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 رشة عمل حول تطوير أساليب ضبط الجودة الشاملةو 
 في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

 (م7332ديسمبر  03-72: دمشق)
كيقينا مف المسؤكليف في …مكاكبة لالتجاىات كالتجارب العالمية المعاصرة في تطكير التعميـ العالي

لجميكرية العربية السكرية بضركرة تطبيؽ أساليب إدارة المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ كجامعة دمشؽ با
تطكير أساليب ضبط الجكدة الي تـ تنفيذ فعاليات ىذه الكرشة المتصمة بالجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ الع

 .الشاممة في مؤسسات التعمـ العالي كالبحث العممي
 :فعاليات الورشة

بجمسة افتتاحية تضمنت  27/12/2004عة صباح يكـ االثنيف بدأت فعاليات الكرشة في تماـ الساعة التاس 
كممة األستاذ الدكتكر عصاـ عكا رئيس جامعة دمشؽ الذم رحب فييا بالحضكر مع عرض مختصر لضركرة 
تطبيؽ أساليب ضبط الجكدة في التعميـ العالي، ثـ كممة األستاذ الدكتكر ميمكد حبيبي مدير إدارة التربية 

اليدؼ مف الكرشة كفعالياتيا  ككممة الدكتكر عمي رحاؿ أميف المجنة الكطنية التي أكدت بالمنظمة حيث أكضح 
أىمية الكرشة كخطكة عمى طريؽ الجكدة كاتفؽ الحضكر عمى أف يككف األستاذ الدكتكر عصاـ عكا رئيسَا 

قرران عامان كاألستاذ الدكتكر عمي السيد الشخيبي مدير مركز تطكير التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس م
لمكرشة، كاألستاذة الدكتكرة سمكل الشيخ عميد كمية الطب بجامعة دمشؽ رئيسان لمجمسات، كالدكتكر عبد المجيد 
مفيز مقرران لجمسات اليـك األكؿ، كالدكتكرة شادية التؿ مقرران لميكـ الثاني، كالدكتكر جبرائيؿ بشارة مقرران لميـك 

 .لميـك الرابعالثالث، كالدكتكر عمي رحاؿ مقرران 
 :وقائع أيام الورشة وتوجهاتها 

 :جلسة العمل األولى
  "المفاهيم والتوجهات: الجودة الشاملة في التعليم العالي" : الدراسة األولى

 .إعداد الدكتكر محمد بف فاطمة
تقديـ حكؿ أىمية الجكدة الشاممة ل الشيخ نائب رئيس كرشة العمؿ بقامت رئيسة الجمسة الدكتكرة سمك 

كضبط الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي كأكدت عمى ضركرة تبني كزارات التعميـ العالي كمؤسساتو ضبط 
 .الجكدة في الجامعات ثـ قدمت معد الدراسة لتقديـ دراستو
 :يسة لمدراسة كالتي تناكلت ما يمياستعرض الدكتكر محمد بف فاطمة المداخؿ الرئ

 .مفيكمي الجكدة كالجكدة الشاممةنشأة مفيـك الجكدة كتطكره كتحميؿ  .1
 .الجكدة الشاممة في التعميـ العالي .2

 :ل مفهومي الجودة والجودة الشاملةنشأة مفهوم الجودة وتطوره وتحلي: أولا 
 .Garvinحسب رأم غارفف : مفيـك الجكدة .1
 :مّر المفيكـ بعدة مراحؿ ىي 
 .التفتيش -أ  
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 .ضبط الجكدة اإلحصائي -ب  
 .لجكدةضماف ا -ج  
 إدارة الجكدة االستراتيجية -د  

 :في البحث في مفيـك الجكدة أمثاؿ تـ استعراض أشير الركاد .2
 .كلتر شكييارت   -
 .كلياـ إدكارد ديمنغ   -
 يكسؼ جكراف   -
 فيجنبـك   -
 كركسبي   -
 .كاكرك ايشاككا   -

 .كأكضح تعريفات مفيـك الجكدة التي بحثكا فييا
 .مفيـك الجكدة الشاممةمفيـك الجكدة ك  .3
 :مفيـك الجكدة 3-1 

اتيا كىناؾ تكجياف أف الجكدة نعرفيا لكف ال نستطيع كضعيا كضبط  مميز ( كالسر)أكضح  
 :لتعريؼ الجكدة

 .البحث عف الجكدة في األداء: أكليما 
 .اقتراف الجكدة بعدـ كجكد أم خمؿ أك عطب: ثانييما  

