وكانت كالتال  :

 وجود مؤشرات وعناصر وخصائ  ف  غير أماكنها الصحيحة . -2

تكععرار التكويععد علععى مسععتوى المعععايير الععثالل األولععى تحععت كعع  مععن المحععورين إدار  البرنععامج  -3
 والفاعلية التعليمية .

 من االستبيانات المطلوبة الستيفاء المعايير . عدم وجود نماذج -4

عدم اشتما  الدلي  إلى خرائط التدفق أو المخططعات االنسعيابية التع  يعتم فيهعا تحديعد نقطعة البدايعة  -5
 ونقطة النهاية الستيفاء المعيار .

 عدم وجود دلي  اجرائ  نموذج  يوضا خطوات العم  داخ  المعيار . -6

 تداخالت بين المعايير .لم يوضا الدلي  العالقات وال -7

اقتراح تكويد لمحاورومعايير ومؤشرات وعناصر وخصائ  الدلي  يتكون من خمس مستويات    -8
المستوى األو  هو رمز المحور والمستور الثان  يمثع  رقعم المعيعار والمسعتوى الثالعل يمثع  رقعم 

 صية .المؤشر والمستوى الرايا يمث  رقم العنصر والمستوى الخامس يمث  رقم الخا

اقتراح نموذج لدلي  اجرائى للمؤشر األو  من معيار تصميم البرنعامج يمكعن أن نعوا  تسعتفيد منهعا  -9
 الهيئة القومية لضمان جود  التعليم واالعتماد عند اعدادها للدلي  االجرائ  لكافة المعايير .

 حصر وشرح العالقات بين مؤشرات وعناصر وخصائ  المعايير . -10

 التوصيات : 4/2

طريقعة  واالعتمعاد يوضعامن قب  الهيئة القومية لضمان جود  التعليم  نموذج د دلي  اجرائ  إعدا -1
 العم  داخ  دلي  التقويم واالعتماد للبرنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهر .

ال  إعداد اصدار  جديد  من " دلي  التقويم واالعتماد للبرنعامج التعليمع  فع  مؤسسعات التعلعيم العع -2
 واألزهر تراع  فيها ما يل  :

عععدم تكععرار التكويععد علععى مسععتوى المعععايير الععثالل األولععى تحععت كعع  مععن محععور ادار  البرنععامج  -3
 ومحور الفاعلية التعليمية 

أن يشتم  الدلي  ع  خرائط التدفق والمخططات االنسيابية الت  تحدد نقطعة البدايعة ونقطعة النهايعة  -4
 الستيفاء المعيار.

 القات والتدخالت بين المعايير من خال  الرسومات التوضيحية .توضيا الع -5

إعداد نماذج االستبيانات من قب  الهيئة القومية لضمان جود  التعليم واالعتماد ف  شك  الكترونع   -6
  وملععئ وتحليعع  االسععتبيانات بطريقععة الكترونيععة مععن جانععب البرنععامج مععا االسععتفاد  مععن إمكانيععات 

 .  Googleمث  محركات البحل المجانية 
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  :االستشهادات 

( . " الجود  واالعتماد األكاديم  ف  برامج علوم المكتبعات والمعلومعات  2016مراد   محمد يوسف ) -1
: دراسة تحليلية للمفاهيم والمؤسسات والمععايير والتجعارب الدوليعة والعربيعة " . المجلعة الدوليعة لعلعوم 

:      1  ع 3كتبعات والمعلومعات واألرشعيف .معج المكتبات والمعلومعات : الجمعيعة المصعرية للم
313-315 

( ." جود  التعليم العال  ومعايير االعتماد األكاديم  : تجربة التعلعيم 2010صبري   هالة عبد القادر ) -2
الجامععات العربيعة : التحعديات واآلفعاق :  –الجامع  الخا  ف  األردن " ف  المؤتمر العربع  الثالعل 

 115-87تنمية االدارية : شرم الشيخ     المنظمة العربية لل

برنامج المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفية هو أو  برنامج أكاديم  ف  جامعة المنوفيعة   -3
اغسعطس  26( بتعاريخ 192يعتمد من قب  الهيئة القومية لضعمان جعود  التعلعيم واالعتمعاد بقعرار رقعم )

2019   

رنامج التعليم  ف  مؤسسات التعليم العال  واألزهر الصعادر ععن الهيئعة ععام  دلي  التقويم واالعتماد للب -4
2009       .77  78 

(  ." واقا جود  برامج المكتبات والمعلومات المعتمد  أكاديميعا فع   2019ثابت   محمد محمد أحمد )  -5
ععات العربيعة " مصر : دراسة تحليلية ف  ضور المعيار المرجع  لبرامج المكتبعات والمعلومعات للجام

 . 46-15      23اعلم : االتحاد العرب  للمكتبات والمعلومات . ع 
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