
 ICQAHE(2021)350-358 
 

350 
 

 المقدمة:1.1

ال أحد يعارض حقيقة أننا نعيش في  صريأ أحي في فييم رفةعأفية  رفية    
فلثأوة ومردًرر أساسيًا فلنةو ومفأًكا فاصًًل فجةيع رألنشيةة رالتصريا ية  

فقد أضفى تةور وتنةية رفةجصةعات رفةعاحيأة يصير أ أكثيأ فيركثأ ةدر ية 

وى رمصًلكها فةرا ر رفةعأفة وتيدرتها صليى رنصا هيا ةعيدما تركيد صيد   يد
رمصًلك رفةورر  رفةا ية فوحدها  . ويعد رفصعليم ةرفة صامة ورفصعليم رفعاف  

ةرييفة صاحيية ميير أهييم ركيياوم رتصرييا  ومجصةييع رفةعأفيية  حييي  ت ييهم 

مؤس ات رفصعليم رفعاف  ةدور أساس  ف  تعظيم رفقيدرة رفةعأفيية فلةجصةيع 

نشييأ ةفثًيياً ورسييصًدرًما وتة يقًييا ميير صييًلظ مةارسيية وراوفهييا ميير تييدري   

                                                             
 

رفةعأفيييةو  وةفييي  صلةييي   عنصييياو رفةعأفيييةو  وصدمييية رفةجصةيييع  تة يييي  
 رفةعأفةو.  

فييا  وكنصيجيية فًلنصقييا رت رفةصريياصدة فصييدن  نوصييية رفصعليييم رفعيياف   وررت

  ةير كلفصم  فضًلً صر رفةناف ة رففا ة ف  سوق رفعةل  ورفصناف  رفعافة

 ة  رهيأ مفهيو مؤس ات رفصعلييم رفعياف  كنصيجية فلصو يم رفعيافة  فلعوفةي
ضييةاج  ييو ة رالصصةييا  رفةؤس يي  فيي  رفصعليييم رفعيياف   ورنصشييأت ةيي ف  

ى رفهيئيات رفعافةيية فضيةاج رفجيو ة فيي  رفصعلييم رفعياف   رفصي  صةليي صليي

  تفدييد رف ياسييات ورفةعياييأ فضييةاج  يو ة رف ييأرمل في  رفصعليييم رفعيياف 

ةلي  وأح ح الزماً صلى مؤس اتم رألص  ةها وتفقيقهيا في  ةأرمجهيا كةص
 أساس  فًلصصأرف ةها ورصصةا ها .

   

م حول ضمان 2021المؤتمر الدولي 

 جودة مؤسسات التعليم العالي

 

صعوبات تطبيق بعض معايير ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي: 

 دراسةميدانية من وجه نظر مدراء مكاتب الجودة بكليات جامعتي مصراتة والمرقب 

طه أحمد الجهيمي
1a

و أمين علي بوجنيك  
b 

a  في يا. –مرأرتة  – امعة مرأرتة  –كلية رالتصرا  ورفعلو  رف ياسية 

b  في يا.   –رفًة   – امعة رفةأت   –كلية رالتصرا  ورفعلو  رف ياسية 

 الُملخص

 
 

صصةا  ورالة هدفي ه ه رفدررسة عفى رفصعأف صلى أهم رفرعوةات رفص  تعي  مر تة ي  معاييأ ضةاج رفجو 

 ة نظأرفةؤس   ف  مؤس ات رفصعليم رفعاف  ةجامعص  مرأرتة ورفةأت   وه   ررسة ميدرنية مر و ه

جةع فكوسيلة  ص انة ةيع مدررء مكات  رفجو ة رفعاملير ةافكليات. وفصفقي  ه ر رفهدف رسصًد  رف احثاج رالس
دررء مكات  مشارك مصةثلير ف   ةيع و م36رف يانات رفًلزمة فلجان  رفعةل   حي  ةلغ صد  رفةشاركير  

راء رالح رفجو ة ةكليات  امعص  مرأرتة ورفةأت   وتم تفليل رف يانات رفةجةعة مر رفدررسة ةرسلوب

  تم و  وك فSPSSرفوحف  وذف  صر  طأي  رسصًدر  ةأنامل رففم  رالحراوية فلعلو  رال صةاصية  

سصًدر  ها فًلح اب معامل رفردق ورفث ات أففا كأون اخ فةعأفة مدى مًلءمة أ رة  ةع رف يانات وحًلحيص
 . وتوحلي رفدررسة عفى مجةوصة مر رفنصاول كاج أهةها ما يل : 

 لريانةةصة فهناك ترور ك يأ ةافةأف  رفجامع  ف  مدى تورفأ رفة احات رفًلزمة  ورنعدر  و و  صةط  ا
ظةة  د أنرفدورية  ضعف ف  تور د أماكر  يدة فلصأفيم ورألصةاظ رالةدرصية ورفأياضية  ضعف ف  تور

لعةلية فاس ة رتاةية فةأرت ة رفةقاه  ورفةةاصم  رنعدر  ةشكل ك يأ ف  توفيأ رف أمجيات رففديثة رفةن

 رفصعليةية.
 ت ة أ رءومأر ير  غياب أنظةة مصاةعةرنعدر  فل ياسات ورإل أرءرت رفشفافة ورفعا فة فلعاملير رفةصةيم

 رفعاملير  ال تو د آفيات ورضفة فلجامعات فصفديد مورر ها وصةلياتها رفصعليةية.

لكا ر ثية فال تو د منهجية ورضفة فلأةط ةير رفًأيل رفجامع  مع أرةاب سوق رفعةل  ال تو د ُمنح ةف

لةية ث رفعت فصو ي  رالسصشها رت فألةفارألكا ية  فصعظيم مر  و ة رالنصاو رفعلة   صد  و و  آفيا
 رفةنشورة. 

امل مع فلصع صد  و و  مكات  صاحة تصوفى تن ي  ةأرمل صدمة رفةجصةع ف  أغل  رفكليات  ال تو د آفيات

ل ية مًلفات رفورش ورفةعامل  ال تو د آفيات فلأةط ةير رفجامعات ومشاكل رفةجصةع ح   رأي أغ
 رفة فو ير. 

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:
 2021-10-10تاريخ النشر:

 

 الكلمات المفتاحية 

   ضةاج رفجو ة  رالصصةا  رفةؤس    رفصعليم رفعاف

  امعة مرأرتة   امعة رفةأت .

 فل اح  رف أيد رالفكصأون 

eljahimi@eps.misuratau.edu.ly 
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أي عال أج نجاح ه ه رفةؤس ات ف  تة ي  مثل ه ه رف أرمل وتكوينأأس مياظ ةشي

ت حقيقيي  ومؤهييل فجنصيياو  وتييا ر صلييى رفصةييويأ ورالةييدر   فصل ييية مًصلييف حا ييا

رفةجصةييع ورفوحييوظ فصفقييي  أهييدرف رفصنةييية رفة ييصدرمة  يصةليي  منهييا ضييأورة 

صاحة وأج  ةعاييأ رفص  تفد  نظا  ضةاج  و ة رفصعليم رفعاف  رالفصمر   ةصة ي  رف
ة ل رفجيو رفنجاح ف  تة يقها مفهوًما ومةارسة  يشكل رفل نة رألساسية فصة ي  منه

صعلييم رفشاملة ورفوحوظ نفو رالصصةا ية رفعافةية رفص  تةةيح فهيا كيل مؤس يات رف

ض ء صليى تة يي  ةعيرألكا ية  رفعاف .  ف ر فرج ه ه رفدررسة سوف ت يلط رفضيو
 معيياييأ رالصصةييا  رفةؤس يي  فضييةاج رفجييو ة ةافجامعييات رفلي ييية ميير و هيية نظييأ

ى مدررء مكات  رفجو ة ةكليات  امعص  مريأرتة  ورفةأتي   وذفي  ةيافصأكيم صلي

رفيي  رفةأ -رف فيي  رفعلةيي  –معيياييأ مفييد ة تيييد رفدررسيية فيي    رفقيييا ة ورففوكةيية 
 ورف يئة و.صدمة رفةجصةع  –ورفًدمات رفصعليةية 

 :مشكلة الدراسة1.2

فعييامير رةنياًء صلييى رف يانيات رفرييا رة صيير تقياريأ هيئيية رفأتاةيية رإل رريية صيير     

   فيةييا يًييض ةوضييع رفجامعييات ومييدى رمكانييية تة ييي  ةأنييامل 2017 2015

رفةأكم رفوطن  فضةاج  و ة  ورصصةا  رفةؤس ات  كاج هناك ضعف ورضح ف  
 معييات فيةييا يصعليي  ةةييدى رفصييمر  مييدررء مكاتيي مؤشييأرت رفصقيياريأ رفًيياا ةافجا

ت رفجييو ة   رصييل رفجامعييات وتن ييي  رفعةييل ورفجهييو  فيةييا ةييينهم  وكيي ف  رشييارر

ت رفصقيياريأ عفييى رفيينقض رفك يييأ فيي   اهمييية م ييان  رفكليييات ورفةعامييل ورفقاصييا
ضياً رفدررسية  ورنعيدر  تيورفأ تورصيد ةينيات صاحية ةرصضياء هييرة رفصيدري    وأي

يية ف  مكاففية رياهأة رفص يي  رإل رري ورتًياذ رإل يأرءرت رفقانون ةو و  ترور
 رفًلزمة حياظ رفةصغي ير صر رفعةل وغيأ ذف  ..  

