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 *وستخمص الدراسة:

طت مىطىع مػاًير جلُُم اإلاؤطظاث ألاوادًمُت الػاملت في جدىاٌو هره الدزا 

مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث، وبصفت زاصت مػاًير زمع مؤطظاث مخسصصت طىاء 

في مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث أو في مجاٌ جلُُم اإلاؤطظاث ألاوادًمُت بؼيل غام، 

بػع الفسوق  وكد اهتهذ الدزاطت إلى ػمىلُت  هره اإلاػاًير في مجملها زغم وحىد

بُنها، وإلى أن هره اإلاػاًير في مػظمها مػاًير هىغُت ولِظذ همُت، فُما غدا مػُاز 

 الاجداد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث الري ًظهس فُه بػع مؤػساث اللُاض الىمُت 

 

داد بسامج اإلاىخباث واإلاػلىماث.  –: جلُُم اإلاؤطظاث ألاوادًمُت اليلماث اإلافخاخُت ِ
ّ
الاج

داد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث)اغلم(،  الدولي ِ
ّ
ظاتها ، الاج اث اإلاىخباث ومؤطَّ َُّ لجمػ

ت ، اإلاػهد اإلاػخَمد الزخصاص ي اإلاىخباث واإلاػلىماث،  لهُئت  َُّ ى ت اإلاىخباث ألامٍس َُّ حمػ

ت لظمان حىدة الخػلُم والاغخماد  َُّ  اللىم
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 :املكدوة -0/1

  َُّ لُُم الػمل
َّ
ت الخ َُّ ػدُّ غمل

ُ
ت ح َُّ ظاث والبرامج الخػلُم ت اإلاؤطَّ َُّ د أخل دّدِ

ُ
ت التي ج

في الحصٌى غلى الاغخماد، وما إذا واهذ جخىافس بها اإلاػاًير التي جظمً حىدتها؛ وذلً 

ا؛ وألن 
ً
ظاث والبرامج بمػاًير جمَّ صُاغتها طلف ًددر مً زالٌ ملازهت هره اإلاؤطَّ

ت التي مً زال َُّ لُُم هي الػمل
َّ
ت الخ َُّ ظاث غمل لها ًخمُّ اإلاىافلت غلى اغخماد اإلاؤطَّ

لُُم، 
َّ
وطمان حىدتها أم ال؛ فلد حاءث هره الدزاطت لخدىاٌو ما ًلي: ماهُت الخ

لُُم، 
َّ
لُُم، أكظام الخ

َّ
م مً خُث الىظُفت، أصٌى الخ لُُم والخلٍى

َّ
الػالكت بين الخ

لُُم، اإلاؼاول 
َّ
اث الخ لُُم، مظخٍى

َّ
لُُم، وظابف الخ

َّ
س غلى مساخل الخ ِ

ّ
ت التي جؤز الػامَّ

ت،  َُّ ظاث الخػلُم لُُم في اإلاؤطَّ
َّ
ت الخ َُّ لُُم، غمل

َّ
مػاًير اغخماد أكظام اإلاىخباث الخ

ت واإلاػلىماث،  َُّ ت وؤلاكلُم َُّ دزاطت إلاػاًير بػع هُئاث الاغخماد ألاوادًمي الىػى

ت ألكظام اإلاىخباث واإلاػلىماث َُّ   والدول

 أِىية الدراسة : 0/2

ت الدزاطت مً أهمُت  جىاحد مػاًير لخلُُم بسامج اإلاىخباث واإلاػلىماث مً جأحي أهمُ

أحل السفػت مً الخسصص باإلهخمام باإلاؤطظاث ألاوادًمُت  التي جيؼأ فُه، ولرلً 

 ًجب اللاء الظىء غلى هره اإلاػاًير إلاػسفت مظامُنها .

 أِداف الدراسة: 0/3

ً هما:جخلخص أهداف هره الدزاطت   في غىصٍس

اجه ووظابفه ومىهجُخه ومجاالجه .الخػ ( أ  ٍسف بمفهىم الخلُُم ومساخله ومظخٍى

جدلُل مػاًير بػع هُئاث الجىدة وؤلاغخماد اإلاخمثلت في )ؤلاجداد الدولى   ( ب

، ؤلاجداد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث IFLAلجمػُاث اإلاىخباث ومؤطظاتها 

ىُت  )أغلم(، إلزخصاص ى ،  اإلاػهد اإلاػخمد ALAحمػُت اإلاىخباث ألامٍس
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( باإلطافت إلى الهُئت اللىمُت لظمان حىدة    CILIPاإلاىخباث واإلاػلىماث 

 (.NAQAAالخػلُم وؤلاغخماد )

 وٍّج الدراسة: 0/4

جيخهج الدزاطت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي في إحساء الدزاطت الىصفُت الخدلُلُت 

ث باإلطافت إلى إلاػاًير بػع هُئاث الجىدة وؤلاغخماد في مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىما

(. مظخػُىت بأطلىب NAQAAالهُئت اللىمُت لظمان حىدة الخػلُم وؤلاغخماد)

الدزاطاث اإلالازهت في غسض مػاًير هُئاث الجىدة وؤلاغخماد الخمع مدل 

 .الدزاطت

 / تكييي املؤسسات األكادميية )التعميىية(1

 واِية التَّكييي:  1/1

فاث لػملُت الخلُُم مً الى ت، جدوز حمُػها في فلً وزد غدة حػٍس اخُت اللغٍى

ّدَز الِلَُمت
َ
َم؛ أي: ك َُّ ، ومنها هرلً أن الخلُُم هى: جددًُد كُمِت أو (1)واخد، ومنها: ك

ت ش يء ما أو شخص ما َُّ ت أو هىغ َُّ ، وأًًظا الخلُُم هى: إصداز ُخىم (2)ػبُػت أو شخص

 .(3)خٌى ِملداز أو كُمٍت أو جلدًُس كُمِت ش يء َما

ت فأما مً ال َُّ ت ىاخُت الاصؼالخ َُّ فظ
َّ
هىان جظاُزب في آلازاء خٌى الترحمت الل

ت  َُّ ف ولمت )جلُُم(  (Evaluationلليلمت الالجُي
َّ
 ما جىظ

ً
ت، غادة َُّ غت الػسب

ُّ
إلى الل

اللت غلى اللُاض والُحىم  ف ولمت  فيللِدّ
َّ
غالكخه باللُمت اإلاالءمت للُحىم، وجىظ

اللت غلى ؤلاصالح  م( للّدِ ػالجت)جلٍى
ُ
 .(4)والخػدًل والخصحُذ أو اإلا

م )ش يء 
َ
ـ ُّ ل

ُ
ه –وُغّسِف ـ أًًظا ـ بأهه: إغؼاء اإلا

َّ
ه ومظخدل

َّ
ه وخل

َ
 .(5)شخص( كُمخ

ف آزس، هى: حمؼ ُحملٍت مً اإلاػلىماث اإلاىاطبت واإلاىزىق بها إلالازهت   وفي حػٍس

جمَّ صُاغتها دزحت مالءمتها إلاجمىغت مً اإلاػاًير اإلاخصلت بالىفاًاث اإلاسطىمت التي 

ا؛
ً
فسشه اإلالازهت مً مػؼُاث وهخابج )اإلاػاًير( طالف

ُ
 .(6)وذلً الجساذ كساز في طىء ما ج
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ت للص يء والخلُُم  ًَّ ػؼي اللُمت الػدد ٌُ مصؼلح أوطؼ وأػمل مً اللُاض؛ فهى 

ت ًَّ ت وغير اإلااد ًَّ ر غً الصفاث اإلااد ػّبِ
م، وَُ َُّ ل

ُ
 امجومىه جلُُم آلاداء، وجلُُم البره .(7)اإلا

ت،  َُّ ت غلى مداوز أطاط َُّ ة، وجدخىي هره الػمل ت مظخمسَّ َُّ أما جلُُم ألاداء فهى هى غمل

ت،  َُّ ت والخىىىلىح ت، واإلاىازد البؼسٍَّ َُّ م بلُاض اإلاىازد والىطابل والهُاول الخىظُم
َّ
جخػل

ماث إدزاٌ الخدظِىاث غلى حىدة 
َّ
ت التي حظخؼُؼ مً زاللها اإلاىظ َُّ اث الدازل َُّ والػمل

ا بدّدِ ذاتها، وإهما هي وطُلت مً أحل جدظين ألاداء 
ً
زدماتها، فهي لِظذ هدف

ت والىفاءة َُّ ظت لدزحت أغلى مً ؤلاهخاح س ي للىصٌى باإلاؤطَّ  .(8)اإلاؤطَّ

وأما جلُُم البرهامج فُػني ملازهت الىطؼ الحالي للبرهامج بمجمىغت مً اإلاػاًير 

صاغت هىطُلت لخدظين البرهامج
ُ
ػني إصداز الُحىم، ووطؼ كُمت أو . هما أه(9)اإلا ٌَ ه 

ت، وحػني هره اللُمت أو اإلِايزة أو  َُّ ت لؤلػُاء باليظبت للبرامج الخػلُم َُّ ِميزة أو أهم

ىت غلى البرهامج الخػلُمي هدُجت إلالازهت ػىاهد  َُّ ين أو كُمت مػ ت وطؼ ُخىم مػَّ َُّ ألاهم

ىت مؼ مػاًير مىطىغت أو للىصٌى إلى ذلً الُحىم، و  َُّ ح إلى أي مدي مػ هى كُمت جىّضِ

ت  َُّ مىً أن جخمَّ غمل ًُ وان هرا البرهامج الخػلُمي مفًُدا أو هاجًحا أو مميًزا؛ وختى 

ىاهد، أو بمػنى آزس البُاهاث الالشمت غً البرهامج 
َّ

لُُم هره فال ُبدَّ مً حمؼ الؼ
َّ
الخ

ن، وملازهت هره البُاهاث مؼ اإلاػاًير اإلاىطىغت أو  اإلاىخلاة للىصٌى إلى الخػلُمي اإلاػيَّ

مىً أن ًأزر ػيل اللُمت؛ أي إلى  ًُ ُخىم غلى ذلً البرهامج اإلالصىد، وهرا الُحىم 

 .(10)أي مدي وان ذلً البرهامج الخػلُمي كًُما ومفًُدا

لُُم 
َّ
ا طبم أهه ال ًىحد جلُُم بدون مػاًير مىطىغت، ًخمُّ الخ طح ممَّ

َّ
وكد اج

ي في ا ا ًؤّدِ هاًت إلى إصداز الُحىم الري مً زالله كد حظعى باالغخماد غليها؛ ممَّ لّنِ

ظت اإلاظئىلت غً البرهامج الخػلُمي إلى جدظين البرهامج.  اإلاؤطَّ

 العالقة بني التَّكييي والتكويي وَ حيح الوظيفة:  1/2

 بين هرًً اإلافهىمين، وفي أخُان أزسي ًخمُّ اطخػمالهما 
ٌ
ـ غالًبا ما ًلؼ زلؽ

م، فئذا  همترادفين، إال أن الفسق  ت طابلت للخلٍى َُّ لُُم هى غمل
َّ
بُنهما لِع صغيًرا؛ فالخ

لُُم ٌػني إصداز خىم، وجلدًس اللُمت لؤلػُاء، فئن ذلً ًجػل مىه 
َّ
اغخبرها أن الخ



 طهير غبد الباطؽ، د. مدمد خظً، أ. طمس غبد الخىاب       مػاًير جلُُم اإلاؤطظاث ألاوادًمُت ..د. أ.