 :ثالث تكجيات لمتعريؼ ىما أكضح كجكدفقد ( مكرقاتكيد كمرقف)أما 
 التركيز عمى المستكل المطمكب كاإلجراءات التي يجب تكخييا .أ
 .تحديد مستكيات خاصة بكؿ منتج .ب
 .الجكدة يحددىا المقتني كالمنتفع .ج

 :مفيـك الجكدة الشاممة  2 -3
 مف حيث ىي مفيكـ ال تخرج عف التعريفات السابقة لكنيا تخضع لمجمكعة مف المبادئ

 :كالمكاصفات منيا
شباع حاجاتو .أ  .إرضاء الحريؼ كا 
 .ضركرة تطكير الكسائؿ كالظركؼ الداخمية كالخارجية لصنع المنتج .ب
 (.النظـ) اعتماد المقارنة المنظكمة  .ج
 .الجكدة الشاممة منظكمة مييكمة .د

 :الجودة الشاملة في التعليم العالي : ثانياا   
 :أسست العتماد إدارة الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي ىيىناؾ عدة دكافع كظركؼ  -1

 .اإلشكاليات التي يكاجييا التعميـ العالي في الثمانينات عمى مستكل العالـ العربي .أ
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 .ظيكر فعالية إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات الصناعية كالتجارية كالخدمية .ب
 .الي في الثمانينات في بريطانياتطبيؽ بعض آليات الجكدة في التعميـ الع .ج

 :إلدارة الجكدة في التعميـ العاليالظيكر الفعمي  -2
ظير في الكاليات المتحدة األمريكية مف بداية السبعينات كظيرت حركة متممة في  .أ

 .الثمانينات
مف المممكة المتحدة كتـ تأسيس بعض اليياكؿ التي تيتـ بالجكدة  1991ظير في عاـ  .ب

مجمس التمكيؿ لمتعميـ العالي، مجمس جكدة التعميـ العالي، مجمس التعميـ : )مثؿ الشاممة
 (.التقني، مجمس تمكيؿ التعميـ المستمر

 ".ىكنج ككنج" انعقدت العديد مف المؤتمرات حكؿ الجكدة بالتعميـ العالي مثؿ مؤتمر  .ج
الي في الكاليات المتحدة تـ استخداـ عديد مف المعايير مف الجكدة في كميات التعميـ الع .د

 . األمريكية
كذلؾ ساعد عمى انتشار إدارة الجكدة الشاممة اعتماد جممة مف الكسائؿ مثؿ أدلة التدريب  .ه

كحدة التعميـ العالي باسككتمنده بالتعاكف مع كمية )ككضع برمجيات . كالمعايير العالمية
 (.كمندكبتر

 :يـ العاليلجكدة الشاممة في التعممفاىيـ الجكدة كا -3
جاءت التعريفات متنكعة ىناؾ صعكبة في تحديد مفيـك الجكدة كالجكدة الشاممة في التعميـ العالي ف

 :منيا تعنى
 .الخدمة الكاممة المقدمة مف المؤسسة -
 .إزالة األخطار -
 .تحسيف التعمـ كالتعميـ -
 .االىتماـ بالزبكف -
 .القدرة عمى إرضاء الحاجات المحددة كالمطمكبة -

 :نيف ىماكترجع تمؾ التعريفات إلى تكجييف اث
 (متأثر بالمدخؿ الصناعي لمجكدة ) منحى المنظكمية أك النظـ  -
 (.بتحسيف اإلدارة كالقيادة كنمط حياة) منحى ثقافة الجكدة  -
ضبط الجكدة، نكعية الخريج، الييكؿ )إلى جانب ىذا ىناؾ مفاىيـ تدكر في فمؾ الجكدة مثؿ  

 (.اـالجامعي، النظ
كتشمؿ عمى النماذج، المعايير، أساليب : أنظمة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي كأساليب ضمانيا  -4

 .ضماف الجكدة
 :كىناؾ نماذج عديدة منيا: النماذج .أ

 .نمكذج مكنتغمرم -
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 .نمكذج المكافأة بالتدرج -
 .نمكذج أرفف -
 .نمكذج متكاـ كأشكؾ -

 :معايير الجكدة .ب
 Bs5750معيار  -

 (ISO)معيار اإليزك -
 :أساليب تحقيؽ الجكدة .ج

 .أسمكب ضبط الجكدة -
 .أسمكب ضماف الجكدة -
 .أسمكب إدارة الجكدة -
 .أسمكب تقييـ الجكدة -
 .أسمكب تحسيف الجكدة -

 :لجكدة الشاممة في التعميـ العاليالمبادئ التي تقـك عمييا ا -5
 :مبادئ ذات طابع عاـ .أ