فةمييد رمر ه ر رفةنةل   تظهأ مشكلة رفدررسة في  مفاوفية تييا  رف احثياج ةي  أرء 

ميير رف فيي  صيير معأفيية  رألسيي اب ورفة يي ات رفصيي  تييد تُفضيي  عفييى رفةميييد ميير 

 ات رفص ة تيد رفدررسة وذف   فةعأفة رفةعوتات رفأوي ية ورفصفديرفصشًيض فلظاهأ
  تد تفوظ مر تة ي  ةأنيامل رفةأكيم رفيوطن  فضيةاج رفجيو ة مير صيًلظ رالفصيمر

الت ةةعاييأ رالصصةا  رفةؤس   فلجامعات رفلي ية  وذفي  مير صيًلظ طيأح رفص يا 
 رآلتية: 

 تساؤالت الدراسة: 1.2.1

  ةعييض معيياييأ رالصصةييا  رفةؤس يي  فضييةاج هييل يو ييد تييدن  فيي  م ييصوى تة ييي

 -ةييية رفةأرفيي  وصييدمات رفييدصم رفصعلي -رفجييو ة فيي  كييًلً ميير  رفقيييا ة  ورففوكةيية 

ة صدمة رفةجصةيع ورف يئيةو  في  كلييات  امعية مريأرتة مير و هي -رف ف  رفعلة  
 نظأ مدررء مكات  رفجو ة ةافكليات ؟

رالصصةييا  رفةؤس يي  فضييةاج هييل يو ييد تييدن  فيي  م ييصوى تة ييي  ةعييض معيياييأ 

 -فعلةي  ررف في   -رفةأرف  وصدمات رفدصم رفصعليةية  -رفجو ة  رفقيا ة  ورففوكةة 
تي  صدمة رفةجصةع ورف يئةو  ف  كليات  امعة رفةأت  مر و هية نظيأ ميدررء مكا

 رفجو ة ةافكليات ؟

 : أهداف الدراسة 1.3

 ي  ف أنيامل رفصعأف صلى مدى عمكانية تة ي  ةعض معياييأ رالصصةيا  رفةؤس -

 - رفةأرفيي  وصييدمات رفييدصم رفصعليةييية -ضييةاج رفجييو ة    رفقيييا ة ورففوكةيية 

صدميية رفةجصةييع ورف يئيية و وذفيي  ميير  صييًلظ تشييًيض أهييم  -رف فيي  رفعلةيي  
 رفرعوةات ورألس اب رفص  تور م  امعص  مرأرتة ورفةأت  ف  تة يقها. 

ليات رفجو ة  ةافكرفصعأف صلى و هات رفنظأ رفةص اينة فكل مر مدررء مكات   -

ة ف  كًلً مر  يامعص  مريأرتة  ورفةأتي  فيةيا يصعلي  ةصة يي  معياييأ رفجيو 
 رفةًصارة تيد رفدررسة.

مفاوفة تقديم توحيات تشًض ورتع رفجامعيات رفةعياش وميا يةكير توحييفم  -

 وتة يقم مر رفةعاييأ رفةًصارة تيد رفدررسة.
 :أهمية الدراسة 1.4

وفم فةوضو  يص م ةاففدر ة ن  ياً في  تن ع أهةية رف ف  مر صًلظ تنا    

آال وهو  ررسة   -ف  حدو  صلم رف احثاج -أ ةيات رفصعليم رفعاف  ف  في يا 
رفرييييعوةات فيييي عض معيييياييأ ضييييةاج رفجييييو ة ورالصصةييييا  رفةؤس يييي   

ةةؤس ات رفصعليم رفعاف  ف  في يا. كةا ت أز أهةية ه ر رف ف  ف  تأكيمه 

طلي  رألطيأرف ذرت رفةريلفة  صلى  ررسة موضو  فةر ورتيع رز ييا 

ةةؤس يية رفصعليييم رفعيياف  رفلي ييية صلييى تجويييد صييدماتها رفصيي  تعييد عحييدى 

رفأكيياوم رألساسييية فيي  تفقييي  رف نيياء رف ييليم فلةجصةييع. كةييا ت ييصةد هيي ه 
رفدررسة أهةيصهيا في  مفاوفية تقيديم تغ يية صك يية   تيقية في  ةعيض  ميا 

فنظييا  رألكييا ية  تعانيييم رفجامعييات رفلي ييية ميير حييعوةات فيي  تة ييي  ر

رفضامر فلجو ة ورفةامح فلفروظ صليى رالصصةيا  رفةؤس ي  مير صيًلظ 
رفكشف صر تة ي  ةعض مر رفةعاييأ رفًلز  تورفأها فيها ةافشكل رفدروم 

 ورفة صةأ. 

 مجتمع الدراسة: 1.5

يصكييوج مجصةييع رفدررسيية ميير  ةيييع مييدررء مكاتيي  رفجييو ة  ةكليييات   
رسيصًدر  أسيلوب رفة يح رفشيامل   امعص  مرأرتة  ورفةأتي   حيي  تيم

  و مديأ مكص16فجةيع مفأ رت رفةجصةع رفة صهدف  ورف افغة أصدر هم  

و مديأ مكص   و ة ةكليات  امعية 20 و ة ةكليات  امعة مرأرتة  و 
 رفةأت . 

 منهجية الدراسة:  1.6

أف رنةًلتاً مر ط يعة رفدررسة ورفةعلومات رفةأر  رففروظ صليهيا فلصعي

عوةات رفصيي  تيد تعيي  مير تة ييي  في عض معياييأ ضييةاج صليى أهيم رفري

  اسصًدرةرفجو ة  ورصصةا  مؤس ات رفصعليم رفعاف  ف  في يا  تا  رف احثاج 
 رفةنهل رفوحف  رفصفليل  رف ي يعصةد صلى  ررسة رفظياهأة كةيا هي  في 

رفورتيييع  كةيييا رسيييصعاج رف احثييياج ةةريييا ر ةفثيييية تةثليييي فييي  رفةجيييًلت 

ات فعلةية ورفصقاريأ رفرا رة صر هيئات رفةنظةورفأساول ورفةؤتةأرت ر
 رفدوفية .  

 :الدراسات السابقة1.7

  ةعنيورج إعمكانيية 2012 – ررسة  عفأ ع ري   وص درفأحةر رألصصيأ 

تة ييي  ع ررة رفجييو ة رفشييياملة صلييى صييدمات رفصعلييييم رفعيياف  ميير أ يييل 

رفصف يييييير رفة يييييصأ وضيييييةاج  يييييو ة رفةًأ يييييات ورففريييييوظ صليييييى 
 ة حي  هدفي رفدررسة عفى رفصعأف صلى كيفية تفقي  رفجورالصصةا يةإ  

 ف  صدمات رفصعليم رفعاف  وكيفية رفففار صليها مير أ يل رففريوظ صليى

معية رالصصةا ية وتفديد رفةعاييأ فلصقيييم رفي رت  ورفًيار   فيدى فيأ   ا

 رفةاوف ةافًأمة  وك ف  نشأ  قافة رفجيو ة ةيير أصضياء هييرة رفصيدري 
ر ع مأرحل رفقأرررت ورفُة اءفة رف كية  حي  كاج مومشاركصهم ف   ةي

أةيأز رفنصيياول رفصيي  توحييلي عفيهييا  ررسية رف احثيياج أج هنيياك وصيي  فييدى 

لغي ةأصضاء هيرة رفصدري  ةةصةل ات تة ي  ع ررة رفجو ة رفشاملة ةن  ة 
%و  كةا أج ف  نف  رفوتي يو د نقض ف  رفقاصات رفصدري يية  70.3 

ييمة ةكص ات رفةصًررة  ورف يئة رفجامعيية رفةصةورفةعامل رفةجهمة   ورف

  رفصيي  ال تل يي  رحصيا ييات رفةجصةييع رفةفليي   موييياً وهيي ر مييا ركييده حييورف
 %و مر أ ةاف  رفة فو ير.70 

  ةعنيورجإ تة يي  نظيا  ضيةاج رفجيو ة في  2014 ررسة حلفية رتا : 

مؤس ييات رفصعليييم رفعيياف  رفجمروأييية: آفاتييم ومعوتاتييمإ  حييي  هيييدفي 
ة عفييى رفصعييأف صلييى معوتييات تة ييي  نظييا  ضييةاج رفجييو ة فيي  رفدررسيي

مؤس ييات رفصعليييم رفعيياف  رفجمروأييية. تييم تو يييم  رسييصةارة رسييص انة عفييى 

م يييؤوف  ضيييةاج رفجو ةةافجامعيييات رفة يييصهدفةةهدف رفصعيييأف صليييى 
رفة أررت رفدرفعة فصة ي  نظيا  ضيةاج رفجيو ة صليى م يصوى مؤس يات 

ية ةكيفية رفصة ي    عضيافة عفيى تفدييد رفصعليم رفعاف   ورفًياررت رألساس

رفةعوتييات رفصيي  تفييد ميير صةلييية تة ييي  هيي ر رفةييدصل وصورمييل رنجيياح 
تة يقم. و تد أرهأت نصاول رفدررسة صر  فع كل مير رفصفيديات رفدرصليية 

ورفًار ية رفص  تور يم مؤس يات رفصعلييم رفعياف  رفجمروأيية عفيى تة يي  

 و  رصصًلفات ف  و هات نظأ نظا  ضةاج رفجو ة ةها  ةاإلضافة عفى و

م ييؤوف  ضييةاج رفجييو ة حييوظ رف ياسيية رفةناسيي ة فصة ييي  نظييا  ضييةاج 
رفجو ة  كةا كشفي نصاول رفدررسة أيضاً صر و و   ةلية مير رفةعوتيات 
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رفص  تفد مر تة ي  نظا  ضةاج رفجو ة ورفةصعلقة ةافجان  رفقيا ي صلى 

  صلييى م ييصوى م ييصوى رفييوزررة رفوحييية  ورفجانيي  رإل رري ورفصنظيةيي

رفةؤس يية  ورفجانيي  رف ييلوك  فألطييأرف رفةعنييية ةصة يقييم  كةييا كشييفي 

رفدررسيية صيير و ييو   ةليية ميير صورمييل رفنجيياح ذرت أهةييية مصفاوتيية ميير 
و هية نظيأ م يؤوف  ضييةاج رفجيو ة  مةيا يصعييير صليى حيانع  رفقييأرر 

رألص  ةها إلنجاح تة ي  نظا  ضةاج رفجو ة ف  مؤس ات رفصعليم رفعاف  
 .أيةرفجمرو

 : إ تييياس فاصلييية تة ييي  معيياييأ 2015 ررسيية ح يياج  اةييي  وسييناج حأ يياج. 