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع7مج              130          اإلاجلت اإلاصٍس  م2020ابٍس

ت، وجدىٍل  ِ
ُّ لُُم في جلدًس اللُمت أو الىم

َّ
ظخسدم الخ م، وَُ ت الخلٍى َُّ ا لػمل

ً
ُمىؼلل

يء اإلاػىىي إلى ش يء ملمىض، مثل 
َّ

لُُم الص 
َّ
ت، أو غبازاث الخ ًَّ إغؼاء هلؼت غدد

ٌُّ غلى كُم مثل:  مخىطؽ  طػُف ـوالخلدًس، أو وطؼ غالماث، أو غبازاث أو دزحاث جد

 .....إلخحُد ـ ممخاش –

م أو مظخىي ألاداء، بهدف  ِ
ّ
ظخسدم في حػُين وجددًد طلىن اإلاخػل ٌُ م  فالخلٍى

 
ً

ن أن هىان غ ،(11)جىحيهه وحػدًله مثال م؛ وهىرا ًدبيَّ لُُم والخلٍى
َّ
الكت بين الخ

م الظلىن، أو مظخىي ألاداء، وأهه ال ًخمُّ  ل أداة مهمت حظاغد في جلٍى ِ
ّ
مث ًُ لُُم 

َّ
فالخ

لُُم 
َّ
لُُم، هما أن هىان غالكت ـ أًًظا ـ وزُلت بين الخ

َّ
م بدون أن ًددر الخ الخلٍى

ظخسدم اللُاض وألادل ب اإلاػاًير، وََ
َّ
م، وهى أن هالهما ًخؼل  .(12)توالخلٍى

 أصوه التَّكييي: 1/3

لُُم غلى الىدى الخالي:
َّ
خمُّ غسض أصٌى الخ  ٍو

ت والخالي: - أ َُّ س مىً زصد اإلاساخل الخاٍز ًُ لُُم ألاصغس، 
َّ
 ففُما ًسصُّ الخ

ت  2200خىالي  - َُّ  الصِىُىن مػاًير لخلُُم فػال
ُ
طىت كبل اإلاُالد وطؼ ألاباػسة

فين ول زالر طىىاث، )ال ش يء مػسوف غً ػ
َّ
 بُػتها وال ػيل صُاغتها(.اإلاىظ

ػِملذ في فترة خىم أطسة )ػان( ازخبازاث  1115خىالي  -
ُ
طىت كبل اإلاُالد، اطخ

ت، والحظاب. َُّ مذ، والفسوط  خٌى اإلاىطُلى، وزمي السُّ

في اللسن الظادض غؼس اإلاُالدي وطؼ الِظىغُىن مىظىمت ازخبازاث في  -

ا اطخػماٌ هره اإلاى ًُّ ج ز جدٍز ظاتهم، للد جؼىَّ ا مؤطَّ ت؛ ممَّ َُّ ظىمت في الجامػاث ألاوزوب

ت غىض غً مميزاث  َُّ ً الؼلبت مً دزٌى مسخلف اإلِاهً اطدىاًدا للدزاتهم الصخص
َّ
مى

ت. َُّ ت والظُاط َُّ  أزسي هىىع ػبلاتهم أو مياهتهم الاحخماغ

ً، زسحذ إلى الىحىد  - في أوازس اللسن الخاطؼ غؼس وبداًت اللسن الػؼٍس

ت بظ َُّ  هىز غلم اللُاض الىفس ي.اإلاػاًير الظُىىلىح
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ر، فئن أصىله كد جمَّ وطُػها اطخجابت لؼلباث  - ب لُُم اإلاىبَّ
َّ
أما غلى صػُد الخ

ت مىر أوازس اللسن الخاطؼ غؼس، ولػلَّ  َُّ لؼاث اإلاظئىلت غً ػئىن الترب ت بالظُّ زاصَّ

اث في هرا الصدد:
َّ
 أهمَّ اإلادؼ

ددة ألام -
َّ
ت بالىالًاث اإلاخ َُّ ت في طىت إوؼاء أٌو وشازة للترب َُّ ى م، والتي وان 1867ٍس

ظام الخػلُمي. ِ
ّ
ز الى م بدالت ودزحت جؼىُّ

َّ
اث جخػل َُّ  مً بين مهامها حمؼ مػؼُاث وإخصاب

د بىِذ() - ىذ مً الىؼف غً Alfred Binet( 1904أغماٌ )ألفٍس
َّ
، والتي مى

واء غير الػادي مً بين مجمىغت مً الخالمُر.
َّ
 ذوي الر

، والتي اكترخذ همىذًحا Strach and Elliot( 1912أغماٌ )طتراغ وإًلُىث() -

ت لللُاض. َُّ ت كُام ألاطاجرة بخؼبُم اإلابادا الػلم َُّ  لخلُُم هُف

ذ بخلُُم البرامج Ralph Tyler( 1952أغماٌ )زالف جاًلس() - ، والتي اهخمَّ

ت، وهدفذ دزاطخه ألاولى ـ والتي كام بها ط َُّ ى ددة ألامٍس
َّ
ظاث في الىالًاث اإلاخ ىت واإلاؤطَّ

ا 1932 ًُّ ًزا دزاط م وامخدث لثمان طىىاث ـ إلى إزباث ما وان الخالمُر الرًً جابػىا ملسَّ

ت باإلالازهت  َُّ غير جللُدي ًدصلىن غلى هفع اإلاظخىي مً الخفىق في دزاطتهم الجامػ

ا، وبالسغم مً أن أغماٌ )جاًلس( ًًّ ًزا جللُد ت   Tyler مؼ جالمُر جابػىا ملسَّ واهذ مهمَّ

برث هلؼت اهؼالق جلُُم  وزابدة في
ُ
لُُم في ذلً الىكذ؛ خُث اغخ

َّ
مُدان الخ

ت، إال إنها لم حظخدىذ غلى اهخمام مسخلف الفاغلين في الحلل  الظُاطاث الػامَّ

 التربىي.

لُُم في نهاًت الخمظُيُاث بػد مسوز غدة  -
َّ
ت إلاظألت الخ فػت اللٍى إغؼاء الدُّ

 أخدار:

الاصؼىاعي )الظبىجيًُ( خٌى  خدر طُاس ي: غىدما وطؼ الظىفُذ اللمس  .1

ىُين الرًً 1957طبخمبر  4ألازض في  ب الحدر في زلم هلد ذاحي مً ػسف ألامٍس ، حظبَّ

ددي والخفىق.
َّ
فىا مً جساحؼ بالدهم، فأغلىىا غً زفؼ الخ  جسىَّ

يي:  .2 دث اإلاؼاول الاحخماغُت دازل اإلاجخمؼ ألامٍس خدر احخماعي: حػدَّ
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ت، والفلس، والاخخجاحا ت.الػىصسٍَّ َُّ الب
ُّ
 ث الؼ

ة كؼاغاث  .3 سب اهتهاء الاطدثمازاث في غدَّ
ُ
ىن بل ُُّ ى خدر اكخصادي: ػػس ألامٍس

ت الثاهُت مباػسة. َُّ ت، والتي بلغذ اشدهاًزا هبيًرا بػد الحسب الػاإلا ًَّ  اكخصاد

ت ما آلذ إلُه ألاوطاع آهران؛ وهدُجت لرلً  َُّ ظام التربىي مظئىل ِ
ّ
ل الى للد جدمَّ

س وجدظين الخػلُم، وزفؼ بدأ الخفىير في إ ت تهدف إلى جؼٍى َُّ ة دزاطاث جلُُم هجاش غدَّ

خه وشٍادة حىدجه. َُّ  فػال

ددة:  -
َّ
 في الظبػُيُاث مً اللسن اإلااض ي، بسشث أشمخان في الىالًاث اإلاخ

م في  .1
ُّ
ولت غلى الخػلُم والخطخ ف الدَّ لذ ألاشمت ألاولى باشدًاد مصاٍز

َّ
حػل

 الاكخصاد.

الث التي أما ألاشمت الثاهُت ف .2 م باإلاؤهَّ ِ
ّ
د في جفاكم طػف اإلاظخىي اإلاخػل خخجظَّ

 ًملىها اإلاخػلمىن بػد الخسسُّج.

ت في أشمت( في  مَّ
ُ
س)أ ىادي باإلصالح، وان أبسشها جلٍس

ُ
س ج ة جلاٍز ي إلى وؼس غدَّ ا أدَّ ممَّ

بداًت الدظػُيُاث مً اللسن اإلااض ي، طاهم الخفىير في مػالجت اإلاؼاول اإلاؼسوخت إلى 

ى بىظام طمان الجىدة اإلاظخمدَّ مً اللؼاع الصىاعي، اطخػم ظمَّ ٌُ اٌ مفهىم حدًد 

لُُم.
َّ
اث الخ َُّ  والري ٌػخمد بؼيل أطاس ي غلى مىهج

ا في   - ًُّ ا أطاط ًٍّ لُُم مفهىًما مدىز
َّ
أما في وكخىا الحاطس: فلد أصبذ للخ

ت؛ بل خ َُّ ت والخػلُم ظم التربىٍَّ
ُّ
س في الى تى في الظُاطاث اطتراجُجُاث الخددًث والخؼٍى

مت هُئاث  ٌو اإلاخلّدِ لذ في مػظم الدُّ ِ
ّ
ي

ُ
ت ألازسي، فلد ػ َُّ ت وؤلادازاث اللؼاغ الػامَّ

اث لُُم غلى وافت اإلاظخٍى
َّ
اث الخ َُّ ى غمل

َّ
 .(13)ولجان جخىل

 أقساً التَّكييي: 1/4

لُُم السَّطمي 
َّ
لُُم جىلظم إلى كظمين زبِظُين، هما: الخ

َّ
ت الخ َُّ لُُم  -وغمل

َّ
والخ

 غير السَّطمي:
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ؼت،  . أ
َّ
ازاث اإلاسؼ مت، والٍص

َّ
لُُم السَّطمي غلى الاطخؼالغاث اإلاىظ

َّ
ػخمد الخ َو

 واإلالازهاث اإلاظبىػت، وازخبازاث اللُاض. 

