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ى
ىاألزهرى ىجامعة ىالتربوة ىبكلوتي ىاألكادومي ىاالعتماد ىتطبوق متطلبات

ىأعضاءىهوئةىالتدروسىومدىىتوافرهاىمنىوجهةىنظر
 

 ؼ حممد نصار* و د. علي عبد الرؤ 
 د.رمضاف حممود عبد العليم عبد القادر**
 

 الملخص

 
وعة من المتطلبات التي يجب توافرىا في كليتي التربية في جامعة تهدف الدراسة إلى اقتراح مجم

األزىر، والتي  تؤىلهما للحصول على االعتماد األكاديمي، والتعرف إلى آراء أعضاء ىيئة التددري  
بتلك الكليتين في مدى توافر ىذه المتطلبات في الواقع، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج 

م هددوم االعتمدداد األكدداديمي وتحليلددو، وأىدافددو، ومبددررات األعددذ بددو فددي  الوصدد ي مددن عدد ل عددر  
كليدات التربيددة، وعددر  أبددرز النمدداذج العالميددة فددي معددايير االعتمدداد األكدداديمي لبددرامج إعددداد المعلدد  
واسددتخ ا الدددروس المددددت ادة مددن تلددك النمددداذج، وعددر  مجموعددة مدددن المتطلبددات التددي  تم ددد  

يير االعتماد األكاديمي بكليات التربية وتحليلها، وت  تطبيق استبانة على مقومات أساسية لتطبيق معا
عينة من أعضاء ىيئة التدري  بالكليتين، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن معظد  تلدك المتطلبدات 
تتوافر بكليتي التربية جامعة األزىر بدرجة متوسطة ال تؤىلهما للحصول علدى االعتمداد، األمدر الدذي 

المناسدددبة لتدددوفير ىدددذه المتطلبدددات، ممدددا يؤىددد  الكليتدددين  توضدددع الخطدددا واتخددداذ القدددرارايددددتدعى 
للحصول على االعتماد األكاديمي، لدذا فقدد اقتر دت الدراسدة تصدورا مدؤداه ضدرورة أن تكدون ىنداك 
رؤيدة ورسدالة واضدحة للكليتدين، وت كيدد التحددن المدددتمر للمددع ت مدن الطد ب مدن عد ل إتبددا  

الماديدة والبردرية، وكدذا تحقيدق التنميدة المهنيدة  باإلمكانداتقبدول الطد ب واالرتقداء سياسة واضدحة ل
المدددتمرة ألعضدداء ىيئددة التدددري ، والعمدد  علددى ترددجيع البع ددات العلميددة الخارجيددة، واالن تدداح علددى 

  المجتمع المحلي.
 
 
 

 مصر.  -جامعة األزىر –* كلية الًتبية 
 صر.م -جامعة األزىر –كلية الًتبية ** 
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 اإلطار املفاهومي -1

 مقدمة الدرادة: -1-1

شهدت السنوات األخَتة من القرف العشرين تزايداً كبَتاً يف شكل بعض التغَتات العاملية، اليت  تركت أثراً بالغاً يف 
وجية، وثورة منظومة التعليم وحجمها، األمر الذي ضمتم ضرورة تكيفو مع ىذه التغَتات املتمثلة يف الثورة العلمية والتكنول

ومػػع دخػػوؿ الػػدوؿ عصػػر العوملػػة أ ػػبحت عمليػػة االتصػػاالت، والتكػػتالت االدتصػػادية الكػػة ، وثػػورة الدظمقرا يػػة، 
، واحػػدة مػػن أبػػرز و ا فهػػا يف إعػػداد القػػو  البشػػرية إعػػداداً يقػػـو علػػ  الت صػػ  التغػػَتاتمالحقػػة امامعػػات  ػػذه 

امهػػد التعليمػػي الػػذ  تبذلػػو يكمػػن بيمػػا تػػزود بػػو خمرجا ػػا مػػن املعػػريف واملهػػٍت، كمػػا أ ػػبحت دػػدرة امامعػػة وجػػودة 
 معلومات ومهارات تتناسب واملعايَت العاملية يف شىت الت صصات. 

ولقػػد تزايػػد االىتمػػاـ بتحقيػػيف امػػودة يف التعلػػيم امػػامعي مػػع تزايػػد االذبػػاه رمػػو تدويلػػو، دمػػا دبػػع بعػػض 
الكػػو ليليػػات الػػيت  ربقػػيف  ػػا السػػبيف والتميػػز وامػػودة يف الػػدوؿ إإ إعػػادة النظػػر يف تعليمهػػا للتمكػػد مػػن امت

املنتج التعليمي، ربقيقاً لطموحا ا وأىدابها يف تقدًن تعليم جػامعي متميػز ياسػاير مثيلػو يف الػدوؿ املتقدمػة، 
لػػذا تعمػػل ىػػذه الػػدوؿ جاىػػدة العتمػػاد بػػرامج ميسسػػا ا التعليميػػة، وأ ػػبي االىتمػػاـ  ػػودة التعلػػيم  ػػاىرة 

توليهػػا اوكومػػات علػػ  مسػػتو  العػػا  اىتمامػػاً خا ػػاً، وأ ػػبحت امػػودة لغػػة عمػػل دوليػػة وسػػالحاً  عامليػػة
اسًتاتيجياً ال يستهاف بو، وذلك للو وؿ إإ األجود واألبضل، وصمسد ىذا االىتماـ عل  املسػتو  الػدو  

عتمػػػػاد األكػػػػادظمي إنشػػػػاض بعػػػػض املنظمػػػػات وا يلػػػػات واةليػػػػات لضػػػػماف امػػػػودة يف التعلػػػػيم مثػػػػل  نظػػػػاـ اال
Academic Accreditation ، وموا فات اةيزو، اليت  أدت بدورىا إإ ربسُت نوعيػة التعلػيم يف كثػَت

 (p15 Joseph,2003) من دوؿ العا 
وياعػػد االعتمػػاد األكػػادظمي اذباىػػاً تطويريػػاً معا ػػراً ظمثػػل إ ػػاراً مرجعيػػاً يف معظػػم دوؿ العػػا  يف حماوال ػػا 