إ. حيي  سيعي QFDررةيل ةاسصًدر  أسلوب  –ضةاج رفجو ة ف   امعة  يهاج 
ب هي ه رفدررسية عفيى تيياس فاصليية تة ييي  معياييأ ضيةاج رفجيو ة ةاسيصًدر  أسييلو

QDF ميم صفيد وميا تقدمر صًلظ مرفوفة تأةط ما ةير رفةيمرت رفص  يةل ها رفة ي

يي   يم رفجامعة مر عمكانيات ةهدف تفقي  رفصكامل رفوريف  ور أه صليى رف يئية  ح

امعية ررةيل  وذفي  فقيياس رفكفياءة ةافج –تة ي  ه ر رألسلوب صلى  امعة  يهاج 
قارنة وتفديد نقاط رفقوة ورفضعف ورففأا ورفصهديدرت رفص  تور هها  حصى يصم م

ة أيضياً رتفا  رفجامعات رفعأةية  كةا روضفي رفدررسينصاول ه ر رأل أ مع معاييأ 

ت ميير صييًلظ نصاوجهييا أج ةيييي رفجييو ة ةافجامعيية  ةييرج رفجامعيية تفصقييأ فلةة ييوحا
ة  كةا رفةيدرنية أل ل رفصعأف صلى حا ات ورغ ات رفة صفيدير رفةفصةلير فلجامع

ء ر ر نيايأج رفجامعة ةنف  رفوتي تةيمت ةصوفيأ  رفص هيًلت رفص  تقيدمها فلة يصفيد

ر ميرفعةليات رفصعليةيية   ومير  يم رصيأى ضيعف رمكانيية رفجامعية في  رالسيصفا ة 
 مًأ اتها إ رفةل ةإ  ف  رفة صق ل .

أرمج    ةعنورج  مدى تورفأ مصةل ات رفجو ة ورالصصةا  رف 2017 ررسة رفنعاس. 

جيو ة فلدررسة رفجامعية ف   امعة ط أق وفقاً فةعايأ رفةأكيم رفيوطن  فضيةاج رف
فصعيأف صصةا  رفةؤس ات رفصعليةية ورفصدري يةو. حي  هدفي ه ه رفدررسية عفيى رور

  صلييى مييدى تييورفأ مصةل ييات رفجييو ة ورالصصةييا  رف أرمجيي  فلدررسيية رفجامعييية فيي

  امعة ط يأق وفقياً فةعياييأ رفةأكيم رفيوطن  فضيةاج  يو ة ورصصةيا  رفةؤس يات
صةييد  إامل في  كيًلً مير رفصعليةية ورفصدري ية مر و هية نظيأ رفقياوةير صليى رف أني

ررييية رفكليية  م ييجل رفكلييية  رفدررسيية ورالمصفانييات  شييؤوج رفةل يية  رفشييؤوج رإل 

صقيييم ةيوذو رفنورفةافية  رفةكص ة إ  ةكلية رالتصرا  ورفعلو  رف ياسية  وذف  ةصقديم 
رفرييا ر صيير رفةأكييم رفييوطن  رفًيياا ة ييأرمل رفدررسيية رفجامعييية  وتوحييلي 

أ رفةقياةًلت رفشًريية عفيى ةعيض رفنصياول منهيا: تيورف رفدررسة صر طأيي  ر يأرء

 إفةصةل ييات رفجييو ة ورالصصةييا  رف أرمجيي  فلدررسيية رفجامعييية رفًاحيية ةةفييوري 

% صليييى رفصيييورف   70%  55رف أنيييامل رفصعليةييي  ورفشيييؤوج رفةًلةيييية إ ةن ييي ة 
وضييعف فيي  تييورفأ مفيياورإ أصضيياء هيييرة رفصييدري   وصدميية رفييدصم رفصعليةييية  

اج رفجيييو ة ورفصف يييير رفة يييصةأ إ ةن ييي  صليييى رفصيييورف  كانيييي رفةأرفييي   وضييية

%  وأوحي رفدررسة ةافصأكيم صلى رفةفاور رفص  ينصاةهيا %49 %12 %5 44
 رفضعف ف  تل ية مصةل ات تفقي  ضةاج رفجو ة ةافجامعة.

  ةعنيورج  ميدى تة يي  معياييأ ضيةاج 2020 – ررسة هند رألحم و أيةر مفةد 
ة نظيأ رفةناهلو ف  رفجامعات رف و رنية مر و ه –لم رفجو ة   نوصية فُأا رفصع

ج أصضاء هيرة رفصدري و. حي  هدفي ه ه رفدررسة عفى تة ي  ةعض معاييأ ضةا

رفجيو ة في  رفجامعييات رف يو رنية ميير و هية نظييأ أصضياء هيييرة رفصيدري   وذفيي  

مفيأ ةو مير أصضياء  90ةاسصًدر  رفةنهل رفوحف  رإلحراو  صليى صينية ةلغيي  
ة رفدررس دري  ةكليات رفعلو   رإل ررية ف  رفجامعات رف و رنية. وتوحليهيرة رفص

 يي  عفى أج مفور إ نوصية فُأا رفصعلم إ فم يفق  رففيد رأل نيى مير مقوميات تة

تيل و وهيو أ3.2معاييأ ضةاج رفجو ة  وذف  مر صًلظ مقارنة رفةصوسط رفةفق   
أ ف رفأر يع في  تيوفيو وذفي  ة ي   رفضيع3.4مر رففد رأل نى رفةق وظ فلةفور  

 افة عفىكًلُ مر رفةأر ع ورفدوريات رففديثة رفًاحة ةافةقأررت رفدررسية  ةاإلض

ضيييعف فييي  تيييوفأ رفةعينيييات رفصقنيييية فألسيييصاذ رفجيييامع  مييير مك يييأرت رفريييوت 
 ورف أو يكأتاتورسييصًدرمها . وفيييم يفقييي  مفيييور إ رفةنييياهل إ رففيييد رأل نيييى مييير

و ميير 3.1اج رفةصوسييط رفةفقيي   مقومييات تة ييي  ةعييض معيياييأ رفجييو ة حييي  كيي

 و ورفأر ع ف  ضعف رتفياق رفةنياهل ميع رحصيا يات سيوق3.4رفةصوسط رفةق وظ  
 رفعةل  وضعف ف  تفديصها ةشكل  وري.

 مصطلحات الدراسة:  1.8

ويييصم ميير صًلفييم ع ييأرء تييدتي  وتقييويم   االعتماااد المؤسسااي: 1.8.1   

شيييامل فلةؤس ييية رفصعليةيييية فغيييأض رفصفقييي  مييير رسيييصيفاوها وتفقيقهيييا 

ة فةصةل ات مفاور رالصصةا  رفةفد ة وحروفها صلى رالصصةا  صًلظ فصيأ

زمنية مفد ة مر ةدء ممروفة نشاطها رفصعلية   ةشأط حروظ رفةؤس ة 
ة رفةًصرية   ميأ ير ت ل ذف  صلى تأصيض ممروفة أنشيةصها مير رفجهي

 و.2012ورفشأك    

نيم أصأفي منظةة رفيون يكو رفصعلييم رفعياف  صليى التعليم العالي:  1.8.2

ا مإ ةيع  أنور  رف أرمل رفدررسية  ورفصدري  صلى رف فوث  ف  م صوى 

ةيية ةعد مأرحل رفثانوي  ورفص   تقيدمها رفجامعيات  أو رفةؤس يات رفصعلي
 عليم رفعاف  مير ت يل رف يلةات رفةًصريةرألصأى رفةعصةدة ةةؤس ات رفص

 و.  UNESCO, 1998ف  رفدوفة إ  

يهم أصضاء هيرة رفصدري  رف ير أُوكل عفمسؤول الجودة بالكلية:  1.8.3

رفعةل كةن قير فلجو ة  رصيل أت يامهم رألكا يةيية  حيي  يشيأفوج صليى 

  فييتنفييي  رفةهييا  و رألصةيياظ رفةصعلقيية ةصف ييير وتةييويأ رفجييو ة  رصلهييا  

  وء مصةل ات ومعاييأ ونةاذو رفجو ة رفةفد ة مر ت ل رفةأكم رفوطنض
 و. 2019فلصقويم ورالصصةا  رألكا ية  أو رفهيئات رفعافةية   رففأة   

 اإلطار النظري للدراسة:
 :المقدمة 2.1
رهأت مشكلة رفجو ة ف  ت عينيات رفقأج رفةاضي  كةوضيو  يثييأ     

تلييي  رف ياسييييير وتيييا ة رفةؤس يييات ومجةوصييية مصنوصييية مييير أحيييفاب 
رفةرلفة رآلصيأير  حيي   تج يد هي ر رفقلي  في  حممية  مير رفصغيييأرت 

يات رفةصمرمنة رفص  تؤ أ صلى رفصعليم رفعاف   مثل رفصفويض ومنح حًلح

ر  أوضة صلى رفصةويل  ورفصوسيع رفةصمرييد في  أصيدفل لةة  ورفقيو  رفةف
 و.Harvey &Askling  2003رفةًلب وما شاةم ذف   

 ي ة ورفجو ة ف  رفصعليم رفعاف  أحي في م يرفة ذرت أهةيية مصمرييدة ةافن 

فلةؤس ات  وك ف  فل ياسات رفعامة ورفةنارأرت رفصي  تفيدث وتصةيور 
وريف   ةشكل مصمريد صلى تحوظ رفصعليم  ةشكل صا .  وةه ر  يصم رالصصةا