لُُم غير السَّطمي غلى اإلاالخظاث الػابسة وألاهداف  . ب
َّ
هما ٌػخمد الخ

ػت ت، وألاخيام الظَس ت، والػاداث الفؼسٍَّ َُّ  .(14)الظمى

 تَّكييي:وراحن ال 1/5

لُُم بثالر مساخل غلى الىدى الخالي:
َّ
 ـ ًمسُّ الخ

  .حمؼ مػلىماث وافُت 

  .مت َُّ ػت إلاػاًير الىفاًاث اإلال جمَّ
ُ
 فدص وكُاض دزحت مالءمت اإلاػلىماث اإلا

  .ت كُاض دزحت اإلاالءمت َُّ ا مً هخابج غمل
ً
ساذ كساز اهؼالك ِ

ّ
 اج

ساذ مىك ِ
ّ
ت كُاض واج َُّ لُُم غمل

َّ
ف جبًػا للىخابج التي أطفسث غنها بػبازة أزسي الخ

ت  َُّ لُُم غمل
َّ
ت الخ َُّ ت اللُاض للص يء اإلاساد جلُُمه، ومً الىاضح هىا أن غمل َُّ غمل

لُُم فلؽ، 
َّ
م ال ًخىكف بمجسد إهجاش الخ ِ

ُّ ل
ُ
هادفت ال فػل مجاوي، ومً الىاضح أن اإلا

ع؛  م جددًًدا الجساذ كساز مؤطَّ ِ
ُّ ل ىت، وٍُ َُّ م لغاًت مػ ِ

ُّ ل ًُ ساذ كساز ٌظدىد غلى إهه  ِ
ّ
أي الج

لُُم يهدف إلى وطؼ كُمت لؤلداء 
َّ
حت ومىزىق بها؛ إذن فالخ طع مىاطبت ومصحَّ

ُ
أ

 .(15)اإلالصىد مً جلً اإلاساخل

 وظائف التَّكييي: 1/6

لُُم بأزبػت مً الىظابف، وهى غلى الىدى الخالي:
َّ
 ـ ًلىم الخ

د مظخىي اإلاىدظباث . أ دّدِ ًُ لُُم 
َّ
ت: الخ َُّ ا إلاػاًير  وظُفت جىحيه

ً
الظابلت وفل

غساث الباكُت.
َّ
هه إلى ما ًيبغي ألازر به مً مػالجت لظّدِ الث ىّحِ ىت، ٍو َُّ  وملاًِع مػ

لىم غلى حمؼ اإلاالخظاث  . ب ىىن غلى امخداد فترة الخػلم، ٍو ت: ٍو َُّ وظُفت غالح

دة كصد الخىبُه إلى  باث ومسخلف ألاوؼؼت غبر وطابل مخػّدِ أزىاء الخػلم والخدٍز
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ػ ىباث أو هلاغ الظػف وجرلُلها بالػالج اإلاىاطب الري ٌظخغسق لحظاث الصُّ

 مددودة أو أًاًما واملت.

ً الىفاًت للُحىم بىجاح  . ث
ُّ
ت(: يهدف إلى الخثبذ مً جمل َُّ ت )حصاب ًَّ وظُفت إػهاد

ظت أو إزفاكها؛ أي إصداز الحىم غليها.  اإلاؤطَّ

اث اإلاؤطَّ  . ر َُّ ت مسجبؼت بىطػ َُّ ت: هي غمل َُّ لصد بها وظُفت حصخُص ظت، وٍُ

ت وحصخُصها، بهدف الىصٌى غلى مػلىماث وبُاهاث  َُّ فدص مػالم هره الىطػ

ؼىاث 
ُ
ؼىة مً ز

ُ
ػخبر هرا ز ٌُ ظت،  ساذ كسازاث خٌى وطؼ اإلاؤطَّ ِ

ّ
ً مً اج ِ

ّ
مى

ُ
ج

س  .(16)اإلاػالجت أو الخؼٍى

 وستويات التَّكييي: 1/7

ة مظخىٍاث، طىف هؼسخها   لاغ الخالُت: فيللخلُُم غدَّ ِ
ّ
  الى

 التكسيي األوه: 1/7/1

ت. َُّ ت والبرامج الػلم َُّ  ـ جلُُم غلى مظخىي اليل

زاث  ع والهُئت اإلاػاوهت، وجلُُم البرامج واإلالسَّ دَز
َّ
ـ جلُُم أغظاء هُئت الخ

الب إلى حاهب اإلاباوي وغيرها.
ُّ
ت واإلاىخباث ومساهص اإلاػلىماث وِزدماث الؼ َُّ  الدزاط

لُُماث غلى مظخىي ـ جلُُم غلى مظخىي الجامػت؛ وذلً 
َّ
م ججمُؼ الخ غً ػٍس

اث والبرامج. َُّ  اليل

خمُّ جدلُل الىخابج واطخيخاج منها مظخىي ألاداء  .(17)واإلاػاهد اإلاسخلفت، ٍو

ا بالخلظُم  
ً
لُُم إلى كظمين، وجسابؼ

َّ
اث الخ زاطاث مظخٍى مذ أخُد الّدِ وكد كظَّ

 
ً
ا وزالث ًُ ابم، جأحي الخلظُماث الخالُت جلظًُما زاه  ا، وهي واآلحي:الظَّ

 التكسيي الجَّاٌي: 1/7/2

م  - َُّ ل ًُ ني، مً الالشم أن  ـ جلُُم جدصُل الؼالب: زالٌ أو بػد أي بسهامج جىٍى
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زاس ي لدًه.  الؼالب إلاػسفت دزحت الخدصُل الّدِ

؛  - ـ جلُُم البرامج وجلُُم اإلاىاهج: بدوزها ًسظؼ البرامج واإلاىاهج لخلُُم مظخمّسٍ

ة وال جماُطً واوسجام  فيظػف فيها، ولخددًد مىاػم الخلل إلبساش ِهلاغ اللىَّ

 غً جدُُنها 
ً

ا، فظال
ً
غىاصسها، وإلاػسفت مدي جدلُلها لؤلهداف اإلاىطىغت ُمظبل

 ليى حؼمل مظخجداث الىاكؼ.

ع للىكىف أمام فػالُتها ومدي  - دَز
َّ
سق الخ

ُ
ع: ًخمُّ جلُُم ػ دَز

َّ
ـ جلُُم ػسق الخ

 .دةإدزاٌ ػسابم مخجّدِ  فيحىدتها والخفىير 

ع - دَز
َّ
ت مهامهم: )الخ ًَّ  -ـ جلُُم اإلادّزِطين: ًسظؼ اإلادّزِطىن لخلُُم خٌى مسدود

ظت التي  فياإلاؼازهت  -ؤلاطهام الػلمي)البدث الػلمي( ت للمؤطَّ أوؼؼت إدازٍَّ

 ٌػملىن بها(.

ت اإلاىولت إليهم - ين: بالىظس إلى أدائهم للمهام ؤلادازٍَّ ِ
فين وؤلادازٍّ

َّ
 .ـ جلُُم اإلاىظ

ظاث لخلُُم خٌى أدائها إلاجمىع اإلاهام التي ـ جل - ظاث: جسظؼ اإلاؤطَّ ُُم اإلاؤطَّ

هُؼذ بها.
ُ
 ا

ة إلاػسفت دزحت إهخاحُخه  فيـ جلُُم البدث الػلمي: جلُُم البدث الػلمي  - ول مسَّ

 ومدي زدمخه للمجخمؼ اإلادُؽ.

لُم  -
ُ
ظام التربىي ه ِ

ّ
ظام التربىي هيل: بػد جلُُم حمُؼ أحصاء الى ِ

ّ
هرا ـ جلُُم الى

ت. َُّ ت واللىم َُّ ا إلادي جساُبؽ وجماُطً أحصابه لخدلُم ألاهداف الىػى
ً
 ألازير وفل

ت  - َُّ ت بئحساء غملُاث جلُم َُّ ت وغاإلا َُّ ماث دول
َّ
لُُم الدولي اإلالازن: جلىم مىظ

َّ
ـ الخ

زاطاث إلى الاطخفادة  ت، وتهدف هره الّدِ َُّ ت مً أحل ملازهت ألاهظمت الخػلُم ٍَّ دوز

 .اجحت وجدلُل غىامل الىجاحمً الخجازب الى

 التكسيي الجَّالح لمىستويات: 1/7/3

  : س(. (Micro evaluationـ اللظم ألاٌو
َّ
صغ

ُ
لُُم اإلا

َّ
 الخ

ت أغماٌ ألاشخاص: )ػلبت   ًَّ فىن  -أطاجرة  -الري يهخمُّ بخلُُم مسدود
َّ
مىظ

ىن(.  وإدازٍُّ
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ر Macro evaluationاللظم الثاوي: ) - ىبَّ
ُ
لُُم اإلا

َّ
 .)الخ

ظاث: )البرامج  ت  -الري يهخمُّ بخلُُم البرامج واإلاؤطَّ َُّ أكظام  -اإلاىاهج الدزاط

ت -البدث الػلمي  َُّ ظاث الخػلُم ظام التربىي بأهمله( -اإلاؤطَّ ِ
ّ
 .(18)الى

 

 ٍِاك تكسيي رابع ملستويات التَّكييي، وِو كاآلتي: 1/7/4

س ي. - لُُم اإلاؤطَّ
َّ
 الخ

لُُم البرامجي. -
َّ
 الخ

لُُم الفس  -
َّ
ج، ول لآلزس الخ ف والخٍس

َّ
مُل واإلاىظ الب، والصَّ

َّ
دي: جلُُم ألاطخاذ والؼ

 ولىفظه.