امليسسات التعليمية وتطويره، ويرجع ذلك إإ األزمػة الػيت  تعيشػها ىػذه امليسسػات نتيجػة  لتقييم األداض يف
) سػػالمة والنبػػو   لضػػعق دػػدر ا علػػ  االسػػتجابة السػػريعة للمتغػػَتات املتمعيػػة والعامليػػة، وربػػديات التنميػػة

فعػػػاؿ (، ويف  ػػػل ىػػػذه املسػػػتجدات العامليػػػة ومػػػا تعكسػػػو مػػػن ربػػػديات أضػػػح  ا عػػػداد ال71، ص7331
للمعلم متطلباً أساسياً من متطلبات النهوض بالتعليم وربقييف جودتو، ليتوابيف مع متطلبات املتمع املعا ر،  
كما أحدثت ىذه التغَتات تغَتاً جذرياً يف األدوار اليت  يقـو هبا املعلم، بم بي منو اً بو أف يكػوف مرشػداً 

كنولوجيػػا التعلػيم، ومسػػاعداً للطػػالب علػ  التفكػػَت وحػػل وموجهػاً لطالبػػو يف املوادػػق التعليميػة، وخبػػَتاً يف ت
 مشكال م وحمفزاً  م عل  التعلم الذايت.

ويتطلب االعتماد ضرورة السعي خبط  حثيثػة للبحػث عػن معػايَت مناسػبة ودديقػة و ػاددة، مػع التطػوير 
يلػة التػدريو وأسػاليب املستمر لضماف باعليتها ومشو ا، وىذه املعايَت تدور حوؿ جماالت ا دارة وأعضاض ى

وانطالدػػػا مػػػن ىػػػذه األدوار املتطػػػورة، يتوجػػػب علػػػ  كليػػػات الًتبيػػػة ، :(NCATE,2003 , p6)التقػػػوًن
االىتماـ بتحقييف جودة براجمها، والسعي رمو اوصػوؿ علػ  االعتمػاد واالعػًتاؼ مػن دبػل ميسسػات علميػة 

 اد املعلم.مستقلة و نية أو عاملية دبا ضمقيف  ا القدرة عل  التميز يف إعد
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بشمف إعادة تنظيم األزىػر وا يلػات الػيت يشػملها  7397لسنة  714القانوف من  43ودد نصت املادة 
عل  إنشػاض كليػة الًتبيػة  امعػة ،7315( لسنة 051) وال حتو التنفيذية الصادرة بقرار ر يو اممهورية ردم

كمػا  ػدر دػرار ر ػيو الػوزراض ردػم   (،43مػادة  ـ7397لسنة  714األزىر بالقاىرة) ج.ـ.ع. القانوف ردم 
بإنشػػاض كليػػة الًتبيػػة بتفهنػػا األشػػراؼ دبحابظػػة الددهليػػة علػػ  أف تكػػوف تابعػػة مامعػػة  7335لسػػنة  7111

بػػػػػػػػػػػػالتفويض يف بعػػػػػػػػػػػػض  7334لسػػػػػػػػػػػػنة  431األزىػػػػػػػػػػػػر، بنػػػػػػػػػػػػاض علػػػػػػػػػػػػ  دػػػػػػػػػػػػرار ر ػػػػػػػػػػػػيو اممهوريػػػػػػػػػػػػة ردػػػػػػػػػػػػم 
 (.7111)ج.ـ.ع. درار ر يو الوزراض ردماالختصا ات.

 -البكػػػالوريوسو الليسػػػانو   -دبرحلػػػة ا جػػػازة العاليػػػة  امعػػػة األزىػػػر الًتبيػػػةيت يف كليػػػوتتضػػػمن الدراسػػػة 
  الدراسات(73ص0112 امعة األزىر الال حة الداخلية لكلية الًتبيةج )ج.ـ.ع   الشعب الدراسية اةتية

بات واملعلومات وتكنولوجيا املكت التاريخ، امغرابيا، ، اللغة ا ذمليزية، اللغة الفرنسية،ةاللغة العربيا سالمية،
التعلػيم، اددمػػة االجتماعيػػة وتنميػة املتمػػع، وىػػذه الشػعب موجػػودة بػػالكليتُت وزبػت  كليػػة الًتبيػػة بالقػػاىرة 

،والًتبية الفنيػػػة، والًتبيػػػة الرياضػػػياتو التػػػاريخ الطبيعػػػي، و  الكيميػػػاض،و  الطبيعػػػة بػػػبعض الشػػػعب األخػػػر  مثػػػل 
 وأخَتا شعبة علم النفو. ،الرياضية
ملا كانت كلييت الًتبية جامعة األزىر منو اً هبما إعداد املعلم للعمل باملعاىد األزىريػة واملػدارس العامػة، و 

اوصوؿ عل  االعتماد، وذلك من  بإف الدراسة اوالية تسهم يف وضع رؤية علمية لو وؿ ىاتُت الكليتُت إإ
د  توابر ىذه املتطلبات يف الوادع، وتقدًن جمموعة خالؿ التعرؼ عل  املتطلبات الالزمة للحصوؿ عل  االعتماد، وم

من السبل املقًتحة اليت  ظمكن أف تفيد يف توبَت املتطلبات الالزمػة وصػوؿ كليػيت الًتبيػة جامعػة األزىػر علػ  االعتمػاد 
 األكادظمي، وىذا ما تسع  إليو الدراسة اوالية.

 مشكلة الدرادة: -1-2

مػػن جانػػب كليػػيت الًتبيػػة جامعػػة األزىػػر لتطػػوير براجمهمػػا دبػػا يتوابػػيف ومعػػايَت علػػ  الػػرنم مػػن ااػػاوالت املبذولػػة 
ولعػػل مػػن ااػػاوالت األخػػَتة يف ىػػذا املػػاؿ إضػػابة مػػادة الكمبيػػوتر يف  -امػػودة سػػعياً إإ اوصػػوؿ علػػ  االعتمػػاد

شػػػيخ األزىػػػر ردػػػم  ) دػػػرارـ 0115/ 0113التعلػػػيم دبرحلػػػة ا جػػػازة العاليػػػة بػػػالكليتُت اعتبػػػارا مػػػن العػػػاـ امػػػامعي 
ا عػداد بصػػورتو  ؿيػزا النػَت أف منظومػة ا عػداد يف الودػت الػراىن يف حاجػػة إإ إعػادة نظػر، حيػث  -( 7143