 .ك االىتماـ بالعممياتاالتجاه نح -
 .تدفؽ برامج الجكدة -
 .اقتناع كالتزاـ اإلدارة العميا -
 .تكريس االتصاالت األفقية كالرأسية -
 .التحسف المستمر لكافة العمميات -
 .تكاثؼ الجيكد لتحقيؽ األىداؼ -
 .المستفيد تحقيؽ رضا -
 .االستثمار مف البشر -
 .االحتفاؿ بالنجاح -
 .يؽسيادة ركح الفر  -
 .المشاركة في تحديد األىداؼ -

 :كجيات ذات المنحى اإلجرائيالمبادئ كالت .ب
 .تكقعات الزبكف -
 .تمبية احتياجات الزبكف -
 .تحسيف الجكدة المستمر -
 .إدراؾ اإلنجاز الجيد -
 .ترميز كقياس التغيير -
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 :كات تطبيقية إلدارة الجكدة الشاممةخط -6
 :ة الجكدة منياعديدة لتطبيؽ إدار  ىناؾ نماذج

 .نمكذج ىكلكم -
 .نمكذج دكىرم -
 .نمكذج دكتشيف كصاحبو -
 .نمكذج العساؼ -

 :متطمبات تطبيؽ الجكدة الشاممة -7
 .استخداـ المنيج المنظكمي -
 .إجراء التحميؿ المستمر -
 .تكفير مناخ تنظيمي مشجع -
 .اعتماد درجات لقياس مستكيات الجكدة -
 .ةإيجاد قيادة قكية كفعال -
 .تكفير التدريب -
 .خمؽ ثقافة الجكدة في المؤسسة -

 :معكقات إدارة الجكدة -8
 .ضعؼ النظاـ المالي كالمعمكمات -
 .عدـ القناعة بأىمية الحصكؿ عمى التغذية المسترجعة -
 .المركزية مف صنع السياسات -
 .محافظة التعميـ العالي عمى الساعات كالتشريعات -

 
 الجودة الشاملة بالتعليم العالي جارب العربية والعالمية في إدارةالت  :الدراسة الثانية

 محمد باشكش . د: إعداد 
 : تناكلت الدراسة المحاكر التالية

 .الخصائص العامة لمنظاـ الجامعي العربي: أولا 
 .حداثة ىذا الصنؼ مف التعميـ في البالد العربية .1
 .السياسية اختالؼ االتجاىات العامة باختالؼ األنظمة  .2

 .عمى الصعيد المادم كغير المادمىيكمية اإلمكانات المتكفرة  .3

 :ى ما يمي بخصكص الجامعات العربيةمف ذلؾ نخرج إل  
 .السمة الغالبة عمى الجامعات المركزية كضعؼ االستقاللية -1
ف كانت مكجكدة مف بعض الجامعات فيي محدكدة جدان  -2  .الخكؼ مف مكاد التغيير كا 
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مثمة عف النكعية في التعميـ الجامعي كلكنيا ال تمبي الطمكحات المرجك منيا كىذا ما أكضحو أ  -3
" التقييـ لمشركع تحسيف نكعية التعميـ الجامعي الذم قاـ بو المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية 

 :حيث خرج التقييـ إلى ما يمي" ائيبرنامج األمـ المتحدة اإلنم

 .تقميدية حتى مف عمـ الحاسكبالمناىج العربية أكثرىا  -
 .ضعؼ المستكل األكاديمي لييئات التدريس -

 .ضعؼ المكارد المالية كالميزانيات جعؿ الجامعات تمجأ إلى أشكاؿ مختمفة لمتكظيؼ -

 . االبتعاد عف الكفاءة كالميارات في التقييـ -

 : في البالد العربية مثؿتجارب رائدة مف التعميـ اإلبداعي  -4
 .كاد مدني السكداف -ة الجزيرةجامع -
 .مصر -جامعة قناة السكيس -

 .مف البحريف جامعة الخميج العربي -

ف كانت فتحت الباب عمى سبؿ تحسيف النكعية مف  كالخالصة أف نظـ التعميـ الجامعي العربي كا 
ستندة إلى التسيير كاإلدارة أك غيرىا مف المياديف، فإنيا ال تسمح بالجـز باف ىناؾ أجيزة كآليات م

 . فمسفة كاضحة لتحسيف الجكدة الشاممة
دارة الجكدةالتجربة ال -5  :تكنسية في التجديد كا 

 .امتداد النظاـ الجامعي في تكنس لمنظاـ الجامعي الفرنسي -
 .كانت السمة الغالبة في الجامعات ىي المركزية في التسيير -