ظساء. -
ُّ
لازن أو جلُُم الى

ُ
لُُم اإلا

َّ
 الخ

 .(19)جلُُم اإلاظخفُدًً -

د  ِ
الخظ وحىد حؼاُبه بين الخلظُماث ألازبػت، ولىً الباخثت جؤٍّ

ُ
ا طبم ه وممَّ

 وأػملهم.
ً

 الخلظُم الثاوي؛ خُث إهه أهثرهم جفصُال

 املصاكن العاوَّة اليت ُتؤثِّر عمى التَّكييي:  1/8

اث  - َُّ ه غمل ىّحِ
ُ
لُُم ًمىً أن ج

َّ
ت بالخ ؼت زاصَّ

ُ
ت أو ز َُّ الافخلاز إلى اطتراجُج

لُُم هفظها.
َّ
 الخ

اث. - دة لخلُُم بػع اإلاظخٍى  الافخلاز إلى ألادواث والخلىُاث اإلادّدِ

ساث وصػىبت جددًدها ـ ِ
ّ

اث واإلاؤػ
َّ
ع اإلادي   .في بػع ألاػس جىىُّ

اث حمؼ اإلاػؼُاث والبُاهاث ومساكبتها وجدلُلها.ـ   َُّ د مىهج  حػدُّ

ت وإهماٌ اإلاىظىز الىىعي. َُّ ع الاهخمام البالغ إلى اإلاػؼُاث الىم   ـ جىَس

غدم صالح اإلاػؼُاث بظبب التزوٍس الىاجج مً الخفظُالث واإلاصالح  -
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لُُم.
َّ
ت لبػع ألاػساف اإلاؼترهت في الخ َُّ  الصخص

لُُم هىطُلت للدصخُص والىؼف بدٌ اطخسدامه هأداة  ـ
َّ
اطخسدام الخ

س واإلاػالجت.   للخدظين والخؼٍى

لُُم غلى أهه وطُلت للخدىم
َّ
 .ـ فهم الخ

لُُم 
َّ
لين في إحساء دزاطاث الخ صين اإلاؤهَّ ت غدد اإلاخسّصِ

َّ
 .ـ جساُحؼ أو كل

  َُّ ت في غمل ت طسوزٍَّ ًَّ ت وماد َُّ لُُمـ الافخلاز إلى مىازد مال
َّ
 .اث الخ

لُُم
َّ
ت في الخ َُّ  .ـ غدم إػسان و/أو غدم مؼازهت الجهاث اإلاػى

لُُم -
َّ
اث لدي الجهاث اإلاىسسػت بالخ َُّ  .(20)الفظاد واإلادظىب

 / عىميَّة التَّكييي يف املؤسَّسات التعميىيَّة:2

 
َّ
ت جخؼل َُّ ت والبرامج واإلاػاهد الخػلُم َُّ ماث الخػلُم

َّ
ت جلُُم اإلاىظ َُّ ب مىا إن غمل

ل 
َّ
لُُم، والتي جخمث

َّ
 بىاء أدواث الخ

ً
ت،  فيأوال َُّ ت أو دول َُّ لُُم طىاء مدل

َّ
طع ومػاًير الخ

ُ
أ

ت جىطُذ فلظفت جلُُم ألاداء  َُّ طح لىا أهم
َّ
ت واإلاػاهد  فيومً هىا جخ َُّ ماث الخػلُم

َّ
اإلاىظ

لُُم وأخيام الخفظير الطخيخاحاث ا
َّ
ا إلحساء الخ ًُّ إلالازهت التي باغخبازها إػاًزا مسحػ

لُُم
َّ
اث الخ َُّ سها غمل ِ

ّ
 .(21)جىف

 وراحن تكييي املؤسَّسات التعميىيَّة: 2/1

لُُم في زالر مساخل، هي:
َّ
 جدبلىز مساخل الخ

ظت:اإلاسخلت ألاولى - احي مً ِكبل اإلاؤطَّ
َّ
لُُم الر

َّ
 : الخ

ت مً ِكبل اإلاؤطَّ  -  َُّ زاطت الراج س الّدِ ت إغداد جلٍس َُّ ؼىة هي غمل
ُ
 ظت هفظها.أهمُّ ز

ظت للُاض فاغلُتها وهفاءتها وجددًد هلاغ  -  يهدف إلى إجاخت الفسصت للمؤطَّ

ة والظػف لديها.  اللىَّ
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ساث  -  ِ
ّ

اث باطخسدام اإلاؤػ َُّ سسحاث والػمل
ُ
ت، للُمدزالث واإلا َُّ جدخاج هظسة واكػ

ت. َُّ ت والىىغ َُّ  الىم

اهُت -
َّ
م جلُُاإلاسخلت الث م فٍس  م:: جلُُم زازجي دولي غً ػٍس

ت لالغخماد والجىدة. -  َُّ  ًخمُّ حغؼُخه مً ِكبل الهُئت الىػى

ظت إلحساء ملابالث والاػالع غلى  -  ت للمؤطَّ َُّ ازة مُداه لُم بٍص
ُ
م اإلا ًلىم الفٍس

ظت.  مسافم اإلاؤطَّ

الثت -
َّ
 : اإلاسخلت الث

ػف  ة والظَّ لُُم: )ِهلاغ اللىَّ
َّ
ت الخ َُّ س ًصف الىخابج التي وصلذ لها غمل ، ـ جلٍس

اث( َُّ ىص
َّ
 .(22)والخ

 أِداف تطبيل ٌظاً التَّكييي اجلاوعي: 2/2

لاغ الخالُت: ِ
ّ
لُُم الجامعي غدد مً ألاهداف، هؼسخها في هره الى

َّ
ت الخ َُّ  ـ لػمل

اث وألاكظام 1 َُّ س ي باليل اهً والحالي لؤلداء ألاوادًمي واإلاؤطَّ . جدلُل الىطؼ السَّ

ابػت للجامػت.
َّ
 والبرامج الخ

مىً أن . جددًد الا 2 ًُ اث، وأوحه اللصىز اإلاسخلفت، والتي  َُّ هدسافاث والظلب

ت أو كظم أو بسهامج أو مػهد. َُّ س ي بيّلِ ول س غلى ألاداء ألاوادًمي واإلاؤطَّ ِ
ّ
ؤز

ُ
 ج

اث إلدازة الجامػت الجساذ الالشم لسفؼ وجدظين 3 َُّ ىص
َّ
. زفؼ الىخابج ملسوهت بالخ

ؼ.
َّ
 ألاداء اإلاخىك

س طلًبا غلى . الدصخُص اإلاظخمسُّ 4 ِ
ّ
ؤز

ُ
ابم إلاؼىالث الػمل التي ًمىً أن ج والدَّ

ت أو كظم أو بسهامج أو مػهد، وغلى مظخىي  َُّ ألاداء الخػلُمي أو ألاوادًمي بيّلِ ول

دزة غلى مىاحهتها.
ُ
ادة الل  الجامػت هيل لٍص

هىض 5 س ي للنُّ اث لالزجلاء بمظخىي ألاداء ألاوادًمي واإلاؤطَّ َُّ ىص
َّ
. اكتراح الخ
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راث الحدًثت.بسطال خغّيِ
ُ
البم اإلا ًُ ت وهفاءة؛ بدُث  َُّ  ت الجامػت بفاغل

ل الخىافم مؼ مخؼلباث جلُُم 6
ُ
سق والىطابل وؤلاحساءاث التي جىف

ُّ
. اكتراح الؼ

 .(23)ألاداء الجامعي

وإطافت إلى ما طبم، الحصٌى غلى الاغخماد مً ِكبل هُئاث اغخماد وحىدة 

ت. َُّ ت والدول َُّ  الخػلُم الىػى

 اتات التَّكييي:جم 2/3

لُُم جأحي غلى الىدى الخالي: 
َّ
 جبًػا إلاػاًير الاغخماد فئن مجاالث الخ

سؼُؽ. -
َّ
 الخ

 ؤلادازة. -

ت. - َُّ ظ  الهُئت الخدَز

الب. -
ُّ
 الؼ

ت. - َُّ زاث الدزاط  اإلالسَّ

 البدث الػلمي. -

 ألابيُت واإلاسافم والخجهيزاث. -

 .اإلاىازد وؤلاهفاق -

-  َُّ )تاإلاؼازهت اإلاجخمػ
24). 

 /  وعايري اعتىاد أقساً املكتبات واملعمووات:3

ت التي كام بها  ًَّ ص باهاحت( به إطافت إلى اإلاجهىداث الفسد )إًمان غبد الػٍص

م أداء أكظام اإلاىخباث واإلاػلىماث  ػسوخت دهخىزاه بػىىان )جلٍى
ُ
حامػاث  فيهملترح أ

ت( غام  ًَّ ت الظػىد َُّ اث اإلاملىت الػسب َُّ ما كام د.)زسوث ًىطف  م، وهرل1996ًوول

جاهاث الحدًثت  ِ
ّ
ػسوخت دهخىزاه بػىىان )الاج

ُ
جأهُل  فيالغلبان( به هملترح طمً أ

مصس(  فياإلاىخبُين وازخصاص ي اإلاػلىماث وجأزيرها غلى حػلُم اإلاىخباث واإلاػلىماث 

م، وهرلً اإلاداولت التي كام بها أ. د )أطامت الظُد مدمىد(، أ. د )ػٍسف 1999غام 
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ت غبد الحلُم شاًد(، د.)غماد بدزالدًً أبى غاشي( والتي صدزث  ػاهين(، ظسٍَّ ٌُ أ. د )

ت  َُّ بسغاًت كؼاع آلاداب باإلاجلع ألاغلى للجامػاث، والتي اغخمدث غليها الهُئت اللىم

ت للؼاع  َُّ ت اللُاط َُّ ت ألاوادًم َُّ لظمان حىدة الخػلُم والاغخماد في إغداد اإلاػاًير اللىم

اث آلاداب، و  َُّ ت في مجاٌ  كامذ الػدًد مًول َُّ داداث اإلاهى ِ
ّ
ت والاج َُّ اث الػلم َُّ الجمػ

اإلاىخباث اإلاػلىماث بئصداز غدد مً مػاًير اغخماد بسامج أكظام اإلاىخباث واإلاػلىماث؛ 

زاث الحدًثت في اإلاجاٌ،  ا منهم بالسفؼ مً حىدة هره ألاكظام ومظاًسة الخؼىُّ
ً
إًماه

 ومنها:

-   َُّ داد الدولي لجمػ ِ
ّ
ظاتها)الاج  (.IFLAاث اإلاىخباث ومؤطَّ

داد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث)اغلم(.  - ِ
ّ
 الاج

ت )  - َُّ ى ت اإلاىخباث ألامٍس َُّ  (.ALAحمػ

 (.CILIPاإلاػهد اإلاػخَمد الزخصاص ي اإلاىخباث واإلاػلىماث )  -

ت لظمان حىدة الخػلُم والاغخماد)  - َُّ  ()مصس(.NAQAAالهُئت اللىم

الاغخماد ألاوادًمي لبرامج أكظام اإلاىخباث وللد صدزث الػدًد مً مػاًير 

 فيواإلاػلىماث غلى اإلاظخىي الىػني وؤلاكلُمي والدولي، وهره اإلاػاًير لها دوز هبير 

ت  ػخبر مً الػىامل الهامَّ
ُ
ت، هما أنها ح َُّ ظاث ألاوادًم دة مً اإلاؤطَّ جدلُم ألاهداف اإلاددَّ

صت؛ خُث إنها برلً جلىم م هفظها غىد خصىلها  لىجاح هره ألاكظام اإلاخسّصِ بدظٍى

برش ذلً  جيها، ٍو م للمهىت ولخٍس غلى اغخماد أّيٍ مً هُئاث الاغخماد، وهرلً حظٍى

ت  َُّ ص؛ لرلً كامذ هُئاث وػى ت هُئاث الاغخماد لئلغالء مً كُمت الخسصُّ َُّ أهم

ت بئصداز مػاًير الغخماد بسامج أكظام اإلاىخباث واإلاػلىماث مً أحل  َُّ ت ودول َُّ وإكلُم

س والخدظين اإلاظخمسُّ ال دة التي حظعى هره البرامج إليها، والخؼٍى ىصٌى لؤلهداف اإلاددَّ

 لها، وطِخمُّ هىا غسض مػاًير اغخماد بػع الهُئاث هما ًلي:
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املبادئ التوجيّيَّة لرباوج تعمي املكتبات وعمي املعمووات الصَّادرة عَ اتاتِّحاد  3/1

 (2012ّا )عاً الدَّولي جلىعيَّات املكتبات ووؤسَّسات

IFLA The International Federation of Library Associations and 

Institutions (25)):  

ت: .1 َُّ  الهدف مً هره اإلابادا الخىحيه

 في( LISالهدف مً هره اإلابادا هى جىفير دزاطاث إلادازض اإلاىخباث واإلاػلىماث)

ت للمما َُّ لت حمُؼ أهداء الػالم مؼ مجمىغت مً اإلابادا الخىحيه زطت اإلافظَّ

ت، فهره اإلابادا هي إػاز إلاساحػت  َُّ الطخسدامها غىد إوؼاء وحؼغُل بسامجها الخػلُم

ظخسدم 
ُ
مىً ـ أًًظا ـ أن ح  غً جصمُم بسامج حدًدة، وٍُ

ً
وجدظين هره البرامج، فظال

ت الىازدة طىف  َُّ ؼ أن جىىن هره اإلابادا الخىحيه
َّ
ت ملازهت، ومً اإلاخىك َُّ هأداة غمل

ل  ِ
ّ
ؼي

ُ
 الُبلدان اإلاسخلفت. فيألاطاض إلاخؼلباث الاغخماد الىػني ح

ت: .2 َُّ  مجاٌ اإلابادا الخىحيه

ػالج 
ُ
ت ُوِطػذ ليي ح َُّ زاطاث الُػلُا  فيهره اإلابادا الخىحيه اإلالام ألاٌو بسامج الّدِ

ت ألاولى. َُّ  واإلاسخلت الجامػ

ت: .3 َُّ ت إغداد اإلابادا الخىحيه َُّ  مىهج

داد كد جمَّ جأًُد هره اإلابادا الخ ِ
ّ
ابػت لالج

َّ
ت الخ َُّ جىت الفى

َّ
ت مً ِكبل الل َُّ ىحيه

ظاث اإلاىخباث(  اث ومؤطَّ َُّ داد الدولي لجمػ ِ
ّ
، 2012أغظؼع  فياحخماغها  في)الاج

ت )مساحػت إلاا جمَّ إصدازه غام  َُّ ػدُّ هره اإلابادا الخىحيه
ُ
جىت 2000وح

َّ
(؛ خُث إن الل

ب) ابمت للخػلُم والخدٍز  IFLAالدَّ
َّ
يذ الل َُّ ت لئلػساف غلى وطؼ آزس ( غ َُّ جىت الفسغ

، ووان Kerry Smithو S.B. Ghoshو Gillian Hallamإلاساحػت الىزُلت، ووان ألاغظاء 

ت 2012)ًىلُى  فيذلً  َُّ  طبػت مبادا هما ًلي: فيم(، وجمَّ جددًد اإلابادا الخىحيه

 The Larger Frameworkـ ؤلاػاز ألاوطؼ: 

زاس ي:   Curriculum Elementsـ غىاصس اإلاىهج الّدِ

ت:  َُّ  Curriculumـ اإلاىاهج الدزاط
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ع:  دَز
َّ
 Faculty of Staffـ أغظاء هُئت الخ

الب: 
ُّ
 Studentsـ الؼ

غم:   Supportـ الدَّ

ظهُالث:
َّ
ت والد َُّ  Instructional Resources and Facilitiesـ اإلاصادز الخػلُم

وعات العربيَّة )ورحمة الميساٌس/ املعيار املرجعي لرباوج املكتبات واملعمووات لمجا 3/2

 عاً  البكالوريوس( الصَّادر عَ اتاتِّحاد العربي لمىكتبات واملعمووات)اعمي(

2016(26): 

داد الػسبي  ِ
ّ
ً لالج صدز هرا اإلاػُاز هأخد هخابج اإلاؤجمس الظابؼ والػؼٍس

ت وبمؼاز  هت للمىخباث واإلاػلىماث، والري جمَّ بالخػاون مؼ وشازة الثلافت اإلاصسٍَّ

ت للمىخباث واإلاػلىماث )ألاكصس ـ مصس(  ت اإلاصسٍَّ َُّ  16:14الفترة ما بين  فيالجمػ

 م، وهى مً إغداد أ. د )أطامت الظُد مدمىد(.2016هىفمبر 

 الهدف مً اإلاػُاز: .1

 فيزلم مػُاز لظمان حىدة بسامج اإلاىخباث واإلاػلىماث بالجامػاث واإلاػاهد 

سوف الب
ُّ
ت اإلادُؼت بها؛ خُث إن اإلاػاًير الىػً الػسبي ًخالءم مؼ الظ َُّ ت الػسب َُّ ُئ

ت إلى خّدٍ هبير؛ هظًسا الزخالف  َُّ بُػت الػسب
َّ
غدث مً كبل ال جخالءم مؼ الؼ

ُ
ت التي أ َُّ الدول

سوف اإلادُؼت، وكد ُوطؼ هرا اإلاػُاز ـ أًًظا ـ لالطخػاهت به 
ُّ
س البرامج  فيالظ جؼٍى

صت   اإلاىخباث واإلاػلىماث، أو إوؼاء بسامج حدًدة. فياإلاخسّصِ

 مجاٌ اإلاػُاز: .2

اث  َُّ غدَّ هرا اإلاػُاز لُىىن مسحًػا لبرامج اإلاىخباث واإلاػلىماث اإلاسجبؼت بيل
ُ
أ

ت غلى مظخىي الدزحت  َُّ ت بالجامػاث الػسب َُّ اث والػلىم الاحخماغ َُّ آلاداب وؤلاوظاه

ت ألاولى)البيالىزٍىض/ اللِظاوع(،  َُّ ت أو الجامػ َُّ ة أزبػت أغىام حامػ وحظخمسُّ إلادَّ

الب مً 
َّ
ت أو ًلض ي الؼ َُّ ت، وكد زاعى هرا  140: 120زماهُت فصٌى دزاط َُّ طاغت دزاط

زاث التي جفسطها أو جؼلب  ت، فُما ًسصُّ اإلالسَّ َُّ اإلاػُاز مخؼلباث الجامػت أو اليل
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هادة ا
َّ

ت اطدُفاءها مً أحل الحصٌى غلى الؼ َُّ ت، وزاعى ـ أًًظا الجامػت أو اليل َُّ لجامػ

ت  ت والجاٍز َُّ س ـ وحىد بػع بسامج اإلاىخباث واإلاػلىماث التي جدزض الىزابم الخاٍز

ا(،  ًُ ف خال وألازػُف إلى حاهب اإلاىخباث، مثل )أكظام حامػتي اللاهسة وبني طٍى

ت  َُّ باغت واليؼس والترب ِ
ّ
حافت والؼ بػع  فيوأكظام أزسي مؼترهت مؼ ؤلاغالم والصَّ

ت؛ لرلً زاعى اإلاػُاز وحىد غالكاث الجام َُّ ت واإلاغسب َُّ ت والخىوظ َُّ ت واللبىاه ًَّ ػاث الظػىد

صاث اإلارهىزة، واغخبرها  ص اإلاىخباث واإلاػلىماث بػدد مً الخسصُّ وزُلت بين جسصُّ

ت التي جمَّ ذهسها طمً اإلادىز الثالث )جصمُم البرهامج  َُّ زاث البُي مً فئت اإلالسَّ

 الخػلُمي واإلاىاهج(.

