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أنموذج مقترح لتقييم أعضاء هيأة التدريس في مؤسسات التعليم الجامعي في
ضوء معايير الجودة واالعتماد
الملخص:
تعتتر دراسح التمٌٌم الذاتً للمؤسســـح الخطوج األولى واألهم فً مراحل تطوٌر مؤسساخ التعلٌم
العالً ،فإن تمخ هذه العملٌح تصورج سلـــٌمح وشاملح لجمٌع جوانــب األداء ،استطاعخ المؤسسح
الولوف على نماط الموج والضعف الصحٌحح ؛ فنماط الموج تحتاج إلى دعمها والحفاظ علٌها ،ونماط
الضعف تحتاج إلى خطط إجرائٌح لتحسٌن األداء فً المؤسسح .وهذا الممترح ٌمدم أسلوتا ً لتمٌٌم جانتا ً
هاما ً من جوانب األداء للعملٌح التعلٌمٌح؛ وهو عضو هٌأج التدرٌس تمؤسساخ التعلٌم العالً ،فال شن فً
أن تحسٌن وتطوٌر أداء هٌأج التدرٌس ٌعتتر عنصرا ً هاما ً فً تمدم األداء العلمً واألكادٌمً تالجامعح.
وأشتمل هذا الممترح على ستح معاٌٌر ألداء عضو هٌأج التدرٌس ،هً:







كفاءج الترامج التعلٌمٌح والممرراخ الدراسٌح
التخطٌط لعملٌح التعلم.
تنفٌذ عملٌح التعلم.
أسالٌب تموٌم الطالب.
االلتزام تأخالق المهنح.
التنمٌح المهنٌح المستدامح وخدمح المجتمع.

فتهذا الممترح ٌستطٌع عضو هٌأج التدرٌس أن ٌمٌم نفسه ،أو ٌمٌمه فرٌك الجودج ،أو فرٌك
المراجعٌن تالجامعح.
الكلمات المفتاحية :أعضاء هٌأج التدرٌس ،مؤسساخ التعلٌم الجامعً ،معاٌٌر الجودج واالعتماد.
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Suggested Model to assess the members of the board of teaching
in higher education institutions according to quality and
accreditation standards

Abstract.
Study of evaluation for universities considers the first important step in stages of develop
high education. If this operation has done in write picture and inclusive to all aspects of
performance the faulty can know the points of power and weaken the first need to support
and the procedural plans to improvement in the work. And these borrower debtor presents a
method to measure important aspect is the teacher at the high no that the improvement of
teacher performance consider an important element for scientific and academy develop the
paper includes five measures:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Programs of studies
Planning of education.
Carrying out of education.
Methods of evaluation for students.
Commitment of moral ethical j0b.
The continually development and society service.