دخاؿ التجديد عمى دك  -  .اليب التسيير الجامعيثـ ظيرت ضركرة الكعي لمتطكير كا 

 .ثـ تدخمت مؤسسة البنؾ الدكلي في تطكير الدراسة كالتيسير مف التعميـ الجامعي -

استفادت المعاىد العميا لمدراسات التكنكلكجية إلعداد نفسيا بالتككيف مف خالؿ قركض البنؾ  -
 .الدكلي

كخاصة سنة  1992 لقد ساىـ خبراء البنؾ الدكلي في تقييـ النظاـ الجامعي بتكنس منذ -
 .كالمستقبؿ التعميـ العالي التكنسي الرىانات كنشر تقريرا عاما حكؿ 1996

 .الكزارة المعنية بالتعميـ العالي باالىتماـ بالكفاءات كالخيرات استفادة -

 .كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف االقتراحات المقدمة مف الدراسة لـ تدخؿ كميا حيز التنفيذ
كالفعالية عمى اإلدارة المركزية كاإلدارات الفرعية بسبب الدراسة  ةلعقمنكقد أدخمت مزيد مف ا -

 .التقييمية
يعتبر التمكيؿ كاإلنفاؽ مف أىـ القضايا التي يجب االىتماـ بيا لتطكير التعميـ الجامعي في  -

 .تكنس

بركز التعميـ الخاص كالجامعة االفتراضية في تكنس كمشركع رائد مف اتباع التعميـ غير  -
 .الحضكرم القائـ عمى استخداـ تكنكلكجيات التربية كالكسائط التعميمية المتعددة كالشبكات
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 :دة في التعميـ العاليإدخاؿ الجك في التجارب العربية  -6

 :كقد استعرضت الدراسة بشكؿ مقتضب

 تجربة المغرب -تجربة مصر -تجربة العراؽ
 .الجكدة الشاممة كأكضح صاحب الدراسة إلى تكاضع تمؾ التجارب في مجاؿ

 :تجارب بعض الدكؿ الصناعية في إدارة الجكدة الشاممة بالتعميـ العالي -7    
 :فقد استعرضت الدراسة        

 -كخاصة جامعة ماديزكف بكسكنسكف مف أىـ إنجازاتيا في ثقافة الجكدة: تجربة الكاليات المتحدة  .أ
تجارب التعميـ بجامعة ماديزكف  -جيةتحسيف اإلنتامركز الجكدة ك  -ديكاف تحسيف الجكدة

 .بكسكنسكف
 :جامعك أكريجكف  .ب

 .نمكذج تحديد الخطكات العممية شماؿ غرب ميسكرم.ج 
 .رسكخ فكرة الجامعة المنتجة. د

 .فضاء لمجكدة كتحسيف الخدمات المعمكماتية: المكتبة الجامعية. ق 
 .التصرؼ في ادارة المكتبة بحرفية كتنشيط مجدد. ك
 .مكتبة التعميميةال. ز
 .التجربة الكندية في الجكدة الشاممة. ح
 .جامعة كيباؾ بريجكنسكي. ط
 .كمية االدارة بجامعة شاربركؾ. ل
 .تجربة ككلفرىامبتكف ببريطانيا. ؾ
 .جامعة طكلكف/التجربة الفرنسية. ؿ
 .التعاكف األكركبي في تحسيف النكعية مف خالؿ الحراؾ أماـ الطمبة كىيئة التدريس. ـ
 .البحث العممي شبكات االمتياز لرفع التحديات الخارجية. ف

 :ف التجارب الغربيةالخالصة التي يمكف الخركج منيا م
مف الصعكبة بمكاف تطبيؽ مقاربة تأميف الجكدة عمى العالـ الجامعي في مجممو أك في شمكلية أنظمتو  .1

 .كمؤسساتو
إلى ضركرة  كبير في التعميـ العالي التي تدفعلتكسع الانتيجة ستجابو الجامعات تحديات كبرل الناجـ  .2

 .تأميف تككيف جماىيرم بدكف فقداف النكعية
 .ينبغي تجاكز االنغالؽ داخؿ التنظيـ التخصصي كما ينتج عنو مف انفرادية كربما نزعة حمائية  .3
ا أف نمتحؽ بالتجارب يجب أف يككف لممنطؽ األكاديمي كممتو األخيرة في المؤسسات العربية إذا أردن  .4

 .الرائدة في الغرب
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أخذت المداخالت الجكانب  بعد أف تـ استعراض الدراسة فتح باب المناقشة ألعضاء فريؽ الكرشة كقد
 :التالية