(، لػذا ربػددت مشػكلة الدراسػة يف 0112) ابػراىيم  الراىنة ال يفي دبتطلبات تطبييف معايَت امودة ونظم االعتماد
 ا جابة عل  التساؤالت التالية 

 االعتماد األكادظمي وما أىدابو ومةرات األخذ بو يف كليات الًتبية؟ـو ما مفه -2-1

 االعتماد األكادظمي لةامج إعداد املعلم ؟ما أبرز النماذج العاملية يف معايَت  -2-2

 ما املتطلبات الالـز توابرىا لتطبييف امودة ونظم االعتماد بكليات الًتبية ؟ -2-3

 الوادع؟يف يو بكليىت الًتبية جامعة األزىر يف مد  توابرىذه املتطلبات ما آراض أعضاض ىيلة التدر  -2-4

 ما السبل واةليات املقًتحة لتحقييف متطلبات االعتماد األكادظمي بالكليتُت ؟ -2-5
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 :أهداف الدرادة وأهموتها -1-3

ًتبيػة  يف جامعػة األزىػر،  دؼ الدراسة اوالية إإ ادًتاح جمموعػة مػن املتطلبػات الػيت صمػب توابرىػا يف كليػيت ال
، والتعػػرؼ إإ آراض أعضػػاض ىيلػػة التػػدريو بتلػػك الكليتػػُت بيمػػا األكػػادظمي والػػيت  تيىلهمػػا للحصػػوؿ علػػ  االعتمػػاد

لػذا تتمثػل أشميػة الدراسػة االعتمػاد األكػادظمي، ومػد  توابرىػا يف الوادػع، يتعليف دبد  أشمية ىذه املتطلبات يف ربقييف 
 بيما يلي 
 االعتماد األكػادظميسة أشميتها من أشمية القضية اليت  تتصد   ا، وىي دضية ربديد متطلبات تستمد الدرا -

، لذا دد تفيد نتا ج ىذه الدراسة القا مُت عل  أمر ىاتُت الكليتُت يف وضع ادطط يف كلييت الًتبية يف جامعة األزىر
 .تُت للحصوؿ عل  االعتماد األكادظمياملناسبة لتوبَت ىذه املتطلبات، دما ييىل الكلي توازباذ القرارا

االعتمػػػػاد األكػػػادظمي والعمػػػل علػػػ  توبَتىػػػػا بػػػالكليتُت إإ النهػػػوض بوادػػػع ا عػػػػداد، يػػػيدي ربديػػػد متطلبػػػات  -
ىػػذه  وصمعلهمػػا أكثػػر دػػدرة علػػ  املنابسػػة يف إعػػداد املعلػػم دبػػا يتماشػػ  مػػع االذباىػػات العامليػػة يف ىػػذا املػػاؿ، بتػػوبَت

 .أساسية ال ظمكن لكليات الًتبية التمىل لالعتماد واوصوؿ عليو من دوهنا ظمثل خطوة املتطلبات

 :حدود الدرادة -1-4

االعتماد األكادظمي، و التعرؼ إإ مد  توابرىا يف كلييت الًتبيػة يف تقتصر الدراسة اوالية عل  ربديد متطلبات 
ابها بػػػرامج ولػػػيو مػػػن بػػػُت أىػػػد -العاليػػػة ا جػػػازة  -جامعػػػة األزىػػػر، وذلػػػك علػػػ  مسػػػتو  الدرجػػػة امامعيػػػة األوإ 

علػ  عينػة دمثلػة ألعضػاض  -االسػتبانة  –يتطلب دراسة مستقلة، كما يػتم تطبيػيف أداة الدراسػة  الدراسات العليا والذي
 ـ.0112/0113ىيلة التدريو من الكليتُت، وذلك خالؿ الفصل الثاين من العاـ امامعي 

 مفهوما الدرادة: -1-5

 فهومُت ا جرا يُت اةتيُت تتبٌت الدراسة امل
 :االعتماد األكادميي -1-5-1

ـ هبا ىيلة االعتماد للتحقيف من أف كليات الًتبية تطبيف معايَت امودة   يفىو جمموعة العمليات وا جراضات اليت  تقو
عًتاؼ بمف الكليػة دػادرة إعداد املعلم وتلتـز هبا، وتوبر املتطلبات األساسية الالزمة لتحقييف ىذه املعايَت، وا درار أو اال

عل  الكلية املعتمدة  فة أو مكانة أكادظمية ذبعلها حمل في عل  إعداد خرصمُت ميىلُت ملمارسة مهنة التعليم، دما يض
 ثقة للمتعاملُت معها واملستفيدين منها.

 :متطلبات تطبوق االعتماد -1-5-2

املنػػاخ املناسػػب الواجػػب والفنيػػة، وكػػذلك الظػػروؼ و املاديػػة والبشػػرية  وا مكانػػاتىػػو صبلػػة املمارسػػات واألنشػػطة 
دبثابػة دواعػد  ىا أو اسػتكما ا دبػل البػدض يف عمليػة االعتمػاد، بهػيبيلة العمل بكليات الًتبية، ويلػـز اسػتيفاؤ  توابرىا يف

 أساسية من شمهنا توبَت املعايَت الالزمة لتطبييف االعتماد األكادظمي ودعمها.
 الدرادات السابقة: -1-6

رض الباحثاف عدداً من الدراسات السابقة ذات الصلة املباشرة بالدراسة اوالية حىت ظمكن االستفادة من نتا جها يع
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 وتو يا ا لتكوف إ اراً مرجعياً للدراسة اوالية وذلك بيما يلي 
بعػض (إإ التو ل إإ معػايَت اعتمػاد املعلػم يف مصػر يف ضػوض 0110 دؼ دراسة كل من) سالمة وعبد الرازؽ

االذباىػػات العامليػػة اوديثػػة،، وتو ػػلت إإ بعػػض املعػػايَت املشػػًتكة واملمكنػػة لكػػل مػػن االعتمػػاد امليسسػػي، واالعتمػػاد 
 املهٍت، وادًتحت الدراسة تصوراً العتماد املعلم يف مصر.