ت إغداد اإلاػُاز: .3 َُّ  مىهج

ت ومػاًير  َُّ ت والدول َُّ ت الػسب َُّ ظ ػاث واإلاػاًير اإلاؤطَّ جمَّ خصس غدد مً الدؼَس

ت ببرامج اإلاىخباث واإلاػلىماث ودزاطتها  ت الخاصَّ َُّ حىدة واغخماد البرامج الدزاط

ن من ت التي ًخىىَّ ٍَّ ها وجدلُلها، ومً زالٌ ذلً جمَّ اطخيباغ غدد مً الػىاصس اإلادىز

ت لبرامج اإلاىخباث  َُّ سوف البُئ
ُّ
ت والظ َُّ هرا اإلاػُاز، وجخالءم مؼ ألاوطاع الػسب

ت ألاولى، وهره اإلاداوز  َُّ واإلاػلىماث، وذلً غلى مظخىي مسخلت الدزحت الجامػ

ت غدُدها حظػت مداوز، وهي هما ًلي: َُّ  السبِظ

سؼُؽ الاطتراجُجي للبرهامج.
َّ
: الخ  ـ اإلادىز ألاٌو

 
َّ
 اوي: اللُادة وإدازة البرهامج )الحىهمت(.ـ اإلادىز الث

الث: جصمُم البرهامج الخػلُمي واإلاىاهج.
َّ
 ـ اإلادىز الث

الب واإلاهازاث والىفاًاث اإلاظتهدفت.
ُّ
ابؼ: الؼ  ـ اإلادىز السَّ

ع والهُئت اإلاػاوهت. دَز
َّ
 ـ اإلادىز الخامع: أغظاء هُئت الخ

ادض: اإلاىازد والدظهُالث.  ـ اإلادىز الظَّ

ابؼ: البدث الػلمي.ـ اإلادى   ز الظَّ
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ت وغالكاث البرهامج باإلاجخمؼ. َُّ امً: اإلاؼازهت اإلاجخمػ
َّ
 ـ اإلادىز الث

ابم للبرهامج. م اإلاظخمسُّ وكُاض ألاداء والخؼىٍس الدَّ اطؼ: الخلٍى
َّ
 ـ اإلادىز الخ

صين لهم زبرة  -  فيبػد الاطخلساز غلى هره اإلاداوز جمَّ غسطها غلى مخسّصِ

ألاوادًمي؛ فخمَّ غسطه غلى وّلٍ مً: أ. د حاطم مدمد حسحِع، أ. د  الجىدة والاغخماد

ت غبد الحلُم شاًد، وجمَّ ألازر بمالخظتهما. ظسٍَّ ٌُ 

وعايري اعتىاد براوج املاجستري يف املكتبات ودراسات املعمووات الصادرة عَ   3/3

 ( 2019اجلىعيَّة األوريكيَّة لمىكتبات)عاً 

(ALA Standards for Accreditation of Master's Programs in Library& 

Information Studies) (27):  

 الهدف مً اإلاػُاز: .1

ت للمىخباث مً طُاطتها، وهى جلبُت  َُّ ى ت ألامٍس َُّ ًيبؼ الهدف مً مػاًير الجمػ

زاطاث الُػلُا للمىخباث وغلم  فياخخُاحاث اإلاىخباث  ر، وحصجُؼ بسامج الّدِ مجخمؼ ُمخغّيِ

فظس هره اإلاػاًير اإلاػلىماث، والت
ُ
ُاطت. فيي ًيبغي أن ج  طىء هره الّظِ

 مجاٌ اإلاػُاز: .2

دة  زاطاث الُػلُا مً دزاطاث  فيهره اإلاػاًير ُمددَّ جؼبُلها لخلُُم بسامج الّدِ

ي إلى دزحت اإلااحظخير، وهؼسغ أطاس ي الغخماد بسهامج  اإلاىخباث واإلاػلىماث التي جؤّدِ

ت َُّ ى ت اإلاىخباث ألامٍس َُّ ة مً ِكبل هُئت  أن جؼلب حمػ
َ
ظت ألامَّ جىىن ُمػخمد مً اإلاؤطَّ

ت مىاطبت، هما أنها  َُّ ظ ص الخميز اغخماد مؤطَّ ت بهدف حػٍص َُّ ت ولِظذ إلصام ًَّ مػاًير إزػاد

ت  َُّ س وجؼبُم اللُاطاث الىىغ ت، وجؼٍى َُّ مً زالٌ وطؼ كظم للمػاًير لخلُُم الفاغل

ت لهره اإلاػاًير، وجدلُل البُاهاث مً ا َُّ للُاطاث، وجؼبُم الخدلُل لخدظين والىم

س البرهامج.  وجؼٍى
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ت إغداد اإلاػُاز: .3 َُّ  مىهج

ت) َُّ ى ت اإلاىخباث ألامٍس َُّ ن مجلع حمػ ( لجىت لالغخماد؛ لخىىن ALAكد َغيَّ

زاطاث ALAمظئىلت غً جىفُر بسامج الاغخماد للـ ) س وصُاغت اإلاػاًير لبرامج الّدِ ( وجؼٍى

ت  الُػلُا للمىخباث وغلم اإلاػلىماث؛ َُّ ي إلى دزحت اإلااحظخير، ولجىت حمػ ا ًؤّدِ ممَّ

ت ُمػتَرف بها مً ِكبل مجلع اغخماد الخػلُم الػالي باغخبازها هُئت  َُّ ى اإلاىخباث ألامٍس

ت اإلاىخباث  َُّ الاغخماد لهره البرامج، وكد جمَّ اغخماد هره اإلاػاًير مً ِكبل مجلع حمػ

ت في  َُّ ى الث م، ومساحػت اإلاػ2015فبراًس  2ألامٍس
َّ
اإلاػُاز الخامع:  فيُاز الفسعي الث

غم اإلاالي واإلاىازد( الري اغخمده اإلاجلع في  م بىاًء غلى 2019ًىاًس  28)ؤلادازة والدَّ

 غلى الجملت ألاولى مً الػىصس 2019ػلب لجىت الاغخماد، وحػىع ػبػت 
ً

م حػدًال

غم اإلاالي واإلاىازد(  الث في اإلاػُاز الخامع: )ؤلادازة والدَّ
َّ
اطخجابت إلاخؼلباث مجلع الث

( التي CHEA) Council of higher education Accreditationاغخماد الخػلُم الػالي

ؼير اإلاىازد ـ 
ُ
م الؼالب وإهجاشه، ح

ُّ
جلصس الجهاث اإلااهدت اإلاػاًير غلى ما هى طسوزي لخػل

ظاث، أو البرامج التي  الب للخسوج مً اإلاؤطَّ
ُّ
جمَّ فلؽ ـ إلى اإلادي اإلاؼلىب مً الؼ

م، ومػاًير 1992إغدادها بؼيل مىاطب، وهره اإلاػاًير جدلُّ مدلَّ مػاًير الاغخماد 

 م.2015م، ومػاًير الاغخماد 2008الاغخماد 

 وكد اطخلسَّث اإلاساحػت غلى زمع مػاًير هما ًلي:

سؼُؽ اإلانهجي:)
َّ
: الخ  (.Systematic Planningاإلاػُاز ألاٌو

زا اوي: اإلاىهج الّدِ
َّ
 (.Curriculumس ي:)اإلاػُاز الث

ع:) دَز
َّ
الث: أغظاء هُئت الخ

َّ
 (.Facultyاإلاػُاز الث

الب:)
ُّ
ابؼ: الؼ  (.Studentsاإلاػُاز السَّ

غم اإلاالي واإلاىازد. )  ,Administration, Financesاإلاػُاز الخامع: ؤلادازة والدَّ

and Resources.) 

 مً اللُاض الىّمِ 
ً

ي، وألغساض حظدىد هره اإلاػاًير إلى اللُاض الىىعي بدال
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جب أن ًىىن اللظم  لُُم إلى مػاًير الجىدة، ٍو
َّ
ت ٌظدىد الخ َُّ اغخماد البرامج الخػلُم

ػخمد  لُُماث  فيالحالي ذا حىدة غالُت إلاىذ الاغخماد، َو
َّ
هاًت غلى اإلاالخظت وُخىم الخ الّنِ

لُُم ا
َّ
اث الخ َُّ ؼير صساخت إلى اطخسدام هخابج غمل

ُ
ة، مً ذوي الخبرة، واإلاػاًير ح إلاظخمسَّ

ظدىد الاغخماد غلى جلُُم ُمجمل للبرهامج، وبالخالي فئن الفؼل  جلبُت أي هىع  فيَو

ي إلى الفؼل  ن مً اإلاػاًير كد ال ًؤّدِ  فيجلبُت هرا اإلاػُاز، وباإلاثل فئن الفؼل  فيمػيَّ

ي إلى فؼل  ؤّدِ
ًُ  جدلُم اغخماد البرهامج. فيجلبُت مػُاز واخد كد ال 

 CILIP Charteredامُلعتىد تاختصاصي املكتبات واملعمووات وعايري املعّد  3/4

Institute of Library and Information Professionals (28) : 

 الهدف مً اإلاػُاز: .1

زاث(   جمَّ جصمُم هظام الاغخماد الغتراف بمجمىغت بسامج ووخداث)اإلالسَّ

س اإلانهي اإلاظخمّسِ  (، وطِخمُّ CPD) Continuous professional developmentوالخؼٍى

ت  َُّ زاث( باطخسدام كاغدة اإلاػسفت واإلاهازاث اإلاهى جلُُم حمُؼ البرامج والىخداث)اإلالسَّ

Professional Skills and Knowledge Base (PKSB د اإلاػازف واإلاهازاث دّدِ
ُ
( والتي ج

ت للمهىت. َُّ  ألاطاط

 مجاٌ اإلاػُاز: .2

 Chartered Institute of Library and Information Professionalsاغخماد 

(CILIP حمُؼ البرامج ،)زاث ( مخاح إلاجمىغت واطػت مً البرامج والىخداث )اإلالسَّ

لت باإلاىخباث واإلاػلىماث ومجاٌ  ِ
ّ
زاث( اإلاخػل ت والىخداث)اإلالسَّ َُّ ت واإلاهى َُّ ألاوادًم

 Professional Skills and مؼ اإلاػسفت، التي طىف جدخاج إلى إزباث الػالكت

Knowledge Base (PKSB مً أحل أن جىىن مػخَمدة مً ِكبل )Chartered 

Institute of Library and Information Professionals (CILIP الاغخماد ٌؼمل ،)

زاطاث الُػلُا: )الدبلىم ـ  ت ألاولى، الّدِ َُّ ت، ومسخلت الدزحت الجامػ َُّ زاث الخأطِظ اإلالسَّ

زاث( الىاجحت طىف جىىن اإلااحظخير ـ الدهخىزاه(، حمُؼ البرامج وا لىخداث )اإلالسَّ
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ة زمع طىىاث.  مػخمدة إلادَّ

ت إغداد اإلاػُاز: .3 َُّ  مىهج

س د  (Professional Skills and Knowledge Base PKSB جمَّ جؼٍى دّدِ
ُ
التي ج

ت  َُّ ظاث ألاوادًم ت بالدؼاوز مؼ أصحاب الػمل واإلاؤطَّ َُّ اإلاػازف واإلاهازاث ألاطاط

 Chartered Institute of Library and Information Professionalsوأغظاء 

(CILIP لظمان أن حػىع اإلاهازاث واإلاػازف ما ً ين آلازٍس ِ
ُّ ( وأصحاب اإلاصلحت السبِظ

س   Professional Skills and Knowledge Baseجدخاحه اإلاهىت الُىم مً جؼٍى

(PKSB)زاث(، وبسا م هفظه للػمل مؼ وخداث )ملسَّ مج الدزحت ، هما أن اإلاػُاز كظَّ

ت ألاولى، دزاطاث ُغلُا". َُّ  الجامػ

 وكد اطخػسض اإلاػُاز فُما ًلى:

ا إلاا 
ً
ز أو البرهامج بمهىت اإلاىخباث وإدازة إلاػسفت واإلاػلىماث وفل ـ وزاكت صلت اإلالسَّ

د  ت  فيهى ُمددَّ َُّ  Professional Skills and Knowledge Baseبىاء اإلاػسفت اإلاهى

(PKSB). 