 .ضركرة تحسيف إعداد برامج تدريب المعمـ لضماف الجكدة .1
 .مر الطالبضركرة التركيز كاالىتماـ بالمنتج األساسي كىك المتعمـ ككذلؾ كلي أ .2
 .البد أف تبدأ الجكدة كضبط الجكدة مف داخؿ المؤسسة أكالن  .3
 .زرع ثقافة الجكدة داخؿ المؤسسة مف خالؿ الحكار .4
معظـ المفاىيـ الكاردة ىي مفاىيـ مستعارة مف الصناعة كالخدماتية كلكف الجامعة تختمؼ عف المصنع  .5

 .بشرمفيجب أف نعي ىذا الجانب ألننا نتعامؿ مع منتج 
ضركرة أف نبدأ باالىتماـ بالجكدة الشاممة مف مراحؿ التعميـ األكلى مف التعميـ كال يقتصر فقط عمى  .6

 .مرحمة التعميـ الجامعي فقط
ضركرة كضع معايير خاصة تتناسب مع البيئة العربية كتنبع مف الجامعات العربية أكالن قبؿ اعتماد  .7

 .االلتفات إلى المعايير الدكلية بؿ ىي ضركريةالمعايير الدكلية كىذا ال يعني عدـ 
 72/27/7332الثالثاء : وقائع اليوم الثاني

 :الجلسة األولى
 معاكف كزير التعميـ العالي/ الدكتكر نجيب عبد الكاحد: رئيس الجلسة
 الدكتكرة شادية التؿ :مقرر الجلسة

/ األستاذ الدكتكر نكر الديف ساسي بدأت فعاليات الجمسة األكلى مف اليكـ الثاني لكرشة العمؿ بكرقة
بدأ الدكتكر ساسي بالحديث عف المنطمقات كالتكجيات " تصكر مستقبمي إلدارة الجكدة"كىي بعنكاف / تكنس

صكغ عقؿ جديد لمجتمع جديد يتسـ باإلبداع كيتمتع : كاستخمص منيا المياـ المستقبمية لمتعميـ كمف أبرزىا
عرض يخمؽ الطمب كتفاعؿ األنظمة الفرعية لمتعميـ العالي مع بعضيا مف بالثقة بالنفس، متبني مقكلة أف ال

جية كمع البيئة الكطنية كالقكمية كالدكلية مف جية أخرل، كتكفير أنماط جديدة لمتعميـ الجامعي كالجامعات 
اسبة، كالسعي لتحقيؽ إدارة تقكـ عمى االستقاللية كالشفافية كالمح... االفتراضية كشبكات التعميـ عف بعد

 .كدعـ تمكيؿ البحث العممي
النمكذج التغييرم : لشاممة بالتعميـ العالي كىيبعد ذلؾ استعرض الدكتكر ساسي نماذج إلدارة الجكدة ا

... ببرنامج الجكدة كنمكذج الجامعة مف اجؿ التعميـ كنمكذج الجامعة المستجيبة ( االلتزاـ)كنمكذج التعيد 
ان مستقبميان إلدارة الجكدة الشاممة بالتعميـ العالي ييدؼ إلى رسـ كبناء عمى ما سبؽ طرح الباحث تصكر 

" إدارة الجكدة الشاممة بالتعميـ العالي"الخطكط العريضة كاألفكار الرئيسة التي يمكف اعتمادىا لمقاربة إشكالية 
مف خصائصيا  كاألساليب الممكنة لمتقدـ بيذا االتجاه، كذلؾ استئناسان بالمقاربة النظرية المنظكمية التي

 .الشمكؿ كالتفاعؿ كالتنظيـ كالتعقيد
كيشمؿ التصكر ضبط العناصر كالمككنات التي ينبغي اإلحاطة بيا كأخذىا باالعتبار عند تناكؿ 

دارتيا كىي   :مكضكع الجكدة الشاممة بالتعميـ العالي كا 
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 .مكيؿ كالبرامجالطمبة كالييئة التدريسية كاإلدارية كالبنى التحتية كالت: المدخالت كتضـ .1
المخرجات في ضكء غايات المنظكمة التعميمية كأىداؼ التعميـ العالي عمكمان كأىداؼ المؤسسة في  .2

طالؽ طاقات الفرد   ...حد ذاتيا كالتعميـ لمعمؿ كلمعيش مع اآلخريف كا 
لتستجيب كتشمؿ اإلدارة كضركرة استنباط آليات جديدة في إدارة المؤسسة الجامعية : عناصر النظاـ  .3