وؿ األجنبية، ( باملقارنة بُت نظم االعتماد األكادظمي لةامج إعداد املعلم يف بعض الد0114و تم دراسة ) حابظ 
ادًتحت الدراسة نظاما لالعتماد األكادظمي لةامج كليات و توكيد امودة يف برامج إعداد املعلم، أشمية أوضحت النتا ج و 

 .االعتماد يف تلك الدوؿ الًتبية يشتمل عل  جمموعة من معايَت
االعتمػاد يف  إإ العػرض إإ نظػاـ تقيػيم الػذات ونظػاـ (Ohnami & Hokam  2004) كمػا  ػدؼ دراسػة

ضػػػرورة تطبيػػػيف نظػػػاـ االعتمػػػاد يف  وتو ػػػلت إإامامعػػة اليابانيػػػة، مػػػن خػػػالؿ عػػػرض تػػػاريخ نظػػػاـ االعتمػػػاد باليابػػػاف، 
 .يشمل التدريو والبحث وخدمة املتمعحبيث الكليات لضماف امودة، 
وامليشػػػرات معػػػايَت نظػػػم االعتمػػاد يف صبيػػػع أرمػػػاض العػػػا   جمموعػػػة مػػػنعػػرض  Dirk200) ) وتهددددف دراسدددة  

جمموعة من املعايَت لالعًتاؼ األكادظمي حىت ظمكن ، وتو لت إإ عل  املستو  العاملياملست دمة يف ضماف امودة 
 تدويل التعليم العا  عل  مستو  العا .

إإ تقػوًن معػايَت االعتمػاد األكػادظمي بالواليػات املتحػدة   Appleton & Wolff 2004 )وتسػع  دراسػة  )
وتطويرىػػا كػػي تواجػػو التغػػَتات الػػيت   ػػرأت علػػ  التعلػػيم العػػا  ومنهػػا ميسسػػات إعػػداد املعلػػم، مػػن خػػالؿ األمريكيػػة 

 إضفاض الطابع العاملي عل  التعليم العا  وتدويلو، واالعتماد عل  التقوًن ادارجي للميسسات التعليمية.
للطالػػب بكليػػات الًتبيػػة يف ضػػوض  ( إإ ربديػػد معػػايَت األداض املهػػٍت0113الػػرضبن وحسػػن و ػػدؼ دراسػػة ) عبػػد

ـ امودة واالعتماد األكادظمي وادًتحت أشمية إنشاض ىيلة من  ،وتو لت إإ سموذج إرشادي ةليات ربقييف امودة، مفهو
 ادةاض لتطبييف معايَت امودة واالعتماد يف برامج إعداد املعلم.

تيجية لتطوير منظومة إعداد املعلم يف ضوض إإ ادًتاح اسًتا (2005 ) عبد الحميد وقرني كما تهدف دراسة 
معايَت االعتماد لبعض الدوؿ، وتو لت إإ عدد من النتا ج أشمها  أف ىناؾ ضرورة ملحة لتطبييف نظػاـ االعتمػاد يف  

 كليات الًتبية، كما ادًتحت الدراسة اسًتاتيجية لتطوير كليات إعداد املعلم يف مصر. 
يشػرات املعلػػم الباحػػث يف ضػػوض االعتمػاد وامػػودة هبػػدؼ تفعيػػل دور م (2005العددا ى وتناولددت دراسددة )عبددد

ـ وضوح دور املعلم الباحث لد  أبراد العينة، وادًتحت ا جراضات للوباض هبذا الدور  املعلم الباحث، وتو لت إإ عد
 املستحدث للمعلم حىت تتمكن ميسسات إعداد املعلم من ربقييف امودة والتمىيل لالعتماد.

إإ توضيي  بيعة العالدة امدلية بُت االعتماد األكادظمي وربقييف امودة،  (2005سة )البحيري وتدعى درا
ر ػوربديد معايَت لإلعداد املهٍت للمعلمُت بامامعات املصرية، وتو لت إإ سموذج لالعتماد املهٍت  عداد املعلم يف مص

 شاركُت يف التعليم ومعايَت مهنية ميسسية، ومعايَت ل جمموعة املعايَت املرتبطة بالطالب املعلم ومعايَت املػمش
 املناخ التعليمي ومعايَت خا ة بتقييم  نتا ج التعلم ومتابعتو.
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( إإ التو ل إإ معايَت إجرا ية العتماد برامج الًتبية العملية بكلييت 0119املعط   ) حممود وعبد وتهدف دراسة
إإ عدد من النتا ج أبرزىا التو ل إإ جمموعة من معايَت االعتماد منها مػا الًتبية والًتبية الرياضية، وتو لت الدراسة 

طمت  باملقررات الدراسية، ومنها ما طمت  بالطالب ومنها ما طمت  هبيلة األشراؼ عل  برامج الًتبية العمليػة، ومنهػا 
 .ما طمت  باالمكانات والتجهيزات

ات إعػداد املعلػم ومػد  مسػاشمتها تماد األكادظمي مليسسػإإ معربة أشمية االع (2007وتهدف دراسة ) النجار
ربقيػػيف جػػودة التعلػػيم، وتو ػػلت الدراسػػة إإ جمموعػػة مػػن النتػػا ج أشمهػػا  يتطلػػب االعتمػػاد جمموعػػة مػػن املقومػػات  يف

أف األساسػػية تشػػمل رسػػالة ميسسػػية مناسػػبة، وأىػػداباً تعليميػػة تتفػػيف مػػع ىػػذه الرسػػالة، ومػػوارد مناسػػبة، ودال ػػل علػػ  
ربقيػيف  مقدر ا عل  إمكانية استمرارىا يفا عداد الفعاؿ للمعلم، وضمانات تيكد  سة ا عداد ربقيف أىدابها يفميس

  .رسالتها وأىدابها
لتطوير أداض كلية الًتبية يف جماؿ املشاركة املتمعية، وتو لت  إسًتاتيجية( ادًتاح 0112)شحاتو  وتستهدؼ دراسة

ق عن نقاط القوة والضعق يف أداض كلية الًتبية، والكشق عن الفرص والتهديدات إإ عدد من النتا ج أشمها  الكش
لتطػػػوير أداض كليػػػة الًتبيػػػة يف جمػػػاؿ املشػػػاركة  إسػػػًتاتيجيةإإ  الػػػيت يتودػػػع أف تػػػيثر يف جػػػودة أداض كليػػػة الًتبيػػػة، وتو ػػػلت