م  ت ذاث حىدة غالُت.ـ جىفير ُملّدِ َُّ م لخجسبت حػلُم
ُّ
 الخػل

د مً أن ألاكظام ذاث صلت  
ُّ
م ٌؼترن مؼ أزباب الػمل لخأه

ُّ
م الخػل ـ ُملّدِ

الب.
ُّ
 للؼ

ؼؼت 
َّ
لُل والبرهان غلى اإلاؼازهت الي م الدَّ لّدِ

ُ
ساث ج ِ

ّ
ت،  فيـ مؤػ َُّ ألاوؼؼت اإلاهى

ع غلى طب دَز
َّ
الب أو أغظاء هُئت الخ

ُّ
ت طىاء مً حاهب الؼ ُل اإلِاثاٌ غظىٍَّ

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP و/أو أي )

لت باإلطافت إلى دلُل بسهان البدث.  هُان منهي آزس وزُم الّصِ

الب غلى الاهسساغ 
ُّ
س اإلانهي اإلاظخمّسِ  فيـ دلُل/ بسهان لدصجُؼ الؼ  CPDالخؼٍى

 غىد الخسسُّج.
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تكويي واتاعتىاد لمربٌاوج التعميىي يف وؤسَّسات التعميي العالي واألزِر وعايري ال 3/5

 الصَّادرة عَ اهليئة الكوويَّة لضىاُ جودة التعميي واتاعتىاد -اإلصدار األوه  -

NAQAA (29)2009عاً  ( جبىّوريَّة وصر العربيَّة) 

 م(.2009هره اإلاػاًير هي ؤلاصداز ألاٌو غً الهُئت )ًىاًس 

 اإلاػُاز: الهدف مً  .1

ت  َُّ ظم زّسٍِجىها باللدزة اإلاػسف
َّ
ت ًد َُّ يهدف هرا اإلاػُاز إلى حػل البرامج الخػلُم

ت واإلاىافظت  جدلُم  فيطىق الػمل اإلادلي والدولي، وهرلً اإلاظاغدة  فيواإلاهازٍَّ

ولت وخّلِ مؼىالث اإلاجخمؼ. م اكخصاد الدَّ ظاث الخػلُم الػالي مً جلدُّ  أهداف مؤطَّ

 :مجاٌ اإلاػُاز .2

ابػت 
َّ
ت أو الخ ت أو الخاصَّ َُّ ظت الخػلُم الػالي الحىىم دُذ هره اإلاػاًير إلاؤطَّ

ُ
ج

م للهُئت الغخماد واخد أو أهثر مً  ت أن جخلدَّ َُّ ت مصس الػسب ٍَّ لجامػت ألاشهس بجمهىز

ت ألاولى أو  َُّ الب اإلاسخلت الجامػ
ُّ
هت لؼ مها طىاء واهذ مىحَّ لّدِ

ُ
ت التي ج َُّ البرامج الخػلُم

 
ُّ
زاطاث الُػلُا.لؼ  الب الّدِ

ت إغداد اإلاػُاز: .3 َُّ  مىهج

كام بئغداد هره اإلاػاًير غدٌد مً الخبراء ومظدؼازو الهُئت، وأغظاء مجلع  

لُل كامذ الهُئت بػسض مداوز  ت للدَّ َُّ ؤلادازة، وبػد الاهتهاء مً إغداد اإلاظىدة النهاب

ت وما ًدبػهما مً  َُّ لُُم والاغخماد للبرامج الخػلُم
َّ
ساث وغىاصس الخ ِ

ّ
مػاًير ومؤػ

ين بغسض الخػسُّف غلى اهؼباغاتهم  وزصابص غلى مجمىغاث مً اإلاظخفُدًً ِ
ُّ النهاب

ظاث الخػلُم الػالي اإلاسخلفت، وجددًد مدي  وآزائهم هدى إمياهُت جؼبُلها في مؤطَّ

ت بالبرهامج، وكد اػخملذ هره ت الخاصَّ َُّ زاطت الراج ت غىاصس الّدِ َُّ ت ومىطىغ َُّ  ػمىل

ع ا دَز
َّ
لين مً أغظاء هُئت الخ ِ

ّ
ين غلى ممث ِ

ُّ هاب إلاجمىغاث مً اإلاظخفُدًً الّنِ

ت َُّ الب، وكامذ  بالجامػاث الحىىم
ُّ
ين، والؼ ِ

ُّ ت، وؤلاغالم َُّ لاباث اإلاهى ِ
ّ
ت، والى والخاصَّ
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، ومػاًير الهُئت بخىزُم هخابج هرا الاطخؼالع واطخسدامه في إحساء الخػدًالث اإلاىاطبت

م والاغخ ين، جىدزج مً زاللهما الخلٍى َُّ ص في مدىزًٍ زبِظ
َّ
ماد للبرهامج ألاوادًمي جخلخ

 ( مػُاًزا:11مجمىغت مً اإلاػاًير كدزها )

: إدازة البرهامج. -  اإلادىز ألاٌو

ؼخمل هرا اإلادىز غلى اإلاػاًير آلاجُت:  َو

 زطالت وأهداف البرهامج.  . أ

 كُادة وجىظُم البرهامج.  . ب

ت والدظهُالث اإلا . ث َُّ اغمت.اإلاىازد اإلاال ت الدَّ ًَّ  اد

ت للبرهامج. - َُّ ت الخػلُم َُّ اوي: الفاغل
َّ
 اإلادىز الث

ؼخمل هرا اإلادىز غلى اإلاػاًير آلاجُت:  َو

ت للبرامج.  . أ َُّ  اإلاػاًير ألاوادًم

 جصمُم البرهامج.  . ب

الب.  . ث
ُّ
 الؼ

ع.  . ر دَز
َّ
 أغظاء هُئت الخ

م. . ج
ُّ
ػلُم والخػل

َّ
 الخ

م.  . ح
ُّ
م مسسحاث الخػل  جلٍى

س وال . ر ؼٍى
َّ
ت الخ

َّ
ؼ

ُ
ص.ز ػٍص

َّ
 خ

 مؤػساث الىجاح. . د

 ٌتائج الدراسة التحميمية لمىعايري السابكة 3/6

 عدد املعايري الفرعيَّة والعٍاصر واملؤشِّرات ووعايري اهليئات السَّابكة:  3/6/1 

الُت )
َّ
ساث في ول 2،3جدىاٌو الجداٌو الخ ِ

ّ
ت والػىاصس واإلاؤػ َُّ ( غدد اإلاػاًير الفسغ

 ِ
ّ
ت لالج َُّ ظاتها)مً اإلابادا الخىحيه اث اإلاىخباث ومؤطَّ َُّ (، اإلاػُاز IFLAداد الدولي لجمػ

ت )مسخلت اللِظاوع/  َُّ اإلاسحعي لبرامج اإلاىخباث واإلاػلىماث للجامػاث الػسب

ت) َُّ ى ت اإلاىخباث ألامٍس َُّ (، مػاًير اإلاػهد اإلاػخمد ALAالبيالىزٍىض( )اغلم(، مػاًير حمػ
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ت لظمان حىدة (، مػاCILIPالزخصاص ي اإلاىخباث واإلاػلىماث ) َُّ ًير الهُئت اللىم

م والاغخماد للبرهامج الخػلُمي في NAQAAالخػلُم والاغخماد) ( الىازدة في دلُل الخلٍى

ظاث الخػلُم الػالي وألاشهس.  مؤطَّ

 (2الجدٌو زكم )

م 
ُّ
ت لبرامج حػل َُّ ساث في وّلِ اإلابادا الخىحيه ِ

ّ
ت والػىاصس واإلاؤػ َُّ غدد اإلاػاًير الفسغ

(، اإلاػُاز اإلاسحعي لبرامج اإلاىخباث واإلاػلىماث IFLAغلم اإلاػلىماث )اإلاىخباث و 

ت )مسخلت اللِظاوع/ البيالىزٍىض( )اغلم( َُّ  للجامػاث الػسب

 وحه اإلالازهت

IFLA اغلم 

غدد 

اإلاػاًير 

ت َُّ  الفسغ

غدد 

 الػىاصس

غدد 

ساث ِ
ّ

 اإلاؤػ

غدد 

اإلاػاًير 

ت َُّ  الفسغ

غدد 

 الػىاصس

غدد 

ساث ِ
ّ

 اإلاؤػ

ٌ اإلاػُاز ألا   14 8 3 ـ 11 3 و

اوي
َّ
 43 10 4 ـ - 11 اإلاػُاز الث

الث
َّ
 36 32 5 ـ ـ 8 اإلاػُاز الث

ابؼ  50 30 5 ـ ـ 6 اإلاػُاز السَّ

 23 12 1 ـ ـ 4 اإلاػُاز الخامع

ادض  11 22 3 ـ ـ 3 اإلاػُاز الظَّ

ابؼ   20 9 1 ـ ـ 4 اإلاػُاز الظَّ

امً
َّ
 16 6 1 ـ ـ ـ اإلاػُاز الث

ا
َّ
 18 10 1 ـ ـ ـ طؼاإلاػُاز الخ

 231 139 24 ـ 11 39 اإلاجمىع

 

 



 طهير غبد الباطؽ، د. مدمد خظً، أ. طمس غبد الخىاب       مػاًير جلُُم اإلاؤطظاث ألاوادًمُت ..د. أ.