With this borrower debtor the teacher can do an evaluation hem self and the team of
quality at faculty and university also can use it.
Key words: Study, high education, teacher, method, element, scientific.
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 -1مدخل الدراسة:
شهدخ السنواخ األخٌرج من المرن العشرٌن تزاٌدا ً فً كم ونوع تعض المتغٌراخ العالمٌح  ،التً
تركخ أثرا ً تالغا ً فً منظومح التعلٌم ،وحتمخ ضرورج تفاعل الجامعح مع هذه المتغٌراخ المتمثلح فً
الثورج التكنولوجٌح والثورج المعرفٌح ،وثورج االتصاالخ ،وثورج التكتالخ االلتصادٌح ،تلن المتغٌراخ
تولد عنها ما ٌطلك علٌه "مجتمع المعرفح" وهو المجتمع الذي ٌموم على إنتاج المعرفح ونشرها ،ألن
المعرفح أصتحخ لوج وثروج تموم علٌها التصادٌاخ كثٌر من الدول ،وأصتحخ هنان ضرورج إلعداد
وتأهٌل ما ٌطلك علٌه "عمال المعرفح" .ومع دخول عصر العولمح ،أصتحخ عملٌح مالحمح الجامعاخ
لهذا التمدم العلمً والتكنولوجً واحدج من أترز وظائف الجامعح التً تموم على التخصص المعرفً
والمهنً ،وٌتناسب مع أهداف الجامعح ،وجودج الجهد التعلٌمً الذي تتذله.
ونظرا ً للتطور المستمر للمعرفح ال ٌمكن أن نتولع إمكانٌح تزوٌد أعضاء هٌئح التدرٌس تكل ما
ٌحتاجون إلٌه من معلوماخ ومهاراخ واتجاهاخ لتل الخدمح ،لهذا التد من متاتعح تدرٌتهم طٌلح حٌاتهم
المهنٌح .فمطالب التغٌٌر اإلٌجاتً والتطوٌر النوعً وتحدٌاخ العصر وانفجار المعرفح وتمدم تكنولوجٌا
االتصال والمعلوماخ ،والتكنولوجٌا المتخصصح فً فروع العلوم والفنون المختلفح ،وتمنٌاخ التعلٌم
والتدرٌس ،إضافحً إلى الرؤٌح الجدٌدج فً التعلٌم العالً ،كل ذلن ٌتطلب تطوٌر لدراخ أعضاء هٌئح
التدرٌس لٌستطٌعوا إتمان جوانب أكثر جدج عما ألفوه طوال حٌاتهم المهنٌح.
ٌمكن النظر إلى متادرج تطتٌك سٌاساخ ضمان جودج التعلٌم فً عالمنا العرتً على أنها نملح
نوعٌح غٌر مستولح فً مسٌرج تطوٌر التعلٌم تمختلف أنواعه ومؤسساته وفما ً للمعاٌٌر المٌاسٌح العالمٌح
وتما ٌحافظ على هوٌح األمح لمماتلح تولعاخ المستفٌدٌن النهائٌٌن والمجتمع ،وذلن تاعتتار أن التعلٌم هو
عماد التنمٌح والتمدم وتنطوي هذه المتادرج فً مضمونها العام على التطوٌر والتحدٌث المستمر للتعلٌم.
تالرغم من تنوع المداخل المختلفح المستخدمح عالمٌا ً فً عملٌح التموٌم واالعتماد للمؤسساخ
التعلٌمٌح فإن جمٌع هذه المداخل تتفك على المضمون الذي ٌجب أن ٌحتوي علٌه التموٌم واالعتماد والذي
ٌركز تصفح أساسٌح على ضرورج التحمك من لدرج المؤسساخ التعلٌمٌح على األداء تكفاءج لتحمٌك
رسالتها التً تفسر أستاب وجودها فً المجتمع وفً الولخ نفسه التحمك من مستوى فاعلٌح العملٌح
التعل ٌمٌح التً تمثل نشاطها األساسً الذي ٌحدد طتٌعتها وٌمكنها من مماتلح تولعاخ المستفٌدٌن منها تما
فً ذلن المجتمع المحٌط تالمؤسسح.
 -2أهمية الدراسة:
ٌمثل إعداد الدراسح الذاتٌح الخاصح تالمؤسسح الخطوج األولى واألكثر أهمٌح فً عملٌح التموٌم
واالعتماد ،حٌث إنها تــعتر عن أســلوب التموٌم الذاتً للمؤسسح والذي ٌعتـــمد على توصٌف وتشخٌص