قع معاييأ تفد  ضةاج رفجو ة  فلصف ير رفشامل فلةؤس ات وع ررتها. وي

صلى صيات  مأركيم ضيةاج رفجيو ة رفة يؤوفية  رفصامية رتجياه رفةؤس يات 
ورفجةهيييور فلصركيييد مييير أج منص ييي   رفصعلييييم ومقيييدم  رفً يييأة يقيييدموج 

 قية في  رفنظيا م صويات  يدة ف  رأل رء  وذف  مر أ ل رفففيار صليى رفث
 و.Prisacariu 2014رفصعلية  صلى رفرعيدير رفةفل  ورفدوف   

 مفهوم الجودة و ضمان الجودة:2.2

رفجو ة كظاهأة رهأت صًلظ رفعرأ رفرناص  صاًحة ف  رففصيأرت     
حف ما ةعد رففأب رفعافةية رفثانية   وكاج أوظ رسصًدر  فلةرةلح هو و

زة  أو سيئة  أو مصوسةة  أو مةصا رفةنصجات رفرناصية سورء كاني  يدة 

مر وو سورء كاني تصةصع  ةافةةيمرت رفًلزمة وف  م صوياتها رفةفدو ة. 
رفرع  وضع توحييف  تيي  وشياوع فلجيو ة ألنهيا يةكير أج تكيوج فهيا 

 ً  صدة معاِج مًصلفة  ويةكير أج تكيوج فهيا صيدة رسيصًدرمات مًصلفية أيضيا
 ةاصصًلف  قافات ومجاالت رفدوظ رفةًصلفة.

وصلى رفيأغم مير أج مفهيو  رفجيو ة ي يدو ة ييًةا صنيد رفي عض  عال أج 

 يصع ر هناك رفعديد مر رألفكار ورفصعأيفات رفةًصلفة صر ةعضها  وأحيانًا

 صلى رفناس شأح معانيها صندما يُ ئل إميا هي  رفجيو ة إ  و فكير ةشيكل
صييا   ي ييصًد  رفنيياس هيي ر رفةرييةلح فلصع يييأ صيير شيي ء مييا ة ييةات أو 

ف دة  ورفةيل عفى رسصًدر  ه ر رفةرةلح ةةعنى عيجاة  وموتمعاييأ  ي

قيةهيا عيجاة   وفكر ف  رفورتع ال تكوج رففافية  روًةيا هي  نف يها صنيدما ن
 أكا يةيًا.

يةكر تعأيف رفجو ة صلى أنها  ر ة أو تيةة فش ًء ما مثل منصل أو صدمة  فه  

فًيدمات فيةيا يصعلي  ت ف  صر رألفضل وصر صةلية م صةأة  فصقييم رفةنصجات أو ر
 ةدر ة رضى رفعةًلء فصل ية رفقضايا رفةةلوةة ورإليفاء ةها.
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تنفي   عما عذر حاوفنا تعأيف ضةاج رفجو ة ؛ ف نها ص ارة صر ع أرءرت وصةليات

ميية أو مفيد ة ومنهجييية ةافكامييل فصييوفيأ رفثقيية فيي  تقييديم  ييو ة صافييية فةنييصل أو صد
 مؤس ة وما عفى ذف .

ر صةيورت فصيوفيأ  يو ة  ييدة و يضيةر أج رفةنيصل أو يصكوج ضةاج رفجيو ة مي

فجيو ة رفصل يية  -رفةعياييأ  -رفًدمة أو رفةؤس ة سصكوج فها رفةصةل ات رفضأورية 

فجيو ة رفةةلوةة. كةا يشةل ضةاج رفجو ة رفةصةل يات ورفدررسيات رففنيية فصيوفيأ ر
صلى  اففروظة ورفثقة ةافجو ة. و هو أ رة فضةاج رفثقة رفةص ا فة ورفثقة فيةا يصعل 

عافةية ف وق رف و ة صافية وأ روها.  ويعد رفصعليم رفعاف  أحد رفةجاالت رفك يأة ف  ر

 رفصيي  تة يي  ضييةاج رفجييو ة فلفرييوظ صلييى رفثقيية رفةص ا فيية ورفثقيية فيي  رفصعليييم
 و. KEÇETEP & ÖZKAN)  2015رفعاف 

 مفهوم االعتماد: 2.3

ذر م ميا عيةكر تعأيف رالصصةا  صلى أنيم إ صةليية ت يصند عفيى رففكيم رفةهني  فصقييي    

   حيي كاني مؤس ة أو ةأنامل تعلية  يفي  ةافةعياييأ رفةفيد ة فجيو ة رفصعلييم أ  ال

ج  يكوج رفغأض منم هو طةرنة رفةًلب ورفجةهور رفةفصةل رفصعامل معم  ةرج صأي
  وتييد حققيور رففييد رأل نييى مير رفكفيياءة  فييرفةؤس ية تفرييلور صلييى ةأنيامل معصةييد  

ةافي  فمجاالت رفدررسة رفص  رصصاروها  وةافصياف  يعص يأ شيكًلً مير أشيكاظ رففةايية 
 :و.(Prados , Peterson  &Lattuca ,2005رفًدمة

 مفهوم التعليم العالي: 2.4

  ةرفثقافيح   ميا تيم رالتفياق صلييم في  منظةية رألميم رفةصفيدة  فلصأةيية  ورفعليم و    

و أج رفصعلييم رفعياف  في  كيل مكياج يور يم تفيديات   UNESCO, 1998رفيون كو 

ميا  وحعوةات ك يأة تصعل  ةافصةوييل  ورفة ياورة  في  شيأوط رفق يوظ  رألكيا ية  و

ي ييصلم  صييًلظ فصييأرت رفدررسيية  وتف ييير وتةييويأ م ييصوى رفةييورفير  وتةييويأ 
  رفصدري صليها  ف  كًلً مررفصدري  رفقاوم صلى رفةهاررت  وتعميم رفجو ة ورفففار 

ورف فيي   ورفًييدمات  ومييدى عمكانييية  توريييف رفًييأيجير  ومييدى عمكانييية عةييأر  

تي ف  رفوورتفاتيات تعاوج فعافة  وك ف  رفوحوظ رفعا ظ عفى فورود رفصعاوج رفدوف . 
افصقيد  ةنف م  يور م رفصعليم رفعاف  تفديات رصأى ة ي   رففيأا رفجدييدة رفةصعلقية  

ا    رفي ي يعةيل صليى تف يير طيأق رفةعأفية ورنصا هيا  وع ررتهيا ونشيأهرفصكنوفو 
 ورفوحوظ عفيها ورفصفكم فيها.

 ضمان الجودة في التعليم العالي:   2.5

يييع يقرييد ةضييةاج  ييو ة رفصعليييم رفعيياف  ةرنييم إ مفهييو  مصعييد  رألةعييا  يشييةل  ة   

ةيي   وريياوف وأنشييةة رفصعليييم رفعيياف : رفصييدري   رف ييأرمل رألكا يةييية  رف فيي  رفعل

اح ة رفعياملير ةافةؤس ية  رفةييًلب  رفة يان   رفصجهييمرت رفةا ييية   رفًيدمات رفةريي

 رت  يييم رفيم صةليية رفصقيييم مير صيًلظ رفصقفلعةلية رفصعلةية ورفًدمات رفةجصةعيية  وتيص
م صصييارهرفًار    أي تقييم رفةأر عير رفًار ير رف ي يصرفور ةاالسصقًلفية وييصم ر

             مر صًلظ رفً أرت رفعافةية رفةعينة  ةصعميم رفجو ة   كلةا أمكر ذف  إ   
 و.2017شناف  وةلًيأي 

 الي:معايير االعتماد المؤسسي في التعليم الع  2.6

صصةا     تم رحدرر  فيل ضةاج رفجو ة ورال2008مع ةدرية ترسي  رفةعاييأ ف  صا  

 صر مأكم ضةاج رفجو ة ورصصةا  مؤس ات رفصعلييم رفعياف   وهيو ص يارة صير  فييل

 فة ا ئرفةفاور وع أرءرت ضةاج رفجو ة ورالصصةا  رفصعليم رفعاف  ف  في يا ويشأح 

آفيييات ضييةاج رفجييو ة ورالصصةييا    مييأ ير رألساسييية فلنظييا  ومأرحييل رفصة ييي  و
 و.2012ورفشأك    

 

 

 المرافق وخدمات الدعم التعليمية والتدريبية: 2.6.1

تّعييد كييل رفة ييان  رفصعليةييية  ورفوسيياول ورفكصيياب رفصعليةيي  أحييد أهييم     

رفعناحأ رفص  يعصةد صليها ف  رفقيا  ةافعةلية رفصعليةية  وفصفقيي  رفجيو ة  

ةييا  ةجييو ة هيي ه رفعناحييأ  حييي  تعص ييأ  ييو ة رفة نييى  فيهييا ين غيي  رالهص

رفصعلية  ةةشصةًلتم رفةا ية ورفةعنوية مثل رفقاصات  رفصهويية  رإلضياءة  
رفةقاصد  رفنا ي رفةًلة   رففدرو  وغيأها  مر ةير أهم مفاور رفعةليية 

رفصعليةية  حي  ييصم فييم رفصفاصيل ةيير مجةوصية صناحيأه  كةيا أنيم ييؤ أ 

لييم ومًأ اتيم   فكلةييا ح يني وركصةليي تاصيات رفصعليييم صليى  يو ة رفصع
 كلةا أ أ ذف  ةدروة عيجاةاً صلى تدررت صضة هيرة رفصدري  ورفةًلب .