 .لمبادئ المؤسسة الجامعية كالشفافية كالمحاسبة
في مجاؿ الخدمات الطالبية كمبادئ إدارة ( TOM)كما يمكف اعتماد مبادئ إدارة الجكدة الشاممة 

قات االرتجاعية صر النظاـ ذكر الباحث أىمية الحمكمف عنا(... QMLT)الجكدة في مجاؿ التعمـ كالتعميـ 
كالتعديؿ عمى أف يشمؿ ىذا التقييـ الجكانب الكمية كالنكعية في إدارة المؤسسة  في اتجاه ثقافة التقييـ

الجامعية، كما أكد أىمية القيادة التربكية التي ينبغي أف تمتمؾ رؤية كاضحة لمسألة الجكدة الشاممة كأف تككف 
 .قادرة عمى تبميغيا إلى العامميف معيا

ف في الكرشة تتعمؽ بالجكانب اإلجرائية لتطبيؽ ىذا التصكر ىذا كقد أثارت الكرقة تساؤالت لدل المشاركي
كمدل إيفاء مقاربة الجكدة الشاممة بحؿ اإلشكاليات كالمفارقات التي يكحي بيا الكاقع المعاشي في مستكل 

 .التعميـ الجامعي في معظـ الدكؿ العربية كصعكبة المكائمة بيف التعميـ الجماىيرم كتحسيف الجكدة
 :الثانيةوقائع الجلسة 
 الدكتكر مصباح دياب :رئيس الجلسة
 الدكتكرة شادية التؿ :مقرر الجلسة

ضبط الجكدة الشاممة لمؤسسات "خصصت الجمسة الثانية لكرشة العمؿ لمحديث حكؿ تجربة دكلة سكرية في 
شارؾ في " ةتجارب الدكؿ المشاركة في مكضكع الجكدة الشامم" كما تـ الحديث فييا أيضان حكؿ "  التعميـ العالي

الحديث حكؿ تجربة دكلة سكرية في مجاؿ ضبط الجكدة كؿ مف األستاذ الدكتكر غياث سمينة كاألستاذ الدكتكر 
 .كائؿ معال كاألستاذ الدكتكر مصباح دياب

كبنية ( الجامعية كالمعاىد المتكسطة)عرض المتحدثكف كاقع التعميـ العاـ في سكرية كمؤسسات التعميـ العالي 
كسياسة التعميـ العالي كمياـ مجمس التعميـ العالي كما ( التعميـ العاـ كالتعميـ العالي)ي كؿ منيا التعميـ ف

: استعرض المتحدثكف عددان مف مؤشرات ضماف الجكدة في لمتعميـ العالي في جامعة دمشؽ كلعؿ مف أبرزىا
كالجامعات التي تخرج منيا  نسبة أعداد الطمبة إلى أعضاء ىيئة التدريس في التخصصات المختمفة لمجامعة

 .أعضاء الييئة التدريسية في التخصصات المختمفة كالنشر العممي كاستخداـ الحكاسيب كاالنترنيت
د الطمبة إلى المدرسيف في بعض كما تـ تشخيص نقاط الضعؼ في التعميـ العالي كمنيا نسبة إعدا

ب برامج المكائمة كالتركيز عمى الجانب النظرم تخصصات كتدني الركاتب كعدـ كجكد برامج تقكيـ لألداء كغياال
 .في المناىج الدراسية كبطالة الخريجيف كتدني مستكل طرائؽ التدريس

 .أما جكانب القكة فتتعمؽ بالتزاـ القيادة العميا بالتطكير كالتجديد التربكم كال مركزية التعميـ
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كارتباط المعززات باإلنجاز، كتأكيد  كما تطرؽ المتحدثكف إلى الفرص المتاحة مف حيث تحسيف الركاتب
االىتماـ بالبحث العممي ىذا إضافة إلى تطكير أداء أعضاء الييئة التدريسية كعقد الدكرات الخاصة بطرائؽ 

 .التدريس كاستخدامات الحاسكب كبالمغة اإلنكميزية
عدد الطمبة كقمة  كما استعرض المتحدثكف التحديات التي تكاجو التعميـ العالي في سكرية كمنيا تزايد

 .المكارد المادية كالبشرية كعدـ كفاية تكنكلكجيا التعميـ كرفض التغيير
( التقييـ الذاتي كتقييـ الزمالء كتقييـ الطمبة)كأخيران تـ عرض نماذج لتقكيـ أداء عضك ىيئة التدريس 

 .ألداء أعضاء ىيئة التدريس
ديث عف تجارب بعض الدكؿ المشاركة كالتجربة كقد أثارت أكراؽ المتحدثيف نقاشان مكسعان تخممو الح