وضعها الحالً تما فً ذلن من عناصر الموج التً تتمٌز تها ،ومجاالخ الضـــعف التً تؤثر سلتــا على
أدائها ،إضافح إلى الخطح المستمتــلٌح التً تتضمن التصرفاخ واألنشطح الممكنح لمعالجح عناصر
الضعف فً المؤسسح وتمكنها من تحسٌن وتعزٌز الجودج.
وتصفح عامح تتضمن الدراسح الذاتٌح للمؤسسح جزأٌن رئٌسٌٌن ،األول :وٌشتمل على التٌاناخ
الوصفٌح عن المؤسسح ،والتً ترسم صورج واضحح عن نـــوع وطتٌعح وحجم ومكان المؤسسح .الثاني:
ٌتعلك تتمرٌر التمٌــٌم الذاتً للمؤسسح وفما ً لـــلمواعد والمعاٌٌر التً حددتها هٌأج ضمان الجودج
واالعتمــاد ،كمعاٌٌر دولٌح ال ٌمكن اعتماد المؤسسح دون االحتكام لها .وفً حمٌمح األمر فإن إعــداد
الدراسح الذاتٌح ٌعتتر نوعا من الممـــارسح الذاتٌح للمؤسسح فٌما ٌتعلك تتمٌٌم وضــعها الحالً تدلح
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ومصـــدالٌح ،وكذلن خططــــها المستمتلٌح التً ٌمكن أن تساعدها علـــى تصحٌح أوضاعها ،وتحسٌن
وتعزٌز الجودج فً عملٌاتها ومخرجاتها.
كما ٌجب أن ٌكون هدف المؤسسح من إعداد الدراسح الذاتٌح الخاصح تها هو لٌـــاس وتمٌٌم لدرتها
على أداء وظائفها وتحمٌك رسالتها ،وكذلن لٌاس وتمٌٌم الفاعلٌح التعلٌمٌح مع تحدٌد دلٌك وصرٌح
لعناصر الموج التً تتمٌز تها والمٌود التً تحد من مجهوداتــها لتحسٌن وتطوٌر الجودج فً مخرجاتها.
وفً ضــوء ذلن فأن الدراسح الذاتٌح للمؤسسح هً الوثٌمح األساسٌح لعملٌح التموٌم واالعتماد.
ومن ناحٌح أخرى فإن الدراسح الذاتٌح هً التً تستخدم تواسطح فرٌك المراجعٌن الممثلٌن للهٌأج؛
لتموٌم الكلٌح المتمدمح لالعتماد ،والحصول على كافح المعلومــــاخ المطلــــــوتح عنها ألغراض
االعتماد .وتتعا لذلن فإن الكلٌح مطالتح تتمدٌم كافح التفاصٌل الحمٌمٌح المتعلمح تجمٌع الجوانب الخاصح
تأدائها ،تمعنى مدخالتها ،وعملٌاتــها ،ومخرجاتها .وٌجب التأكٌد على أن التمٌٌم توجه عام ألي مؤسسح
ٌعتمد تصفح أساسٌح على هذه الوثٌمح ،ومن ثم ٌجب إعدادها تعناٌح ودلح ،تحٌث تصتح مصدرا ً متكامــالً
للمعلوماخ ذاخ الصلح تالمعاٌٌر المحددج عن طرٌك الهٌئح المومٌح لضمان جودج التعلٌم.
َّ
إن الجهد الذي سوف ٌتذل فً إعداد الدراسح الذاتٌح من جانب المؤسسح سوف ٌكون كتٌرا
ومكثفاً ،ولكنه فً نفس الولخ سٌكون ذا لٌمح عالٌح لها ،وانتهاء عملٌح التمٌٌم الذاتً تالصورج المطلوتح
سوف ٌساعد المؤسسح على إعداد خطط تحسٌن واضحح تكون نمطح انطالق حمٌمٌح نحو االرتماء
تالمستوى العلمً واألكادٌمً داخل المؤسسح حتى ٌمكن تعظٌم الفائدج الناتجح عن هذا العمل المــهم.
وهذه الورلح ســـوف تمدم تعــض اإلرشاداخ العملٌح التً ٌمــكن أن تساعد المؤسسح فً اإلعداد الجٌد
1
لهذه الدراسح.
ٌتطلب اإلعداد الجٌد للدراسح الذاتٌح تضافر جهود وتعاون جمٌع األطراف فــً المؤسســـح ،وكذلن
االلتــزام الكامل للمؤسسح كلــها تما فً ذلن المٌاداخ األكادٌمــٌح واإلدارٌح ،كما ال ٌجب فمط تــعرٌف
وتوعٌح كافح األطراف ذاخ المصلحح تالدراسح الذاتٌح؛ تل ٌجب أن ٌشتركوا فً إعدادها تمدر اإلمكان.
وفً الوالع إن هنان عدج التزاماخ أساسٌح إلعداد الدراسح الذاتٌح الناجحح وهً:







تذل الجهد والولخ الكافٌٌن.
إشران جمٌع األطراف فً المؤسسح فً عملٌح التمٌٌم.
دعم المٌادج ألداء هذه المهمح.
المصدالٌح العالٌح والشفافٌح.
الدعم الوثائمً لما تضمنته الدراسح.
جمع وتحلٌل التٌاناخ تاستخدام الطرق العلمٌح.

وٌُفضَّل أن تتم ممارسح كافح األنشطح والمـــهام الخاصح تالدراسح الذاتٌح من خــالل الوحدج
المسئولح عن إدارج الجــودج تالمؤسسح .كما أن اإلعداد الجٌد للدراسح ٌتطلب استخدام الحاسب اَلً
2
والترامج المناستح لتحلٌل وعرض التٌاناخ تشكل واضح.

1

الهٌئح الوطنٌح للتموٌم واالعتماد األكادٌمً :دلٌل ضمان الجودج واالعتماد األكادٌمً فً المملكح العرتٌح السعودٌح (نظام ضمان الجودج واالعتماد
األكادٌمً) ج( 1الرٌاض ،مارس 2008م).
2
وزارج التعلٌم العالً مشروع ضمان الجودج واالعتماد ،دلٌل االعتماد وضمان الجودج فً التعلٌم العالً  -جمهورٌح مصر العرتٌح  -دٌسمتر
2005م.
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ٌجب أن ٌكون للمؤسسح سٌاساخ ولواعد معلنح لتمٌٌم أعضـاء هٌأج التدرٌس ومعاونٌهم ،وتضع
المؤسسح معاٌٌر موضوعٌح لتمٌٌم أدائهم ،وذلن تما ٌمكنها من االرتمــــــاء تمسـتوى جــودج العملٌح
التعلٌمٌح والتحث العلمً وخدمح المجتمع وفما لرسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌح .كذلن ٌجب على
المؤسسح تنمٌح لدراخ ومهاراخ أعضاء هٌئح التدرٌس وفما لنتائـــج التمٌٌم الذاتً .ولتل إجراء التمٌٌم
الذاتً التد أن تكون هنان معاٌٌر محددج وواضــحح ٌتم من خاللها التمٌٌم.
والمالحظ َّ
أن المؤسساخ التً اهتمخ تشؤون التمٌٌم واالعتماد فً مؤسساخ التعلٌم العالً لم تضع
معاٌٌر أو آلٌاخ واضحح لتمٌٌم أعضاء هٌأج التدرٌس.
والفرضٌح التً تطرحها الدراسح :لو تم استطالع رأي عٌنح من أعضاء هٌأج التدرٌس فما المعاٌٌر
ستكون مشتركح فً أذهانهم؛ لتكون أداج ٌمكن من خاللها الولوف على مستوى أعضاء هٌأج التدرٌس
تمهٌدا ً لتمدٌم دراسح ذاتٌح وافٌح عن مؤسسح التعلٌم العالً.
 -4المنهج المتبع في الدراسة:
اعتمدخ فً هذه الدراسح على المنهج التحلٌلً لعٌنح من أعضاء هٌأج التدرٌس تجامعح تنغازي
حٌث لمخ تاستطالع رأي عدد ( )100عضو من أعضاء هٌأج التدرٌس تجامعح تنغازي فً تخصصاخ
مختلفح (اللٌتٌون  -المتعالدون األجانب) حول المحاور والنماط التً ٌجب ْ
أن تراعى عند لٌاس أداء
عضو هٌأج التدرٌس .وتم ذلن عن طرٌك االستتٌان ،تاإلضافح إلى عمد عدج حلماخ نماش حول هذه
المحاور على مدى عام كامل (2013-2012م) تاإلضافح إلى المماتالخ الفردٌح مع أعضاء هٌأج
التدرٌس.
 -5أهداف الدراسة:
 -1نشر ثمافح الجودج ومتطلتاتها.
 -2التعرٌف تعملٌح التمٌٌم الذاتً للمؤسسح الجامعٌح وأهمٌته.
 -3عرض معاٌٌر تمٌٌم أداء عضو هٌأج التدرٌس.
 -4عرض أداج لتمٌٌم أعضاء هٌأج التدرٌس فً ضوء معاٌٌر الجودج واالعتماد.
 -5تطتٌك األداج ونمدها من المشاركٌن فً الورشح من أعضاء هٌأج التدرٌس.
 -6تمدٌر االحتٌاجاخ التدرٌتٌح ألعضاء هٌأج التدرٌس من خالل وحدج ضمان الجودج تالكلٌح.
 -7رفع مستوى عضو هٌأج التدرٌس فً تمٌٌم أدائه.
 -8جمع األدلح والشواهد على أداء أعضاء هٌأج التدرٌس.
 -6نتائج تحليل عينات الدراسة:
ومن خالل ذلن تم وضع تنود أو محاور تمٌٌم أعضاء هٌأج التدرٌس فً ( )6ستح معاٌٌر ،هً
جوانب كترى ألداء عضو هٌأج التدرٌس .وتم تمسٌم كل معٌار منهم إلى مؤشراخ تصف تدلح الممارسح
الفعلٌح لألداء فً عتارج محددج ،حسب المالحظاخ التً سجلخ أثناء إجراء استطالعاخ الرأي
والمماتالخ التً تمخ مع أعضاء هٌأج التدرٌس ،وتلغ عدد المؤشراخ فً جمٌع المعاٌٌر ( )48مؤشراً.
وهذه المعاٌـــٌر هً:
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المعيار األول :كفاءج الترامج التعلٌمٌح والممرراخ الدراسٌح
المعيار الثاني :التخطٌط لعملٌح التعلم.
المعيار الثالث :تنفٌذ عملٌح التعلم.
المعيار الرابع :استخدام أسالٌب تموٌم ف َعالح.
المعيار الخامس :االلتزام تأخاللٌاخ المهنح.
المعيار السادس :التنمٌح المهنٌح المستدامح وخدمح المجتمع.