مات كةا أج فجو ة رفوسياول رفصعليةيية رفيدور رفهيا  ورفصكةيلي  فجيو ة صيد
 مأرف  رفدصم رفصعليةية  حي  ت يةح رأل هيمة رففديثية ةص يهيل رففريوظ

 زميية وت ا فهييا و علهيا مصاحييم فةيير يةل هييا. ويةكييرصليى رفةعلومييات رفًل

ع ةيياظ مكونييات تكنوفو ييييا رفةعلومييات ةييياأل همة ورفةعييدرت رفًلزمييية 

ية  فصشغيل نظا  رفةعلومات  ورف أمجيات ورالتراالت رف يلكية ورفًلسيلك
ا رفصيي  ت ييةح ةانصقيياظ رفةعلومييات ميير أميياكر تًمينهييا عفييى رفة ييصفيد منهيي

 ةشكل مي أ. 

يةييا يصعليي  ةجييو ة رفكصيياب رفصعليةيي   أي  ييو ة مفصويييات كيي ف  رألمييأ ف

هيو فرفكصاب وتفديصم رفة صةأ ةةا يورك  رفصغييأرت رفةعأفيية رفة يصةأة  

يا ة ي اصد رفةاف  صلى تنةية ذرتم ف   ررسصم وأةفا م  كةا ي اصد ف  ز
م ييصوى رفييوص  ورإل ررك فديييم وميير تييم رفقييدرة صلييى رفصفريييل رفيي رت  

 و.2014ورالطًل    رتا  فلةعلومات ةاف ف  

 القيادة والحوكمة: 2.6.2 

 تعص ييأ تيييا ة وحوكةيية رفجامعييات ميير رألمييور رفهاميية  نفييو رفصةييويأ    

ورفصف ير رفة صةأير فضةاج  و ة وتعليم هيا ف    حيي  تعص يأ تناصية 
 ت ياصد رفقيا رت رفعليا رفجامعية ةافجو ة  وضةانها مر أهم رفعورمل رفص 

ت ه  ورفصفكيأ ةافجو ة  رصل رفجامعات  فه ه رفقيا رصلى رنصهاو أسلوب 

ميير يجيي  أج يقييو  تةييار رفجييو ة  وهيي ر ال يعنيي  تفةلهييا كاهييل تة ييي  
ة  رفجو ة ومر تم ضةانها في  رفجامعيات  وفكير عذر رصص أنيا رفجيو ة ةي ر

نةيو ف نها تفصاو عفى ةيئة مناس ة أو أرضية صر ة ت صةيع مر صًلفها رف
 ور مناط ةافقيا رت رفجامعية.ورالسصقأرر وه ر رفد

مر  كةا تد شاب فدور مكات  رفجو ة  ةافجامعات أيضاً رفكثيأ مر رفل  

 هة وصد  رفق وظ مر  هة أصأى مر ت ل ر ساء رفجامعات  عضافة عفى 

سييوء فيي  رصصيييار ةعييض ميير مييدررء مكاتيي  رفجييو ة ةافجامعييات وهيي ر 
 و.2012مأ ير  مأ عم عفى صد  رفدررية وفهم رفجو ة وضةانها   

  وفقد ةأهني رفعديد مر رفدررسات ورفصجارب ف  رفعيافم أج رففوكةية في
مؤس ييات رفصعليييم رفعيياف  صةييوة ضييأورية تجيياه تةييويأ نوصييية رفصعليييم 

رفعيياف  وأحييد رفعناحييأ رألساسييية رفصيي  تييؤ ي عفييى تف ييير رفةًأ ييات 

 تصةييم رفصعليةية. وف  رفورتع ت ير أج أغل  رفجامعات رفعأيقة في  رفعيافم
ا   ةيعها ة ياسات فعافة فلفوكةية ورفصةوييل ورفقييا ة  فضيًلً صير رصصةي

ه ه رفةؤس ات آفيات مؤس اتية ورضفة وحأحها صليى نوصييم رفهيكيل 
 و.2018رفصعلية  فيها   ةأكات ورحاظ  

 البحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة:2.6.3

ت وتقييدمها أج رفص ييليم ةرهةييية رف فيي  رفعلةيي  فيي  تةييويأ رفةجصةعييا   
يقصض  رفص ليم أيضاً ةرهةية رف اح  رفعلة   وةضأورة رالهصةا  ةف ير 

رصصياره وعصدر ه وتدري م وترهيلم   ذف  ألنيم رف احي  رفعلةي  هيو رأل رء 

فصفقييييي  أهييييدرف رف فيييي  رفعلةيييي   ورفةنفيييي  ف ياسييييات هيييي ر رف فيييي  
ورسصأرتيجياتم وصةةم ومشأوصاتم وةأرمجم  وةقدر ما يصيورفأ فل احي  

رفعلةيي  ميير صريياوض وحييفات وتييدررت ورييأوف يصةل هييا فيي  مجيياظ 

رف ف  رفعلة   ةقدر ما سوف يةصلكم مير مهياررت صلةيية ةفثيية ويكيوج 

صلى رفقدر مر تقديم رفةلةوس ةفا ات أمصم ومجصةعم ومشكًلتم ك اح  
و. حييي  تقيياس  ييو ة رأل رء رف فثيي  2014صلةيي    رفف ييي  ورفشييةأي  
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ظ تيياس رفةؤشيأ رفًياا ةعيد  رفةقياالت فل اح  ف  رفجامعات مير صيًل

رفةنشورة ف  رفةجًلت رفدوفية رفعلةية رفةفكةة  ورف فيوث رفة يجلة في  

فهارس رفعلو   وفهارس رفعلو  رال صةاصية  وةرصدر  رفةقياالت رفّةكشيفة 
 و.2019ف  كشاف رإلسصشها رت فلعلو  رفةًصلفة   رفقفةان   

 :الجانب الميداني للدارسة

  ر رفجانيي   ررسيية حييعوةات تة يي  معيياييأ ضييةاج رفجييو ة ورالصصةييا يصنياوظ هيي   
يي  حرفةؤس   ف  مؤس ات رفصعليم رفعاف  ف   امعص  مرأرتة ورفةأت  ميدرنياً  

ت تم ع أرء  ررسة م فية شاملة مر و هة نظأ  ةيع ميدررء مكاتي  رفجيو ة ةكلييا
 رفجامعصير.

 أداة جمع البيانات: 3.1

ةيع  رة فجذو رفًاا ةافصقييم رفةؤس   فلجامعات رفلي يية  كيررسصًد  رف احثاج رفنةو 

   رف يانات ورفرا ر صر  فييل رفةأكيم رفيوطن  فضيةاج رفجيو ة ورالصصةيا  رفةؤس ي

ةؤس ات صةا  فةاصص اره رفجهة رفوحيدة ف  في يا ورفةًوفة  تانونًا ة  أرء تقييم ورالص

صصةا  حة ةااليأ مر رفةعاييأ رفًارفصعليم رفعاف  ف  في يا  حي  تم رصصيار أرةعة معاي
 -ليةية رفةؤس   كر رة فجةع رف يانات و ررسصها  وه   رفةأرف  وصدمات رفدصم رفصع

 صدمة رفةجصةع ورف يئةو. -رف ف  رفعلة  -رفقيا ة ورففوكةة  

 صدق وثبات أداة الدراسة: 3.2

في  ف  رف رفردق ةرفة صامة أج رفع ارة رفةو و ة ف  رالسص ياج تقي  ما يفصأض 
م, وتيد تة يقي تياسم ةاففعل, أما رفث ات فهو أج يعة  رالسص ياج نف  رفنصاول عذر أُصييد

ة صضعي أ رة رفدررسة الصص ار رفريدق رفظياهأي ورصص يار رفث يات فلصركيد مير  ر ي

أ رة  رإلت ياق رفييدرصل  فييأل رة  حيي  ةلغييي تيةيية معامييل أففيا كأون يياخ  فكييل معيياييأ

و وهيي  تيةيية  يييدة 0.779و  0.917و  0.944و  0.907رفدررسيية صلييى رفصييورف   
 .و1و رفم صلى حدق و  ات مًلوةة رفةعاييأ فلدررسة كةا موضح ةافجدوظ رتم  

 ( يبين قيمة معامل ألفا كرنباخ لصحيفة االستبيان1جدول رقم )

 األدوات االحصائية المستخدمة:  3.3

ة  ةأنييامل رففييم  رالحريياويرصصةييدت منهجييية معافجيية ةينييات رفدررسيية صلييى رسييصًدر   

و  وذفييي  ةاسيييصًدر  مقيييايي  رحرييياوية  كافةصوسيييةات SPSSفلعليييو  رال صةاصيييية  

ات رفف يياةية  فةعأفيية  ر يية مورفقيية رفةجصةييع رفة ييصهدف صلييى فقييأرت أ رة  ةييع ةيانيي
 ل ع اةيةكيرفدررسة  كةا تم توضيح رفجدروظ رفصكأررية ورفن  ية رفص  ت ير صد  ون ي ة 

ت اررت أ رة رفدررسيية  وكيي ف  رفييوزج رفن يي   رفيي ي يفييد  رتجاهييافكييل ص ييارة ميير ص يي

   كةا مجصةع رفدررسة وتد أصةيي رف يانات رفقيم ورفأت  ح   مقياس فيّكأت رفًةاس
 و: 2موضفة ةافجدوظ رتم  

نيم وه ه رألسافي  رفة يصًدمة هي  أسيافي  رإلحرياء رفوحيف   رفصي  تيم  رصصةا هيا أل
 صةع.ني تص ع أسلوب رفة ح شامل فجةيع مفأ رت رفةجرف يانات رفًاحة ةافدررسة كا

 الوزن النسبي وقيم الرتب لمقياس أداة الدراسة( يبين 2جدول رقم )

 

 المعالجة االحصائية للبيانات:3.4

 تحليل بيانات خصائص مجتمع الدراسة: 3.4.1

 ( يبين توزيع بيانات خصائص مجتمع الدراسة3جدول رقم )

 