 .املتمعية
  الدابقة تعلى الدارساعام تعقيب 

السابقة عل  أشمية األخذ بنظاـ االعتماد األكػادظمي  تضي اتفاؽ الدارسامن خالؿ عرض الدراسات السابقة يت
يف برامج التعليم امامعي بصفة عامػة وبػرامج إعػداد املعلػم بصػفة خا ػة، كمػا تتفػيف الدراسػات علػ  أشميػة تقيػيم أداض 

َت التمويػل الػالـز لكػل صبيع العاملُت بامليسسة للتحقيف من مد  امتالكهم للقدرات واملهػارات األساسػية، وأشميػة تػوب
 .أشمية تطوير معايَت االعتماد بصفة مستمرة، و النشا ات والةامج املقدمة للطالب

وتعرض بعض الدراسات السابقة ملعايَت اعتمػاد املعلػم يف مصػر يف ضػوض بعػض االذباىػات العامليػة املعا ػرة، كمػا 
علػػػم يف بعػػػض الػػػدوؿ، و ػػػدؼ األخػػػر  إإ ادػػػًتاح تسػػػع  األخػػػر  إإ املقارنػػػة بػػػُت نظػػػم االعتمػػػاد لػػػةامج إعػػػداد امل

لتطوير منظومة إعداد املعلم، أما متطلبات تطبييف معايَت االعتماد األكادظمي بكلييت الًتبيػة جامعػة األزىػر،  سًتاتيجيةا
 بلػم  ػدؼ إليػو أي مػن ىػذه الدراسػات، و  تت ػذىا موضػوعا  ػا، ومػن ا تعػد الدراسػة اواليػة األوإ مػن نوعهػا يف

 الًتبية جامعة األزىر. لكلييتتناوؿ متطلبات االعتماد األكادظمي 
 :منهج الدرادة وخطواتها -1-7

لطبيعػػة الدراسػػة  مال مػػةتسػػت دـ الدراسػػة اواليػػة املػػنهج الو ػػفي التحليلػػي، ألنػػو يعػػد مػػن أكثػػر املنػػاىج البحثيػػة 
 وأىدابها، وذلك من خالؿ اتباع ادطوات اةتية 

 الدراسة وأىدابها وأشميتها وأىم املفهومات املتصلة هبا. ربديد مشكلة -1-7-1

 عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة اوالية.   -1-7-2

 عرض مفهـو االعتماد األكادظمي  وربليل أىدابو ومةرات األخذ بو يف كليات الًتبية.  -1-7-3
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ت الص اسػػػ ألكػػػادظمي لػػػةامج إعػػػداد املعلػػػم ورض أبػػػرز النمػػػاذج العامليػػػة يف معػػػايَت االعتمػػػاد اػعػػػ  -7-4 -1
 الدروس املستفادة من تلك النماذج.

عرض جمموعة من املتطلبات اليت  سبثل مقومات أساسية لتطبييف معايَت االعتماد األكادظمي بكليات   -1-7-5
 الًتبية وربليلها.

مػػد  أشميػػة متطلبػػات يف  تصػػميم اسػػتبانة للكشػػق عػػن آراض أعضػػاض ىيلػػة التػػدريو بكليػػيت الًتبيػػة  -1-7-6
 االعتماد األكادظمي املقًتحة، ويف مد  توابرىا بالكليتُت.

وتفسَت النتػا ج  SPSS تطبييف األداة وتفريغها وربليل بيانا ا باست داـ برنامج اوزمة ا حصا ية  -1-7-7
 يف ضوض الدراسات السابقة و بيعة العينة.

ن مػػن خال ػػا تػػػوبَت املتطلبػػات الالزمػػة لتطبيػػيف االعتمػػػاد وضػػع جمموعػػة مػػن السػػبل واةليػػػات ظمكػػ  -1-7-8
 األكادظمي بكلييت الًتبية جامعة األزىر.

 اإلطار النظري للدرادة: -2

  :كلوات الرتبوةيف  مفهومه،وأهدافه،ومربرات األخذ بهاالعتماد األكادميي:  -2-1

 :االعتماد األكادمييمفهوم  -2-1-1

ـ االعتماد بالكثَت من  اةراض اليت  اختلفت حوؿ تعريق حمدد لو، حيث مت تناولو من جوانب متعددة حظي مفهو
نعػرض  الختالؼ النظر إليو من جانب والرتبا و وتداخلو دبفهومات أخر  من جانػب آخػر، ولتحديػد ىػذا املفهػـو

 عة الدراسة اوالية. ا نعرض اةراض والنظرات امل تلفة لو إإ أف نست ل  مفهوماً إجرا ياً يتفيف و بي املعٌت اللغوي
اللغػػة العربيػػة دبعػػٌت اتكػػم، واعتمػػد أمضػػاه، ويقػػاؿ   اعتمػػد الػػر يو األمػػر  وابػػيف عليػػو وأمػػر  وردت لفظػػة اعتمػػد يف

اللغػػة ا ذمليزيػػة يف  – Accreditاعتمػػد  – ووردت اللفظػػة نفسػػها (433، ا2005)المعجدد  الددوجي  بإنفػػاذه 
دبطالػػب أو فػػي مػػا وردت أيضػػاً دبعػػٌت  الشػػهادة بػػمف معهػػداً تعليميػػاً يدبعػػاف متعػػددة علػػ  رمػػو  صميػػز، يقػػر، يفػػوض، ك

 .(24، ا1992) قاموس المورد شروط معنية 
ىذا املاؿ ير  أف مفهـو االعتماد األكػادظمي مت النظػر إليػو مػن جوانػب عػدة، بقػد يف واملستقرئ لألدب الًتبوي 

راً من دبل جهة علمية حمددة بمف امليسسة التعليمية دادرة عل  ربقييف ينظر إإ االعتماد األكادظمي باعتباره اعًتاباً أو إدرا
نوع من االعًتاؼ الرمسي بالةنامج أو امليسسة بواسطة ىيلة خارجية عل  أساس "أىدابها، لذلك يعرؼ االعتماد بمنو 

، 2007بهواشدددىال) "تقيػػيم جود ػػػا، ويًتتػػػب عليػػػو مكانػػػة معينػػػة تتعلػػػيف بقػػػدرة امليسسػػػة علػػػ  مػػػني الدرجػػػة العلميػػػة
ووبيف ىذه النظرة بإف امليسسة التعليمية املعتمدة تتمتع باعًتاؼ أو إدرار  ودة ما تقـو بو من أدوار، وأهنا (  150ا