فجاء تصمٌم أداج التمٌٌم ألعضاء هٌأج التدرٌس على النحو اَتً:
أداة تقييم أعضاء هيأة التدريس طبقا ً لمعايير الجودة واالعتماد
كود
المؤشر
1

المؤشر
كفاءة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية:

1 -1

أصمم ترامج تعلٌمٌح تتفك مع مواصفاخ الخرٌج ومتطلتاخ سوق
العمل.

2-1

أراعً َّ
أن الترامج الممدمح تتفك مع رسالح الكلٌح والمسم.

3- 1

محتوى الترامج ٌحمك تنمٌح المعارف والمهاراخ الذهنٌح والمهنٌح
للطالب ،وذلن من خالل التفكٌر النالد واالتتكاري وحل المشكالخ
ومهاراخ االتصال والعمل الجماعً.

4 -1

محتوى الترامج ٌساعد الطالب على تنمٌح مهاراخ التعلم الذاتً.

5-1

أراعً مالءمح طرق تدرٌس الترامج لمخرجاخ التعلم المستهدفح.

6-1

أراعً التطور العلمً والتكنولوجً فً طرق تدرٌس الترامج التعلٌمٌح.

7-1

أصمم ترامج فعالح للتدرٌب المٌدانً للطالب تعتمد على احتٌاجاتهم
الحمٌمٌح.

8-1

تتفك ترامج التدرٌب المٌدانً مع متطلتاخ سوق العمل.