ن ي   أج رفصوزييع رف(3) رف يانيات رفيورر  ةافجيدوظ رتيمفنا مير صيًلظ يص ير 

 فلصكأرررت في  فئيات كيًلً مير رفعةيأ  ورفةؤهيل رفعلةي   وسينورت رفً يأة
ر هيم نًلحظ ةرنها مصقارةة ن  ياً مر حي  رفصوزيع رفن     حي  نجد أج مي

سينة فيركثأو  كانيي رفن ي  صليى رفصيورف   45سنة عفيى  35أصةارهم   مر 

 ت رفعلةيية ميا ةييرو  وكاني رفن   رفةوزصة ةير رفةيؤهًل33.3و  47.2 
و  وكيي ف  47.2و  52.8 ر صيي  رفةا  ييصيأ ورفييدكصورره صلييى رفصييورف   

رألمأ فيةا يصعل  ة ينورت رفً يأة  حيي  رسيصفوذت فئيات سينورت رفً يأة 

سينورت عفيى أتيل مير  10سينورتو   ومير  10سنورت عفى أتل مر  5 مر 
 ةا تدو  م31.3و  36.1سنةو  صلى رفصورف  صلى أك أ ن   تكأررية   15

ء يدظ صلى ح   رأي رف احثاج ةرج رفصوزيع رفصكأرري فلفئات كاج ةيم شي 

  مر رفصوزيع رفةنةق   فًراوض مدررء مكات  رفجو ة ف  كًلً مر رفعةأ

ورفةؤهييل رفعلةيي  رفةصفرييل صليييم مييع رففصييأرت رفممنييية رفصيي  رسييصغأتي 
زيعيات ةفصأرت ص أة رفعةل ف  رفكليات  ونجده أيضاً منعك اً ف  ةات  رفصو

 ورة  فيورفن  ية فيةا يصعل  ةدر اتهم رفعلةية وصد  رفورتات رفعلةيية رفةنشي
 تم مقارنصها ةافصوزيعات رفصكأررية فلًراوض رف اةقة. 

 التحليل الوصفي لبيانات الدراسة: 3.4.2

دمات رحصوت أ رة رالسص انة صلى أرةع معاييأ ورفةصةثلة في    رفةأرفي  وصي

 ة رفةجصةعصدم -رف ف  رفعلة           -ة ورففوكةة رفقيا  -رفدصم رفصعليةية 

ة  ورف يئة و فةعأفة أهم رفرعوةات ورألس اب رفصي  تور يم  يامعص  مريأرت
 ورفةأت  مر تة ي  معاييأ ضةاج رفجو ة و رالصصةا  رفةؤس   فيها. 

في  حي  تناوظ ه ر رفجان  مر رفصفليل رإل اةة صر  ت ا الت رفدررسية وذ

ى رفصي  تيم رففريوظ صليهيا مير رالسيص يانات رفةوزصية صليي ةصفلييل رف يانيات
 رفةشاركير ف  رفدررسة فيةا كًلً مر:

هييل يو ييد تييدن  فيي  م ييصوى تة ييي  ةعييض معيياييأ رالصصةييا  رفةؤس يي  
دصم رفةأرفي  وصيدمات رفي -فضةاج رفجو ة ف  كًلً مر  رفقيا ة  ورففوكةة 

عيية فيي  كليييات  امصدميية رفةجصةييع ورف يئييةو   -رف فيي  رفعلةيي   -رفصعليةييية 
 مرأرتة مر و هة نظأ مدررء مكات  رفجو ة ةافكليات ؟
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هييل يو ييد تييدن  فيي  م ييصوى تة ييي  ةعييض معيياييأ رالصصةييا  رفةؤس يي  

 -يية رفةأرفي  وصيدمات رفيدصم رفصعلية -فضةاج رفجو ة  رفقيا ة  ورففوكةية 

 صدمية رفةجصةيع ورف يئيةو  في  كلييات  امعية رفةأتي  مير -رف ف  رفعلةي  
 ظأ مدررء مكات  رفجو ة ةافكليات ؟و هة ن

 :) دراسة المعيار األول ) المرافق وخدمات الدعم التعليمية 

( يبين التحليل اإلحصائي الخاص بالمعيار المرافق 4جدول رقم )

 وخدمات الدعم التعليمية

 

و نًلحييظ أج رالتجيياه رفعييا  فةعظييم 4ميير صييًلظ رفنصيياول رفييورر ة ةافجييدوظ رتييم  

ةقياس ه ر رفةعيار كاني تصجم نفو رفةفايد ورف عض رألصأ كاج رففقأرت رفًاحة 
و   وةلييغ رفةصوسييط %55.08يصجييم نفييو رفغيييأ مورفيي  ةييوزج ن يي   صييا  ةلييغ   

و  ومير 3و ورف ي هو أتل مر رفةصوسط رفنظأي فلةقيياس  2.75رفف اة  رفعا   

رفةًلحييظ فيي  تأتييي  رفع يياررت أنييم كلةييا تييل رفةصوسييط رفف يياة  صيير رفةصوسييط 

فنظأي فلةقياس رز ر ت حدة صد  رفةورفقية وهيو ميا يعكي  شيدة رفصقيار ونقيض ر
رالحصيا ات رفًلز  تورفأها ف  مأرف  وم ان  رفجيامعصير فضيةاج رفوحيوظ عفيى 

 يو ة مًأ يات تعليةيية أفضييل  حيي  مير رفةًلحيظ رفصقييار معظيم رفكلييات عفييى 

فةأفي  رفجيامع  عفيى رفة احات رفكافية رفص  تًلوم صةليات رفيصعلم  كي ف  رفصقيار ر
مًازج ذرت موحفات وشأوط  و ة  يدة  وال يجو  أماكر فلصأفييم ورفأياضية 

 ورففنوج ورالةدر  وعفى غيأ ذف  .

  

  

  

  

  :) دراسة المعيار الثاني ) القيادةوالحوكمة 

 ( يبين التحليل اإلحصائي الخاص بمعيار القيادة والحوكمة5جدول رقم )

و نًلحييظ أج 5ميير صييًلظ رفنصيياول رفييورر ة ةافجييدوظ رتييم  رفةًلحييظ وميير 

رالتجاه رفعا  فةعظم رففقأرت رفًاحة ةقياس ه ر رفةعييار كانيي تصجيم نفيو 

رفةفايييد ورفيي عض رفقليييل رألصييأ ميير ةييات  رففقييأرت كيياج تصجييم نفييو رفغيييأ 

و  وةةصوسيط ح ياة  %58.10مورف  ةوزج ن    صيا  ةليغ                 
ورفيي ي هييو أتييل ميير رفةصوسييط رفنظييأي فلةقييياس رفةعييد  و2.91صييا  ةلييغ  

و  حي  ومر رفةًلحظ ف  تأتي  رفع اررت أنم كلةا تل 3ةةقياس رفدررسة  

رفةصوسييط رفف يياة  صيير رفةصوسييط رفنظييأي فلةقييياس رز ر ت حييدة  ر يية 

رفةفايد وصد  رفةورفقة وهو ميا يعكي  ضيعف في  تيورفأ ةعيض رفةقيايي  
تًض معيار رفقيا ة ورففوكةية ةافكلييات مير رفًاحة ةجو ة رففقأرت رفص  

و هة نظأ غاف ية مدررء مكات  رفجو ة ةافكليات ةافجامعصير  حي  تد نجد 

ةرج هناك ضعف شديد ف  تور د مؤشأرت فلةؤس ة في  تيوفيأ ع يأرءرت 
شييفافة وصا فيية ومنشييورة فلعيياملير رفةصةيييمير ومكافيي تهم  كةييا أج هنيياك 
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صدر  رفجامعصير فةيمرنيصها ت ير مريا ر ترور ف  تورفأ آفيات وضاحة إل

أمورفهييا ورسييصًدرماتها  ةاإلضييافة عفييى ضييعف فيي  تييورفأ آفييية تلصييم  ميير 

صًلفهييا ةصقييديم رفييدصم رفةييا ي رفييًلز  إل ررة ومكاتيي  رفجييو ة ورفوحييدرت 

رفصاةعة فها ةشكل منصظم   وغيأ ذف  مر رففقأرت رفص  تؤكد ضيعف تيورفأ 
 فدررسة. معيار رفقيا ة ورففوكةة تيد ر

 :) دراسة المعيار الثالث ) البحث العلمي 

 ( يبين التحليل اإلحصائي الخاص بمعاير البحث العلمي6جدول رقم )

و نًلحيظ أج رالتجيياه رفعيا  فةعظييم 6مير صييًلظ رفنصياول رفييورر ة ةافجيدوظ رتييم  
رففقأرت رفًاحة ةقياس هي ر رفةعييار كانيي تصجيم نفيو رفغييأ مورفي  ورفي عض 

و  %54.03رألصأ مير فقيأرت رفةعييار تصجيم فلةفاييد ةيوزج ن ي   صيا  ةليغ   

ظييأي و ورفيي ي هييو أتييل ميير رفةصوسييط رفن2.70وةةصوسييط ح يياة  صييا  ةلييغ  

و  وميير رفةًلحييظ فيي  تأتييي  رفع يياررت أنييم كلةييا تييل رفةصوسييط 3فلةقييياس  

رفف اة  صر رفةصوسط رفنظأي فلةقياس رز ر ت حدة صد  رفةورفقة وهو ميا تيد 

يصييأ م عفييى ةعييض رفقرييور رفورضييح فيي  تييدرة رإل ررة ةافجييامعصير ةاالهصةييا  

ظةيية ةاف فيي  رفعلةيي  ميير حييي  مييدى تييورفأ فلةؤس يية منهجييية ورضييفة ومنص

فلصورحييل ةييير  أرةيياب رفعةييل ورفًييأيجير فلفرييوظ صلييى رفصغ ييية رفأر عيية  
وك ف  مدى تدرة رفةؤس ية رفجامعيية مير تقيديم  آفيية ورضيفة فصقيييم وتةيويأ 

سياسة رف ف  رفعلة   ةاإلضافة عفى ترور ف   تو د آفيم فةنح  أصضاء هييرة 

ر رففقيأرت رفصي  رفصدري  ُمنح ةفثية فلصشجيع صلى رف في  رفعلةي   وغيأهيا مي
 تؤكد ضعف رالتجاه رفعا  ف  آررء رفةجصةع رفة فوث تيد رفدررسة. 