ىذه الثقة في استوبت الشروط الالزمة لتحقييف ىذه األدوار، دما صمعلها حمل ثقة للمتعاملُت معها واملستفيدين منها، تض
 يمية  فة أو وضعاً أو مكانة أكادظمية متميزة. دوف شك عل  امليسسة التعل

وينظر إإ االعتماد باعتباره جمموعة من املعايَت أو الشروط اليت  ينبغي توابرىا يف امليسسة التعليمية، لذلك يعرؼ 
 تتحقػيف مػن أف ميسسػة مػن ولة عن مػني االعتمػاد لكػيبمنو جمموعة ا جراضات والعمليات اليت  تقـو هبا امهة املسي 
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امليسسات التعليمية تتحقيف بيها جمموعة من املعايَت أو الشروط اليت  تسع  ىذه امليسسة دبا يتوابر  ا من إمكانيات 
ويوضػي ىػذا التعريػق أف االعتمػاد يقػـو علػ  التحقػيف مػن   (498، ا2005)عبد الع ي  و ددين إإ ربقيقها 

د مػن امليسسة ميىلة لالعتماد، وىنا ينطليف مفهػـو االعتمػا توابر جمموعة من املعايَت والشروط اليت  إذا توابرت تصبي
 .مفهـو املعايَت ويستند إليو

ودػد ينظػر إإ االعتمػػاد باعتبػاره عمليػة يػػتم مػن خال ػا تمكيػػد  امػودة، والتحقػيف مػػن أف امليسسػة التعليميػة تطبػػيف 
ة التعليميػػة أو االعتمػاد باسػتيفاض امليسسػ امػودة وتلتػـز هبػا، ووبػيف ىػذه النظػرة بػإف االعتمػاد يعػرؼ بمنػو إدػرار مػن ىيلػة

موضػػػعها وبعالػػػة لضػػػماف امػػػودة وتوكيػػػدىا  يف ملسػػػتو  معػػػُت مػػػن امػػػودة، وأف لػػػديها نظمػػػاً دا مػػػة  الةنػػػامج التعليمػػػي
دلي  االعتماد وضمان الجودة والتحسُت املستمر ألنشطتها األكادظمية، وبقاً للضوابط اليت  تنشرىا ىيلة االعتماد )

ويتضػي مػن ىػذا التعريػق االرتبػاط بػُت مفهػـو االعتمػاد ومفهػـو امػػودة،  (134، ا 2006 علدي  العداليفدي الت
ـ امودة  التعليم عن ددرة امليسسة التعليمية عل  ربقييف أىدابها باملوا فات واملعايَت املطلوبة، ويميت يف حيث يعة مفهو

عػن مػد  دػػدرة   –امػودة واالعتمػاد  –َت، ويعػػة كػل منهمػااالعتمػاد للتحقػيف وا دػرار بتػوبَت تلػك املوا ػفات واملعػاي
 التعليم.امليسسة التعليمية عل  إعداد خرصمُت ميىلُت ملمارسة مهنة 

الواليػات املتحػدة يعػد االعتمػاد عمليػة صباعيػة مػن فػي كذلك طمتلػق النظػر إإ االعتمػاد مػن دولػة إإ أخػر ، ب
مصر بإف مفهـو االعتماد يشَت إإ إدرار يف أما   ،ضماف امودة واااسبيةالدراسة الذاتية واملراجعة ادارجية من أجل 

مستو  معنياً من معايَت امودة وبقاً ألحكاـ دانوف ا يلة  ة التعليمية أو الةنامج التعليميىيلة االعتماد استيفاض امليسس
 .( 2006لدنة  82) قانون رق  القومية لضماف جودة التعليم واالعتماد 

دما تقدـ أف شبة تبايناً يف ربديد مفهـو االعتماد مرجعو اختالؼ النظرة إليو لتشػابكو مػع بعػض املفهومػات  يتضي
ضوض العرض السابيف ضمػدد الباحثػاف مفهػـو يف األخر  املرتبطة بو، وكذلك االختالؼ يف ربديده من دولة ألخر ، و 

عة العمليات وا جراضات اليت  تقـو هبا ىيلة االعتماد للتحقيف جممو بمنو "الدراسة اوالية يف االعتماد األكادظمي إجرا يا 
إعػداد املعلػم وتلتػـز هبػا، وتػوبر املتطلبػات األساسػية الالزمػة لتحقيػيف ىػذه يف من أف كليات الًتبية تطبيف معايَت امودة 

عل  الكلية في لتعليم، دما يضاملعايَت، وا درار أو االعًتاؼ بمف الكلية دادرة عل  إعداد خرصمُت ميىلُت ملمارسة مهنة ا
 . "املعتمدة  فة أو مكانة أكادظمية ذبعلها حمل ثقة للمتعاملُت معها واملستفيدين منها

 :كلوات الرتبوةيف أهداف االعتماد األكادميي  -2-1-2

ـ االعتماد بإف شبة جمموعة من األىداؼ يسع  إإ ربقيقهايف  ، منها ضوض ما مت عرضو من اموانب امل تلفة ملفهو
أىداؼ عامة تنطبيف عل  صبيع امليسسات التعليمية عل  اختالؼ أنواعها ومستويا ا، و انب األىداؼ العامة ىناؾ 

 .ة ترتبط دبيسسة بعينها دوف نَتىاأىداؼ خا 
أنو  وسيلة بعالة من وسا ل ربقييف جودة األداض داخل امليسسة، حيث يركز يف وتتمثل األىداؼ العامة لالعتماد  
عتمػػاد بصػػفة أساسػػية علػػ  تقيػػيم اموانػػب امل تلفػػة لػػألداض ومراجعتهػػا  وربسػػُت دػػدرة امليسسػػة علػػ  االلتػػزاـ دبعػػايَت اال

جودة األداض، وبالتا  ربقييف تطلعات املتمع من ىػذه امليسسػات، لػذا يعػد االعتمػاد دػوة عظمػي يف العمليػة التعليمػة 
  ،Eaton2001 pp28-29)) وػيم وجودتػػػتو  التعلػػػػػػل  مسػعػػ ألنػػو ضممػػي لػػب القػػيم األكادظميػػة ويعززىػػا، وفا ػػو
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 انب األىداؼ العامة أىداؼ خا ة ترتبط بنوعية امليسسة املراد اعتمادىا، بثمة العديد من األىداؼ ادا ة اليت  و 
    اد كليات الًتبية نذكر منها ما يليظمكن أف ضمققها اعتم

 ة واملادية، وصبيع ا مكانيات الالزمة لقياـ الكلية بمداض رسالتها.توبَت املتطلبات الضرورية الًتبوية والفني -

وجود سياسة واضػحة لقبػوؿ الطػالب دا مػة علػ  معػايَت علميػة مقننػة تكشػق عػن القػدرات وامليػوؿ اوقيقيػة  -
 للطالب اليت  تيىلهم لدراسة العلـو الًتبوية وامتهاف مهنة التعليم. 