9-1

ألوم تتتصٌر الطالب تمصادر مختلفح للترامج التعلٌمٌح.

2

التخطيط لعملية التعلم:

1 -2

ٌخطط للتدرٌس فً ضوء نواتج التعلم المستهدفح.

2 -2

ٌصمم دروسه لتحمٌك النمو المتكامل للطالب (معرفٌا – مهارٌا –
وجدانتا).

3 -2

ٌعمل على تنمٌح التفكٌر النالد وحل المشكالخ لدى الطالب.

4 -2

ٌراعً تنمٌح مهاراخ المعلم لدى الطالب.

5 -2

ٌصمم أنشطح تحمك أهداف الدرس.

6- 2

ٌشرن جمٌع الطالب فً أنشطح تتعلك تالدرس.
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ٌنمً مهارج التحث واالستمصاء لدى الطالب.
تنفيذ عملية التعلم:

1 -3

ٌتمكن من التنٌح العلمٌح لتخصصه.

2-3

ٌنمً الجوانب المعرفٌح والمهارٌح والوجدانٌح للطالب.

3-3

ٌرتط تٌن المادج العلمٌح ومشكالخ المجتمع.

4-3

ٌدٌر ولخ المحاضرج تكفاءج.

5-3

ٌستخدم اإلمكاناخ المتاحح فً عملٌح التعلم (معامل – أجهزج –
تكنولوجٌا).

6-3

ٌستخدم مصادر معرفح متعددج فً مجال تخصصه (أتحاث – إنترنخ
– مكتتح).

7-3

لدٌه خطط لتنمٌح لدراخ الموهوتٌن من الطالب.

8-3

ٌتتادل ختراخ التدرٌس مع الزمالء فً مجال تخصصه.

9-3

ٌكلف الطالب تإعداد أنشطح تتعلك تالدرس.

10-3

ٌلتزم تالجدول الدراسً المكلف ته من المسم.

4

أساليب تقويم الطالب:

1-4

ٌستخدم أسالٌب تموٌم متنوعح ( ممالً – موضوعً – عملً –
شفهً).

2-4

أختار طرق التموٌم المالئمح لمٌاس مخرجاخ التعلم المستهدفح.

3-4

لدٌه أسالٌب تموٌم تناسب الطالب الموهوتٌن.

4-4

ٌستفٌد من نتائج التموٌم فً تعدٌل أدائه التدرٌسً.

5-4

ٌستفٌد من نتائج التموٌم فً تعدٌل مسار الطالب.

6-4

ٌعمد المساتماخ العلمٌح وٌشجع الطالب على المشاركح فٌها.

7-4

أستخدم آلٌاخ واضحح لتمٌٌم الطالب فً التدرٌب المٌدانً.

8-4

أسجع الطالب على المشاركح فً المشارٌع التحثٌح للمسم.

5

االلتزام بأخالقيات المهنة:

1-5

ٌراعً متدأ الشفافٌح والمساواج مع جمٌع الطالب.

2- 5

ٌشجع الطالب على المنالشح والحوار.

3-5

ٌتمتل النمد والرأي اَخر من زمالئه ومن الطالب.

4-5

ٌراعً ردود أفعال الطالب فً ممارساته وأدواره.

5-5

ٌتعاون مع زمالئه فً المسم لرفع جودج األداء.

6-5

ٌتعاون مع إدارج الكلٌح لتحسٌن العملٌح التعلٌمٌح.

7- 5

أطلع على الالئحح المنظمح للعمل داخل الكلٌح.
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التنمية المهنية المستدامة وخدمة المجتمع:

6
1- 6

ٌشارن فً أنشطح االتحاد الطالتً.

2- 6

ٌشارن فً الخطط التحثٌح للمسم.

3-6

أشارن فً الندواخ وورش العمل والمؤتمراخ التً تعمدها الكلٌح.

4-6

ٌشارن فً أنشطح خدمح المجتمع وتنمٌح التٌئح.