  :) دراسة المعيار الثالث ) خدمة البيئة والمجتمع 

( يبين التحليل اإلحصائي الخاص بالمعيار خدمة البيئة 7جدول رقم )

 والمجتمع

ةعظم فا  و نًلحظ أج رالتجاه رفع7رفنصاول رفورر ة ةافجدوظ رتم  مر صًلظ 

 رففقأرت رفًاحة ةقيياس هي ر رفةعييار كانيي تصجيم نفيو رفةفاييد  ورفي عض

رألصييأ ميير فقييأرت رفةعيييار تصجييم رفغيييأ مورفيي  ةييوزج ن يي   صييا  ةلييغ   

و ورفييي ي هيييو أتيييل مييير 2.77%و  وةةصوسيييط ح ييياة  صيييا  ةليييغ  55.44
و  ومير رفةًلحيظ في  تأتيي  رفع ياررت أنيم 3رفةصوسط رفنظيأي فلةقيياس  

رفةصوسيط رفف ياة  صير رفةصوسيط رفنظيأي فلةقيياس رز ر ت حيدة كلةا تيل 

 صد  رفةورفقة وهو ما يف أ صلى و و  ضعف صا  ف  تدرة رفجامعصير مر
 صليي  ر ييورء ميير رفصفاصييل ةييير رفجانيي  رف يئيي  ورفجانيي  رألكييا ية  ورفيي ي

يظهأ ورضفاً ف  م صوى ع اةات رفة فو ير  حيي  يًلحيظ فيةيا  ياء مير 

ة ال معيار صدمة رف يئة ورفةجصةع ةيرج رإل ررة رفجامعيير و  ف عض فقأرت 
يو ييد ةهييا فيي  ةعييض رفكليييات مكصيي  صيياا يصييوفى تن ييي  ةييأرمل صدميية 

مل رفةجصةع ورف يئة  وك ف  فلةؤس ة رفجامعية ضعف ف  توفيأ آفيية وةيأر

م  فلصعأف صلى مشاكل رفةجصةع رفةفل  وتقيديم رفيدصم رفةعأفي  ورفصقني  في

ع ة صجيم ن ي   فصقيديم آفييم تةكنهيا مير رفة ياهةة ميكةا فلةؤس ية رفجامعيي
مؤس يييات رفةجصةيييع رالصيييأى فييي  تنفيييي  رفةشييياريع رفصنةويييية رالتصريييا ية 

ئية ورال صةاصية  وغيأها مر رالحصيا ات رفصي  تيأةط صدمية رفةجصةيع ورف ي
 ةافةؤس ة رفجامعية .

 دراسة المقارنة بين الجامعتين: 3.4.3

اإلحصائي الخاص بدراسة المقارنة بين ( يبين التحليل 8جدول رقم )

 الجامعتين

و  8ةشكل صا  مر صًلظ نصاول رفصفلييل رالحرياو  ةافجيدوظ رتيم  يص ير 

رفًياا ةدررسية رفةقارنية ةيير م يصوى ع اةيات رفة فيو ير صير رفوسيط 
رفف اة  فكًلً مر  امعص  مرأرتة ورفةأت  فيةا يصعل  ةكل معيار مر 

ًلحيظ ةيرج رفةصوسيةات رفف ياةية صليى معاييأ تة ي  ضةاج رفجيو ة  ن

رفصورف  فكل مر معاييأ تياس م صوى ضةاج رفجو ة  ةجامعية مريأرتة 
و وهييي  أك يييأ ن ييي ياً مييير 2.94و   23.91و   3.25و   3.10كانيييي  

رفةصوسةات رفف اةية رفناتجة صير رفةصوسيةات رفف ياةية فلةعياييأ رفصي  

ةات رفف ياةية يةكر تة يقها صليى  امعية رفةأتي  حييي كانيي رفةصوسي
و وهييييي   الفييييية 2.64و   2.54و   2.63و   2.48صليييييى رفصيييييورف    
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رحرياوية ورضيفة فلصيدن  م ييصوى تة يي  معياييأ رفجييو ة أتيل في   امعيية 
 رفةأت  ةافةقارنة مر عمكانية تة يقها ةجامعة مرأرتة .

 :نتائج الدراسة 

ةنيياًء صلييى نصيياول رفصفليييل رالحريياو  صييير مييدى تييورفأ معيياييأ ضييةاج  يييو ة 
 رفةؤس ات ةافكليات ف   امعص  مرأرتة ورفةأت  كاني رفنصاول رآلت : 

  ت ير وةشكل صا  مر صًلظ رسصقراء آررء وو هات نظأ ميدررء مكاتي  رفجيو ة

دصم ت رفةكليات مجصةع رفدررسة  فيةا ما يصوفأ مر شأوط معيار رفةأرف  وصدما
 فضيعف في رفصعليةية  كاج رالتجاه رفعا  فةعظم رإل اةات ةافصركيد صلى رفغياب ور

ت ما يةكر توفيأه مر مصةل ات رفةأف  رفصعلية  فيةيا يًيض مير تيورفأ فة ياحا

  وال تعليةية مناس ة ةافكليات  وغياب فصور يد صةيط فلرييانة رفدوريية ةافكلييات
و أأو وساول رف ًلمة رفةا ية فلةًلب يجو  ةشكل ورضح آفيات توضح ررشا رت 

فيدروم رألصضاء هيرة رفصدري  فةعظم رفكليات  كةا ال يو د أنظةة فعافة تصورحل 

مع طًلب رفكليات وصاحة ةعيد فصيأرت رفيدور  رفأسية  وغييأ ذفي  مير رفغيياب 

م ألغل  مصةل ات معيار ضةاج  و ة رفةأرف  وصدمات رفدصم رفصعلية  ف  معظ
 تيد رفدررسة.  مأرف  رفجامعصير

  ت يير أيضياً ميير صيًلظ و هييات نظيأ مييدررء مكاتي  رفجييو ة  فيةيا مييا يصيوفأ ميير

لى صركيد صشأوط فةعيار رفقيا ة ورففوكةة  كاج رالتجاه رفعا  فةعظم رإل اةات ةاف

ة أج ال و و  فةعظم كليات مجصةع رفدررسة آلفيات تياس مدى رضا أصضاء هيير

دى ل رفقييا يير ةافةؤس يات  كيم ال يو يد فيرفصدري  ورفةيًلب ورفعياملير مير ت ي
غاف ييية رفكليييات  آفيييم ورضييفة فةشيياركة أصضيياء مجيياف  رإل رررت فيي  حيينع 

رفقييأرررت ورفةشيياركة فيي  تو يييم م ييار رفعةييل  كةييا ال تعصةييد رفةؤس ييات فيي  

عةييل تأرررتهييا صلييى حقيياو   م نييية صلييى ةيانييات  تيقيية وال صلييى نصيياول تقيياريأ رف
ضيح كةا أوضح رفة فو ير ةرج ال يو يد نظيا  تقيييم ور  ورففأق رفةًصرة ة ف  

غل  ألومو   وشفاف فةأرت ة أ رء رفعاملير   وغيأ ذف  مر رفغياب رفش م كامل 

ييد مصةل ات معيار ضةاج  و ة رفقيا ة ورففوكةة ف  معظيم مأرفي  رفجيامعصير ت
 رفدررسة.

 حفعلة  صلى فيةا يصعل  ةصفليل رف يانات رفةصفرل صليها مر معيار رف ف  ر   

مييا ت ييير ميير و هييات نظييأ مييدررء مكاتيي  رفجييو ة  كيياج رالتجيياه رفعييا  فةعظييم 

 ط أرةابرإل اةات ةافصركيد صلى أنم ال يو د منهجية ورضفة ألغل ية رفكليات فأة

يو يد رفعةل مع رفًأيجير وتةويأ م يصوى رفةنياهل رفصعليةيية  كيم ر أميدو ةرنيم ف
يو يد  فاث رفعلةية  وأيضاً روضفور ةرنيم الآفيات توضح ن  ة رالنفاق صلى رألة

 د آفياتمنح ةفثية تُةنح ألصضاء هيرة رفصدري  صلى رنصا هم رفعلة   كةا ال تو 

رمل فصو ي  معيدظ رالسصشيها رت رفعلةيية فألةفياث  وال يو يد آفييات  أل يأرء ةيأ

ر ميشأركة وتعاوج مع رفةؤس ات ورفقةعات ذرت رفعًلتة رفةًصلفة   وغيأ ذف  
ؤشيييأرت رألصيييأى غييييأ مصيييورفأة فةعييييار رف فييي  رفعلةييي   ألغلييي  مأرفييي  رفة

 رفجامعصير تيد رفدررسة. 