اعتمػاد يف ألنشػطة املرتبطػة بػو وأسػاليب تدريسػو مػع املعػايَت القوميػة والعامليػة توابيف حمتو  برامج إعداد املعلم وا -
 برامج إعداد املعلم. 

تػػوبَت منظومػػة يف املعػػايَت ظمكػػن االحتكػػاـ إليهػػا عنػػد اعتمػػاد بػػرامج الًتبيػػة العمليػػة، والتحقػػيف مػػن االلتػػزاـ هبػػذه  -
 الفعاؿ للطالب. ربقييف التدريب يف كفاضة تلك الةامج   يف املعايَت، دما يزيد

اورص عل  تنمية أعضاض ىيلة التدريو ومعاونيهم وتطويرىا من خالؿ توبَت برامج وأساليب التنمية املهنية، دما  -
 ضمسن من ددر م ويزيد يف باعليتهم يف أداض أدوارىم امامعية امل تلفة. 

الت صصػات يف إعػداد البػاحثُت ، مػن خػالؿ تمكيػد ات األساسية للقياـ بالبحث العلمػي الًتبػويتوبَت املقوم -
الًتبويػػة امل تلفػػة، وتمكيػػد مفهػػـو املعلػػم الباحػػث القػػادر علػػ  القيػػاـ ببحػػوث األداض ملواجهػػة املشػػكالت الًتبويػػة الػػيت  

 تواجهو أثناض اددمة .

ة تشجيع االنفتاح عل  املتمع من خالؿ التمكيد عل  توثييف  الت الكلية باملتمع اال  دبا تقدمو من أنشط -
 جماؿ التعليم والتدريب والتثقيق. يف وبعاليات 

 :كلوات الرتبوةيف مربرات تطبوق االعتماد األكادميي  -2-1-3

يتضي من العرض السابيف ملفهـو االعتماد وأىدابو أف لو الكثَت من ا صمابيات اليت  من شمهنا النهوض بامليسسة 
ات إعػداد املعلػم، ميسسػيف أو املةرات لألخذ بػو وتطبيقػو  الدواعيا، لذا بإف شبة العديد من التعليمية اليت  يطبيف بيه

   لعل منها ما يلي
تطػػوير كليػػات الًتبيػػة، دمػػا ظمكنهػػا مػػن يف ا بػادة مػػن ا مكانيػػات املتعػػددة لتكنولوجيػػا املعلومػػات واالتصػػاالت  -

تكنولوجيا الكثَت من الفوا د إعداد معلم دادر عل  التعامل مع مفردات عصر املعلومات، حيث ربقيف است داـ ىذه ال
) ديلدور ىذا املاؿ، لذا بإف تقرير اللجنة الدولية للًتبية يف القرف اوادي والعشػرين املعػروؼ بتقريػر " جػاؾ ديلػور" يف 

ربقيػػيف أىػػداؼ يف ادػػًتح تسػ َت صبيػػع ا مكانيػػات السػت داـ تكنولوجيػػا املعلومػات  ( 78، ا 1998وآعدرون 
 عملية إعداد املعلم معياراً أساسياً من معايَت االعتماد.يف شمية أ بي إدماج ىذه التكنولوجيا الًتبية، ونظراً  ذه األ

يتطلب إعداداً خا اً، بم بي عل  املعلم القياـ  أدوار املعلم والذي برضتو التغَتات املعا رة والذييف التطور  -
تقنيػػات يف تقػػوًن األداض، و يف لتالميػػذه، وخبػػَتاً  بػػمدوار جديػػدة تتعػػد  حػػدود أدواره التقليديػػة، كػػدوره موجهػػاً ومرشػػداً 

بيلتػو االيػة، وانطالدػاً مػن ىػذه األدوار املتطػورة بػإف اواجػة يف الًتبية ووسا لها، كما ينظر إليو باعتباره را ػداً اجتماعيػاً 
 ماسة إإ االعتماد األكادظمي.
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ىبوط مستو  ادرصمُت، وتدىن مسػتواىم  عملية إعداد املعلم، حيث تزداد الشكو  منيف مواجهة السلبيات  -
دمػػا  ( 6-5، ا ا 2000المجددال  القوميددة المتخصصددة مػػن خػػالؿ أي منظػػور مقػػارف باملسػػتويات العامليػػة )

سناد عملية إعداد املعلم إإ الكليات األكادظمية إطالبوف يف اةونة األخَتة بإلغاض كليات الًتبية، و جعل بعض الباحثُت ي
 كليات الًتبية.يف  مت  أشمية تطبييف االعتماد األكادظمي ليعيد الثقة املفقودة املنا رة، وىنا تت

ايد رمو تدويل التعليم امامعي اليت  ربرص عل  ترسي و ونشره منظمة اليونسكو، وذلك من منطليف االذباه املتز -
مماعيػػػة كبػػػَت بفضػػػل امهػػػود ااف املعربػػػة عامليػػػة الطػػػابع، وأف متابعتهػػػا وتطويرىػػػا ونشػػػرىا أمػػػور ظمكػػػن تعزيزىػػػا إإ حػػػد  

 العا  منيف ومن مظاىر التدويل التعاوف بُت امامعات   (16، ا1995)اليوندكو  للمجتمع األكادظمي الدو 
 وبرامج لإلشراؼ املشًتؾ . خالؿ ادامة دنوات للتبادؿ العلمي