د تتمخص في تشكيؿ مجمس كطني العتمااألردنية التي بدأت في منتصؼ التسعينات مف القرف العشريف كالتي 
مؤسسات التعميـ العالي عمى المستكييف العاـ كالخاص، إضافة إلى تشكيؿ لجاف لالعتماد عمى المستكل 

نشاء مراكز لتطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس في كؿ جامعة،ػ كتدريب الجامعي كعمى مستكل كؿ كمية، ك  ا 
أعضاء الييئة التدريسية عمى ميارات الحاسكب كتزكيدىـ بأجيزة حاسكبية كمراجعة الخطط الدراسية كخطط 

 .المساقات كالتقكيـ الدكرم ألداء أعضاء ىيئة التدريس
مممكة البحريف كتكنس، كالتعميـ العالي الرسمي في  كما تـ تقكيـ مداخمة حكؿ التعميـ العالي الخاص في

 .سمطنة عماف
حكؿ التجربة السكرية في مجاؿ ضبط الجكدة الشاممة كبخاصة آليات تقكيـ أداء عضك  كجرل نقاش مكسع

عمى  28/12/2004كقد انتيت الجمسة الثانية الساعة الثانية كالنصؼ مف بعد ظير يـك الثالثاء . ىيئة التدريس
 .في اليـك الثالث لمكرشةكمؿ النقاش أف يست

 72/27/7332األربعاء  :وقائع اليوم الثالث
 .الدكتكر عمي رحاؿ: رئيس الجلسة
 .الدكتكر جبرائيؿ بشارة: مقرر الجلسة

 .نالساعة التاسعة صباحا: الجلسة األولى
ممة في التعميـ بدأ الدكتكر نكر الديف ساسي الجمسة بعرض الجزء األكؿ مف دليؿ إدارة الجكدة الشا

العالي كاستعرض التكجيات الرئيسية في إعداد الدليؿ كمفيكـ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي ككيفية 
تكظيفيا عمى مستكل عالقة الجامعة مع الخارج كعالقات الجامعة الداخمية كاستعراض مجاالت تطبيؽ الجكدة 

لتعمـ لدل الطالب كتضافر الجيكد الجامعية لبمكغ األىداؼ كىناؾ كأكد عمى تحقيؽ ا. الشاممة في التعميـ العالي
بعض النماذج في الجكدة مثؿ النمكذج التغيرم كنمكذج تميد كنمكذج جامعة القمـ كنمكذج الجامعة المستجيبة 

 .كنمكذج إدارة الجكدة في التعميـ كالتعمـ
ذم تضمف متطمبات تطبيؽ إدارة ثـ استعرض الدكتكر محمد بف فاطمة الجزء الثاني مف الدليؿ كال

الجكدة الشاممة بمؤسسات التعميـ العالي كاإلجراءات المساعدة في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كالتخطيط 
االستراتيجي إلدارة الجكدة الشاممة كبعض النماذج الخاصة بذلؾ كمنيا التخطيط االستراتيجي الناظـ كبعد ذلؾ 
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الشاممة كمجمكعة نماذج خاصة بذلؾ كمحتكيات ىذه النماذج كتـ التطرؽ تـ استعراض مراحؿ تطبيؽ الجكدة 
إلى المرحمة التي اعتمدتيا جامعة الكامنك كتضمف خمس مراحؿ كالمرحمية التي اعتمدتيا جامعة ماديزكف في 

نفيذ كما الكاليات المتحدة األمريكية كتتضمف سبع مراحؿ كاقترح الدليؿ مرحمية تتضمف مرحمة اإلعداد كمرحمة الت
يتبع ذلؾ مف إجراءات ضركرية لنجاح العمؿ كمف ثـ المرحمة الثانية التي تتضمف التقييـ لمعمؿ في المؤسسة 

 .كاإلعداد لخطة ثانية إلدارة الجكدة الشاممة
كبعدىا استعرض الباحث تقييـ إدارة الجكدة بمؤسسة التعميـ العالي كيشمؿ المحكات كاألساليب كالمعايير 

قياس إدارة الجكدة ككذلؾ أنماط التعامؿ مع المعايير العالمية كبعد ذلؾ تـ استعراض معكقات الجكدة العالمية ل
 .الشاممة

كتابع مناقشات حكؿ الدليؿ كضركرة استجابة لمتطمبات المرحمة في الدكؿ العربية كأف يككف دليالن 
أف تتبنى المنظمة العربية مشركع برنامج مرجعيان كمنيجيان لتحقيؽ الفائدة المرجكة منو كأعرب البعض عف أممو 