 ة أوضفي نصاول رفصفليل رالحراو  فنصياول معييار صدمية رفةجصةيع ورف يئي

اف يية ةرج رالتجاه رفعا  فةعظم رإل اةات ةافصركيد صليى رفضيعف رفشيديد فغ

مصةل ات  حيي  ميا  كليات مجصةع رفدررسة مر حي  ما يةكر توفيأه مر
ركده رفة وحو ير ةرنم ال يو د مكص  صياا يصيوفى تن يي  ةيأرمل صدمية 

 عامل معرفةجصةع فدة غاف ية رفكليات  كةا ال تو د آفيات فدى رفكليات فلص

رنم ةمًلفات رفورش ورفةعامل فلففار صلى سًلمة رف يئة  ورشارور أيضاً 
ليي  وتقييديم رفييدصم ال تو ييد آفيييات فلصعييأف صلييى مشيياكل رفةجصةييع رفةف

ع رفةعأف  ورفصقن  رفًلز   وال يو يد أيضياً آفييات ورضيفة فلة ياهةة مي

مؤس ييات رفةجصةييع رألصييأى فيي  تنفييي  مشيياريع رتصرييا ية ور صةاصييية  
ل  وغيأ ذف  مر رصصفاء رش م ةافكل  فةعظم رفةصةل ات رفرا رة صير  فيي

 جيامعصيرمعيار ضةاج  و ة فًدمة رفةجصةع ورف يئة  ف  معظم مأرف  رف
 تيد رفدررسة. 

 قيود الدراسة والتوصيات: 

  رفدررسيية رففافييية ال تًلييو ميير رفنقيياوض رفصيي  تُور ييم رألةفيياث

رفعلةية ف  رفعا ة. حي  ت ني رفدررسة مينهل  ررسية رففافية  وةافصياف  في ج 

ةياناتها ال يُةكر تعةيةها صلى ةقية رفجامعات رفلي ية غيأ تلي  رفصي  شيةلصها 

ج حجم رفعينة ومقيياس رفدررسية رفُة يصًد  تيد تكيوج تييو رً  رفدررسة. كةا أ

وةافصاف  رةةا تًصلف رفنصاول فو تم رسصًدر  مقياس آصيأ وتيم توسييع نةياق 

 رفُةشاركة ةاسصهدرف حجم صينة أك أ ف   ررسات ُم صق لية تا مة.

  ويوحيي  رف احثيياج ةيي  أرء  ررسيية ذرتييية تفريييلية ميير صييًلظ
أرر مييير روييي  رفجامعييية فيي   كيييًلً مييير تشييكيل فجنييية رسييةية مشيييكلة ةقيي

رفجيييامعصير وتكيييوج ذرت كيييور ر وص يييأة سييياةقة  فييي  تقيييييم م يييصوى أ رء 

رفجامعات ورأل رء رفةؤس ي   حيي  يشيًض في  هي ه رفدررسية    رفوضيع 

رفييأرهر ةشييكل مفرييل ويوضييح فيهييا أهييم رألوفويييات ورالحصيا ييات رفصيي  
 رفةشياكل رفصي  تيدتفصقأها رفكليات وك ف  رفوتيوف صليى أهيم رفريعوةات و

ذف   تعان  منها أغل  رفكليات مر رفدصم رفةاف  ورففن  ورالسصشاري وغيأ

ا  وتفيل نصاول ه ه رفدررسة عفى رفةأكم رفيوطن  فضيةاج رفجيو ة ورالصصةي
رفةؤس ييي  فةعافجييية أهيييم رفعأرتييييل رفصييي  تعجيييم رفكلييييات صليييى تفقيقهيييا 

 ورفوحوظ عفيها.  

 ت  ييدة ميع رفةؤس يات كةا يُنريح ةافعةيل صليى تأسييق صًلتيا

رالتصرييا ية رفةفلييية كافشييأكات رفرييناصية ورفةرييارف رفصجارييية ورور  

 رألصةاظ ما يةنح رفجامعصير رففروظ صلى فأا تةويل مر شرنم تد يعمز
نها صةليات تجويد رفةؤس ة رفجامعية وسد رفعجم ورففا يات رفص  تفوظ ةي

 ج.وةير رفوحوظ فةأرحل رالصصةا  رفةؤس   ةقدر رالمكا

  أيضيياً تفعيييل أًسيي  وم ييا و  رفشييفافية ورفةوضييوصية ةييير كييل رألطييأرف

ية رفةنص  ة فلجةاصة وصل  رفثقة ورفصعياوج رإل رري كةأحلية وصةيوة أساسي

 مر  و ة رفعةل رفةؤس  . 

  أصييييأرً نشيييأ رفيييوص  و قافييية رفجيييو ة ةيييير رفجةييييع فييي  رفعةيييل

يأ أفكار رفصةورألكا ية  فضةاج ت هيل رفعةل رفجامع  ورففد مر مفارةة 
 ورفصغييأ رفة صةأ ف  رفة صق ل رفقأي  ورف عيد.

 :قائمة المراجع

 أوالً . المراجع العربية: 
ع ريييي    عفيييأ ص يييدح موسيييى  أحةيييد  أحةيييد صثةييياج عةيييأرهيم   -

و. إ عمكانية تة ي  ع ررة رفجيو ة رفشياملة صليى صيدمات رفصعلييم رفعياف  2012 

رفةًأ يييات ورففريييوظ صليييى مييير أ يييل رفصف يييير رفة يييصةأ وضيييةاج  يييو ة 
. مجلااة األكاديميااة رالصصةا ييية:  ررسيية حافيية فييأ   امعيية رفةيياوف ةافًأميية إ

-39و 7  رفعيد   3  رفةجلد آماراباك -األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

62. 

رفف يي   ص يدرفأحةر مفةيد صليي   رفشيةأي  تأكي  صلي  رفةةليي    -
ية رفدررسيات رفعلييا ةافجامعيات رف يعو و  إ  و ة رف ف  رفعلةي  فةل ية 2014

ةييية ومييدى رفصييمرمهم ةافةعيياييأ رألصًلتييية فيي  ةفييو هم رفعلةييية إ رفةجليية رفعأ

 .91-65و  17رفعد    – 7فضةاج  و ة رفصعليم رفجامع     رفةجلد 
و. إ م صوى رفةعوتات رفص  تور م 2019رففأة   حياة مفةد    -

ة . رفةجلإرفصأةية ةجامعة أ  رفقأى  تة ي  نظم رفجو ة رفدرصلية ةرت ا  كلية

 .61-31و  41  رفعد   12رفعأةية فضةاج  و ة رفصعليم رفعاف   رفةجلد 
و. إ تياس م يصوى تيورفأ 2019رفقفةان   ص درفعميم ةر سعيد مفةد    -

مؤشأرت  و ة رف ف  رفعلةي  ةجامعية رفةلي  صافيد وآفييات تف يينها إ  

و. 42  رفعيد   12رفعياف   رفةجليد رفةجلة رفعأةية فجيو ة ضيةاج رفصعلييم 

31-56. 
و. إ مدة تيورفأ مصةل يات 2017رفنعاس  ح ا  مأر ع مؤمر    -

 ً  رفجييو ة ورالصصةييا  رف أرمجيي  فلدررسيية رفجامعييية فيي   امعيية ط ييأق وفقييا

 فةعاييأ رفةأكيمي رفيوطن  فضيةاج رفجيو ة ورصصةيا  رفةؤس يات رفصعليةيية
لجودة  المجلة العربيةأنامل إ. ورفصدري ية مر و هة نظأ رفقاوةير صلى رف 

 .27-7و  1  رفعد  4  رفةجلد التعليم

رالحم  هند مفةد سلةياج رألمير  مفةيد  أيةير مفةيد رألميير   -

و. إ ميدى تة ييي  معياييأ ضييةاج رفجيو ة   نوصييية فُيأا رفصعليييم  2020 
 ".رفةناهلو ف  رفجامعات رف و رنية مر و هة نظأ أصضاء هيئة رفصدري 

   رفعد  رفورحد ورفعشأوج. AJSPالمجلة العربية للنشر العلمي 

و  إ رسيييصقأرء رفصجيييارب رأل ن يييية 2018ةأكيييات  سيييارة  رحييياظ  عيةييياج   -
 مجلاةورفعأةية ف  تة ي  حوكةة رفجامعات وتة يي  ورتعهيا في  رفجمرويأ إ. 

 .366-343و  10 رفعد   6  رفةجلد الباحث االقتصادي
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 ي  و. إ تياس فاصلية تة2017اج  سناء  ص دح    اةي  ح اج  اةي  حأ   -

إ.  QFDمعاييأ ضةاج رفجيو ة في   امعية  يهياج أرةييل ةاسيصًدر  أسيلوب 

 5 -3رفةيييؤتةأ رفعأةييي  رفيييدوف  رفًيييام  فضيييةاج  يييو ة رفصعلييييم رفعييياف   

  امعة رفشارتة.   –  رالماررت 2015مارس 
ف شييأ رإلةأرهيةي  شناف  صديجة ص درففةيد مهيأي  ةلًييأي  ميأر  مفةيد ر -

و.إ معيياييأ ضييةاج  ييو ة رفصعليييم رفعيياف   صييأض فيي عض رفنةيياذو 2017 

 .255-240و  24رفعافةيةوإ. مجلة رفدررسات ورف فوث رال صةاصية  رفعد   
 و. إ تة ي  نظيا  رفجيو ة في  مؤس يات رفصعلييم رفعياف 2014رتا   حلفية   -

   فلشيأقات رفصعليم رفعافرفجمروأية: آفاتم ومعوتاتم إ   ررسة ميدرنية ةةؤس 

 رفجمروأي  رسافة  كصورره   امعة سةيف  رفجمروأ. 
و. إ هل نفر ةفا ة عفى رفجيو ة وضيةانها في  2012مأ ير  ح ير سافم    -

فجيو ة ررفجامعات رفلي ية إ. رفةؤتةأ رف نوي رفأرةع فلةنظةة رفعأةيية فضيةاج 

 .282-267  رفقاهأة 2012-س صة أ  3-3ف  رفصعليم  

يم و. إ رفصجأةة رفلي ية ف  مجاظ تقي2012ر  ح ير  رفشأك    صا ظ  مأ ي -
ن  ف  رفثارفجو ة ورالصصةا  ف  ةأرمل رفدررسات رفعليا إ. رفةؤتةأ رفعأة  رفدو

 -487  رفةناميية  رف فييأير2012أةأيييل  5-4فضييةاج  ييو ة رفصعليييم رفعيياف  
494 . 
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