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع7مج              151          اإلاجلت اإلاصٍس  م2020ابٍس

ابم) طح مً الجدٌو الظَّ
َّ
ت)2ًخ َُّ ت IFLA(، أن اإلابادا الخىحيه ًَّ ( ال ًىحد بها أ

ساث، وال ًىحد غىاصس إال  ِ
ّ

ت  فيمؤػ َُّ اإلاػُاز ألاٌو فلؽ، وكد بلغ غدد اإلاػاًير الفسغ

اإلاػُاز اإلاسحعي )اغلم( كد خين أن  فيغىصًسا(،  11مػُاًزا(، وغدد الػىاصس) 39)

( ً ساث، وكد جظمَّ ِ
ّ

ت، والػىاصس، واإلاؤػ َُّ الزت اإلاػاًير الفسغ
َّ
ً الجىاهب الث  24جظمَّ

ا(، ) ًُّ سا(.231غىصًسا(،) 139مػُاًزا فسغ ِ
ّ

 مؤػ

م اإلاىخباث وغلم اإلاػلىماث:
ُّ
ت لبرامج حػل َُّ  IFLA)غلى مظخىي اإلابادا الخىحيه

The International Federation of Library Associations and Institutions) 

اوي: )غىاصس اإلاىهج 
َّ
: )ؤلاػاز ألاوطؼ(، واإلاػُاز الث ػخبر اإلاػُاز ألاٌو ٌُ الصادزة غً ؤلافال، 

؛ خُث ًدخىي ألاٌو غلى: )
ً

ت(، وغلى  3الدزاس ي( أهثر اإلاػاًير جفصُال َُّ مػاًير فسغ

اوي )مػُاز  11مظخىي الػىاصس )
َّ
فسعي واخد(، وغلى مظخىي الػىاصس غىصًسا(، والث

ت(  11) َُّ الث: )اإلاىاهج الدزاط
َّ
ليهم اإلاػُاز الث ت، زمَّ  8غىصًسا( أًًظا، ٍو َُّ مػاًير فسغ

ت والدظهُالث(  َُّ ابؼ: )اإلاصادز الخػلُم الب(، وهرلً اإلاػُاز الظَّ
ُّ
 4اإلاػُاز الخامع: )الؼ

ت. َُّ  مػاًير فسغ

ت أما غلى مظخىي اإلاػُاز اإلاسحعي ألكظ َُّ ام اإلاىخباث واإلاػلىماث للجامػاث الػسب

داد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث،  ِ
ّ
ادز غً الاج )مسخلت اللِظاوع/ البيالىزٍىض( الصَّ

؛ 
ً

الب واإلاهازاث والىفاًاث اإلاظتهدفت( أهثر اإلاػاًير جفصُال
ُّ
ابؼ: )الؼ ػخبر اإلاػُاز السَّ ٌُ

ت(، ) 5خُث ًدخىي غلى: ) َُّ لُه مً خُث  50(، )غىصًسا 30مػاًير فسغ سا(، ٍو ِ
ّ

مؤػ

اوي: )اللُادة وإدازة اللظم )الحىهمت(؛ خُث ًدخىي 
َّ
ساث اإلاػُاز الث ِ

ّ
ادة غدد اإلاؤػ ٍش

ت(، ) 4غلى: ) َُّ الث: )جصمُم  43غىاصس(، ) 10مػاًير فسغ
َّ
سا(، زمَّ ًلُه اإلاػُاز الث ِ

ّ
مؤػ

ت( 5اللظم الخػلُمي واإلاىاهج(؛ خُث ًدخىي غلى ) َُّ  32، وهرلً )مػاًير فسغ

سا(. 36غىصًسا(، وهرلً ) ِ
ّ

 مؤػ
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ابم ) طح مً الجدٌو الظَّ
َّ
ساث، ALA( أن مػاًير )3ًخ ِ

ّ
ت مؤػ ًَّ ( ال جدخىي غلى أ

ابؼ فلؽ، هما أهه كد بلغ غدد  فيوال جدخىي غلى غىاصس إال  اوي والسَّ
َّ
اإلاػُاز ألاٌو والث

ت ) َُّ ( فهي CILIPغىصًسا(، أما مػاًير )25الػىاصس) مػُاًزا(، وغدد45اإلاػاًير الفسغ

ت أو  َُّ لُُم الخمظت مؼ غدم ذهس مػاًير فسغ
َّ
اهخفذ فلؽ برهس مىؼىق مػاًير الخ

ساث، أما باليظبت إلاػاًير ) ِ
ّ

ت NAQAAغىاصس أو مؤػ َُّ ىذ مػاًير فسغ ( فلد جظمَّ

: )زطالت وأهداف ا33بػدد) ىذ غىاصس في اإلاػُاز ألاٌو  5لبرهامج( غدد)مػُاًزا(، وجظمَّ

ساث ) ِ
ّ

سا(. 108غىاصس(، وكد بلغ غدد اإلاؤػ ِ
ّ

 مؤػ

سؼُؽ اإلانهجي( أهثر ALAأما غلى مظخىي مػاًير)
َّ
: )الخ ػخبر اإلاػُاز ألاٌو ٌُ  )

(ً ؛ خُث ًخظمَّ
ً

ت(، ) 5اإلاػاًير جفصُال َُّ ابؼ: 13مػاًير فسغ غىصًسا(، زمَّ ًلُه اإلاػُاز السَّ

( ً الب(، ًخظمَّ
ُّ
ت(، )مػاًير فسغ 8)الؼ  غىاصس(. 6َُّ

: )زطالت وأهداف NAQAAأما غلى مظخىي مػاًير ) ػخبر اإلاػُاز ألاٌو ٌُ  ،)

( ً ؛ خُث ًخظمَّ
ً

ت(، ) 5البرهامج( أهثر اإلاػاًير جفصُال َُّ مػُاًزا(، زمَّ ًلُه  22مػاًير فسغ

( ً ت(،) 4اإلاػُاز الخامع: )جصمُم البرهامج(؛ خُث ًخظمَّ َُّ سا(. 29مػاًير فسغ ِ
ّ

 مؤػ

 اجملاتات الرئيسيَّة اليت غطَّتّا وعايري ِيئات اتاعتىاد:   3/6/2

تها 
َّ
ت التي غؼ َُّ  مػاًير هُئاث الاغخمادًدىاٌو الجدٌو الخالي اإلاجاالث السبِظ

غؼُت 
َّ
هس مً خُث: )الخ ِ

ّ
سؼُؽ، إدازة اللظم/ البرهامج، الهُئت  -طالفت الر

َّ
الخ

 َُّ زاط زاث الّدِ الب، اإلالسَّ
ُّ
ت، الؼ َُّ ظ غم الخدَز ت، البدث الػلمي، اإلاسافم والخجهيزاث، الدَّ

ت(. َُّ  اإلاالي، اإلاؼازهت اإلاجخمػ
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طح مً الجدٌو زكم)
َّ
 ( ما ًلي:4مما طبم ًخ

تها اإلاػاًير الخمظت  -1
َّ
ت التي غؼ َُّ لذ اإلاجاالث السبِظ

َّ
ت، 10) فيجمث َُّ ( مجاالث زبِظ

ظاتهاوكد جىاولذ مػاًي اث اإلاىخباث ومؤطَّ َُّ داد الدولي لجمػ ِ
ّ
(، IFLAر وٍل مً الاج

ت  َُّ داد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث )اغلم(، ووافت اإلاجاالث السبِظ ِ
ّ
وهرلً الاج

ت َُّ ى ت اإلاىخباث ألامٍس َُّ ابلت، وهرلً مػاًير حمػ (، وأما اإلاػهد اإلاػخمد ALAالظَّ

ابلت ل (CILIP)الزخصاص ي اإلاىخباث واإلاػلىماث  م جدىاٌو مػاًيره وافت اإلاجاالث الظَّ

ادزة غً  م والاغخماد للبرهامج الخػلُمي الصَّ وافت اإلاجاالث، وباليظبت إلاػاًير الخلٍى

ػلُم والاغخماد )
َّ
ت لظمان حىدة الخ َُّ ( لم جدىاٌو اإلاػاًير حىاهب NAQAAالهُئت اللىم

 البدث الػلمي .

د -2 ِ
ّ
ظاتها حؼاُبه مجاٌ الخغؼُت إلاػاًير الاج اث اإلاىخباث ومؤطَّ َُّ اد الدولي لجمػ

(IFLA واإلاػهد اإلاػخمد الزخصاص ي اإلاىخباث واإلاػلىماث ،)(CILIP)  م في الخلٍى

ت لظمان حىدة الخػلُم  َُّ ابػت للهُئت اللىم
َّ
والاغخماد للبرهامج الخػلُمي الخ

ت ألاولى وبسامج الNAQAAوالاغخماد) َُّ زاطاث (، وفي اغخماد بسامج الدزحت الجامػ ّدِ

ل مجاٌ الخغؼُت في 
َّ
داد الػسبي للمىخباث واإلاػلىماث)اغلم( فخمث ِ

ّ
الُػلُا، أما الاج

ت اإلاىخباث  َُّ ت ألاولى اللِظاوع/ البيالىزٍىض، وحمػ َُّ اغخماد بسامج الدزحت الجامػ

ت ) َُّ ى زاطاث الُػلُا )اإلااحظخير( ALAألامٍس لذ في اغخماد بسامج الّدِ
َّ
دزاطاث  في( جمث

دث ـ أًًظا ـ مجاالث الخغؼُت في )اإلاىخ ( لدؼمل اغخماد CILIPباث اإلاػلىماث، وحػدَّ

زاطاث الُػلُا. ت ألاولى والّدِ َُّ زاث ـ أًًظا ـ باإلطافت إلى الدزحت الجامػ  اإلالسَّ

 ٌتائج الدراسة

زاطت إلى   : اهتهذ الّدِ

1-  َُّ ت وحىد مػاًير لخلُُم أكظام اإلاىخباث واإلاػلىماث، وأن غمل َُّ لُُم في أهم
َّ
اث الخ

ا للُمض ي هدى الخدظين والخؼىٍس، ًُّ سا زبِظ ِ
ّ

 خّدِ ذاتها مؤػ
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ا ٌػني ػمٌى هره اإلاػاًير في   -2  ة؛ ممَّ زاطت مجاالث غدَّ تها الّدِ
َّ
ذ اإلاػاًير التي جبى

َّ
غؼ

 مجملها زغم وحىد بػع الفسوق بُنها، 

ت، دون لىخظ أن هره اإلاػاًير تهخمُّ في ُمجملها بأن جيخهي بىىن -3  َُّ ها مػاًير هىغ

ت إال في بػع الىلاغ في  َُّ سق الىم
ُّ
ؼسُّق إلى الخػبير غً هرا الىىع أو الىُف بالؼ

َّ
الخ

ظب بين غدد  ِ
ّ
سؼُؽ، وجددًد الي

َّ
ة طىىاث مساحػت الخ مػُاز اغلم؛ مثل جددًد ُمدَّ

الب، وهرلً جددًد وظبت اإلاج
ُّ
ع والهُئت اإلاػاوهت إلى الؼ دَز

َّ
االث أغظاء هُئت الخ

ت. َُّ ت والبُي َُّ ت والفسغ َُّ  السبِظ

 ِواوض الدراسة:
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 .88/08/8108جاريخ الاطالع: 

(12 ) Assessment vs Evaluation: what’s the difference?. Available at:  
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َّ

(.  دارة اة ععععىدة الل
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امتت )اة ىدة 
َّ
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ت املتس  .76. اللركت العربيَّ
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