 .اإلدارة الجكدة الشاممة في التعميـ كتـ التركيز عمى نسبة كدرجة اإلبداع كمؤشر عمى كاقع الجكدة الشاممة
إضافة إلى إجراء دراسات تجريبية . كأشارت بعض المداخالت إلى اختيار محكات تناسب كاقعنا العربي

تراح إرساؿ الدليؿ إلى بعض الجامعات التي تطبؽ الجكدة ألخذ رأييا في مضمكنو كتـ اق. لكاقع الجكدة الشاممة
 .إضافة إلى إرسالو إلى ىيئات  كاتحادات عربية ألخذ رأييا فيو

ف المحكات العالمية في إدارة الجكدة في الدكؿ العربية كبيدؼ تحقيؽ الجكدة عمى عكال يمكف التخمي 
دارة الجكدةأرض الكاقع البد مف التخمي عف مرك  .زية العممية التعميمية كا 

 :التوصيات
بناءن عمى عرض أكراؽ العمؿ  كالدراسات كتجارب بعض الدكؿ في تطبيؽ أساليب ضبط الجكدة الشاممة 

 :انتيت ىذه الكرشة بعدد مف التكصيات اإلجرائية منيا. في مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي، كمناقشتيا
ـ الجكدة الشاممة، كبعض المفاىيـ المرتبطة بيا كاستثمار التكنكلكجيا الحديثة في ضركرة تحديد مفيك  .1

 .تفعيؿ إدارة الجكدة الشاممة
مكاناتو كطمكحاتو عند تطبيؽ أساليب ضبط الجكدة في   .2 األخذ في االعتبار ظركؼ المجتمع العربي كا 

 .ىذه المؤسسات
رادة التغي .3 ير لجميع أفراد المجتمع كعمى المستكيات كافة  إحدل التكعية بثقافة الجكدة الشاممة كا 

 .الخطكات األساسية التي تساعد عمى نجاح أساليب الجكدة الشاممة في التعميـ العالي
 .ضركرة االىتماـ بالتعميـ قبؿ الجامعي باعتباره المكرد الرئيسي لمتعميـ العالي  .4
دارة باألىداؼ ضمف الكسائؿ األساسية التي تساعد ضركرة االىتماـ بتطبيؽ إدارة الكقت كاعتماد اإل  .5

 .في نجاح تطبيؽ أساليب ضماف الجكدة الشاممة في التعميـ العالي
االستفادة مف خبرات كتجارب بعض الدكؿ المتقدمة كالنامية في بناء معايير عربية إلدارة الجكدة  .6

مكاناتو  كطمكحاتو، عمى أف تتكلى المنظمة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي تتفؽ مع ثقافتو كا 
 .العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك اإلشراؼ عمى بناء ىذه المعايير كتطبيقيا بمساعدة ىيئات قطرية
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إنشاء مركز أك ىيئة عربية لالعتماد التربكم في التعميـ العالي، تتكلى المنظمة العربية بالتعاكف مع  .7
 .عيموالمؤسسات القطرية باإلشراؼ عميو كتف

دار  .8  .يان تعزيز استقاللية الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي أكاديميان كماليان كا 
يالء المؤسسة كالييئات دكران في  .9 دعـ االىتماـ بالبحكث الجماعية داخؿ مؤسسات التعميـ العالي، كا 

 .تكجيو البحث العممي بما يحقؽ التقدـ العممي كالمجتمعي
عرؼ كاقع التجارب العربية في مجاؿ تطبيؽ أساليب إدارة الجكدة في الجامعات إجراء دراسة مسحية لت .10

 .كمؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي العربية
تكميؼ المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ بإعداد أدلة تدريب عمى تقكيـ األداء الجامعي، إدارة  .11

 .عو عمى مؤسسات التعميـ العالي العربيةالجكدة، نظاـ االعتماد األكاديمي، كتكزي
 .تطبيؽ تجريبي لمدليؿ في عدد مف مؤسسات التعميـ العالي في بعض البمداف العربية .12
أف تتبنى المنظمة العربية دليؿ إدارة الجكدة الشاممة الذم نكقش في الكرشة بعد إضافة نمكذج تطبيقي  .13

 .يو ثـ تكزيعو عمى الدكؿ العربيةيسترشد بو بعد إجراء التعديالت الالزمة عم

 .إنشاء مراكز لتطكير التعميـ العالي في كؿ الجامعات العربية كتفعيؿ المكجكد منيا .14

 .أف يتـ تبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف الجامعات العربية في مجاؿ إدارة الجكدة الشاممة .15