5 -6

ٌشارن فً األنشطح والمؤتمراخ العلمٌح المحلٌح والمومٌح.

6 -6

ٌشارن فً أنشطح ضمان الجودج والتطوٌر تالمؤسسح.

7 -6

ٌشارن تالنشر فً مجال تخصصه فً (صحف – مجالخ علمٌح –
دورٌاخ).

 -7الخاتمة:
-1
-2
-3
-4

أظهزت الدراسة أهمية أن تضع المؤسسة معاييز مىضىعية لتقييم أعضاء هيأة التدريس
ومعاوويهم.
ضزورة إعالن هذي المعاييز علً األطزاف المعىية.
يمكه أن تكىن عملية تقييم أعضاء هيأة التدريس وقطة اوطالق لىضع الخطظ التىمىية التي تزفع
مه مستىي المؤسسة.
أهم المعاييز التي يمكه مه خاللها تقييم أعضاء هياة التدريس تتمثل في:

 المعٌار األول :كفاءج الترامج التعلٌمٌح والممرراخ الدراسٌح.
 المعٌار الثانً :التخطٌط لعملٌح التعلم.
 المعٌار الثالث :تنفٌذ عملٌح التعلم.
 المعٌار الراتع :استخدام أسالٌب تموٌم فعَالح.
 المعٌار الخامس :االلتزام تأخاللٌاخ المهنح.
 المعٌار السادس :التنمٌح المهنٌح المستدامح وخدمح المجتمع.
 -8التوصيات:
ٌمكن استخدام األداج الساتمح الخاصح تتمٌٌم تأعضاء هٌأج التدرٌس تواسطح كل من:
سه تنف ِسه .
 -1عضو هٌأج التدرٌس لٌمٌم نف َ
 -2فرٌك ضمان الجودج واالعتماد تالكلٌح.
 -3فرٌك المراجعٌن الممٌمٌن من مركز ضمان الجودج واالعتماد تجامعح تنغازي.
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: المصادر والمراجع. مصر- م تإنشاء الهٌئح المومٌح لضمان الجودج واالعتماد2006  لسنح82 ) المانون رلم1(
 دلٌل االعتماد وضمان الجودج فً التعلٌم،) وزارج التعلٌم العالً مشروع ضمان الجودج واالعتماد2(
.م2005  دٌسمتر-  جمهورٌح مصر العرتٌح- ًالعال
 دلٌل ضمان الجودج واالعتماد األكادٌمً فً المملكح:ً) الهٌئح الوطنٌح للتموٌم واالعتماد األكادٌم3(
.)م2008  مارس، (الرٌاض1العرتٌح السعودٌح (نظام ضمان الجودج واالعتماد األكادٌمً) ج
 مكتتح، ترجمح ولٌد شحاده-  تكنولوجٌا التعلم االلكترونً والتعلٌم عن تُعد:ً تون،) تٌتس4(
.( 2007 (الرٌاض،العتٌكان
 ﻤعاٍٍر االعتماد والﺠودج فً ﻤؤﺴﺴاخ الﺘعلٍم الﻤفﺘوح:) عﺼام نﺠٍة الفمهاء وعثﺪالﻤﻄلة جاتﺮ5(
.)ًوالﺘعلٍم عن ثعد فً الﺠاﻤعاخ العرثٍح (دلٍل ﻤرﺠع
6. Distance Education Council, Indira Gandhi National Open University, (2009). Assessment
& Accreditation of Open and Distance Learning (ODL) Institutions, Handbook.
7. Rekkedal, Torstein (2006). State of the Art Report on Distance Learning and E-learning,
paper prepared for the EU Leonardo project, E-learning Quality for SMEs: Guidance and
Counseling, Norway.
8. ISO – International Organization for Standardization.
9. EFQEL – The European Foundation for Quality in eLearning EFMD – European
Foundation for Management Development.
20. INQAAHE – International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education.
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