تطػػوير التعلػيم العػػا  يف  دعػم مشػروع تطػػوير كليػات الًتبيػػة، وىػو أحػػد املشػروعات الر يسػة السػػتة السػًتاتيجية -
)وزارة التعلي  العالي مررو  تطوير كليات التربية،   0110تنفيذىا عاـ يف  واليت  بدأت وزارة التعليم العا مصر، 
 وال ريب أف االعتماد األكادظمي يعد من اةليات الداعمة ملشروع التطوير.( 2، ا2005
 األكادميي لربامج إعداد املعلم: بعض النماذج العاملوة يف معاوري االعتماد -2-2

تسع  الدوؿ املتقدمة والنامية عل  حد سواض إإ ربسُت مػن جػودة براجمهػا التعليميػة، حػىت ظمكنهػا اوصػوؿ علػ  
االعًتاؼ العلمػي لةاجمهػا وشػهادا ا علػ  مسػتو  العػا ، ويتطلػب ذلػك تػوابر عػدد مػن املعػايَت الػيت  يف ضػو ها يػتم 

د اعتمادىػػا مػػن جانػػب امليسسػػات العامليػػة وا دليميػػة، ويعػػرض الباحثػػاف سمػػاذج مػػن معػػايَت االعتمػػاد تقيػػيم الػػةامج املػػرا
 العاملية يف بعض الدوؿ املتقدمة وذلك بيما يلي 

 معاوري االعتماد األكادميي لكلوات إعداد املعلم بالوالوات املتحدة األمروكوة: -2-2-1

ادات اليت  تقدمها كليات إعداد املعلمُت بالواليات املتحدة، بإف ذلك حىت ظمكن االعًتاؼ واعتماد الةامج والشه
ودػػد حػػدد امللػػو الػػو ٍت  يتطلػػب مػػن تلػػك امليسسػػات أف تقػػدـ مػػا يفيػػد باعليػػة الػػةامج املقدمػػة للطػػالب ونوعيتهػػا،

علمػُت يف معايَت االعتمػاد األكػادظمي مليسسػات إعػداد امل (NCATE) العتماد ميسسات إعداد املعلمُت األمريكي
  ست معايَت كما يلي 

واالذبػاه رمػو  تاملعربػة واملهػارا Candidate ،Knowledge ,Skills and Dispositions املعيػار األوؿ 
ـ عدة اختبارات، ملعربة مد  معربتو ملبادئ امليسسة اليت  سيلتحيف هبا ومعايَتىا،  املهنة، وذلك عن  رييف اختبار املتقد

 يرنب االلتحاؽ بو. ف األكادظمي يف الت ص  الذيالمتحابضالً عن اجتيازه ا

وجود وحدة لتقييم األداض)املتابعة(، وتقػـو  Assessment System and Unit Evaluationاملعيار الثاين  
ىذه الوحدة  مع البيانات والشكاو  وربليلها وتقيميها والعمل عل  حلها من اجل ربسُت أداض العاملُت بامليسسة،  

 مل ر د شامل لألداض، وربسُت إدارة العمليات والةامج واملقررات.كما تقـو بع

ادػةات امليدانيػة واملمارسػة العمليػة، تقػـو Field Experiences and Clinical Practice املعيػار الثالػث  
لية ومهارا م ىذه الوحدة بتصميم التدريب العملي وتنفيذه، واملمارسة العملية للطالب باملدارس، وتطوير معاربهم العم

 من خالؿ ا شراؼ الفٍت اميد.
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وحػدة لتقيػيم املنػاىج الدراسػية، وتقػـو  The unit designs and evaluates curriculum املعيػار الرابػع  
بتقيػػيم أسػػاليب التعلػػيم والػػتعلم ومػػد  مالحقتهػػا للتغػػَتات الثقابيػػة والعلميػػة يف املتمػػع، ودػػدرة النظػػاـ التعليمػػي علػػ  

 تلك املتغَتات. التكيق مع
منهجيػة تقيػيم أداض Faculty Qualifications and Performance Development املعيػار ادػامو  
تعاوف مع الت العلمية وادةات ا شرابية عل  برامج التطوير واملني الدراسية، والامليى من حيث أعضاض ىيلة التدريو

النقدي ومد  خدمة  لنظريات اوديثة يف جماؿ التعليم، والتفكَت، بضالً عن تطبييف االزمالض يف الت صصات واملدارس
  .املتمع،واملشاركة يف اووار وتنفيذ الةامج املهنية

وحػدة ا دارة واملػوارد، وىػ  مسػيولة عػن امليزانيػة  Unit Governance and Resources املعيػار السػادس 
املوارد الالزمة للوباض بإعداد الطالب املعلم، كما تقـو ىذه الوحدة واملو فُت واملوارد دبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات و 

 بت طيط  برامج الدراسة وتشغيلها والتنسييف بُت صبيع وحدات الكلية.
 :معاوري االعتماد األكادميي لكلوات إعداد املعلم بسووسرا -2-2-2

سات إعداد املعلم حيث يبدأ ( بسويسرا مراحل االعتماد مليس0113OAQحددت ىيلة االعتماد األكادظمي) 
بالتقييم الذايت للوحدة اليت  تسع  لالعتماد، بضالً عن التقييم ادارجي ا ازباذ درار االعتماد، كما وضعت عددا من 
ـ هبا اللجاف امل تلفة يف تقييم أداض التعليم العا  دبا يف ذلك ميسسات إعداد املعلم، وتتم  املعايَت العاملية لالعتماد تلتز

 ..www.cus.ch )ملية التقييم وبيف املعايَت التالية  )ع
تقيػػيم األىػػداؼ واالسػػًتاتيجيات وإدارة امػػودة الشػػاملة يف امليسسػػة، علػػ  أف يػػتم ذلػػك مػػن خػػالؿ مشػػاركة  -

 األساتذة واملو فُت والطالب يف عملية ازباذ القرارات بضالً عن توبَت التمويل لتلك العمليات.
لطالب من خالؿ توبَت نظاـ ملرادبة امودة، وتطابيف أىداؼ امليسسة مع أىداؼ التعليم تقييم الةامج املقدمة ل -

العا ، مع ضرورة توابر التبادؿ الثقايف العلمي العاملي واال  بُت الطالب وأعضاض ىيلة التدريو، بضالً عن االستفادة 
 من آراض خرصمي النظاـ التعليمي.

ىيلة االعتماد األكادظمي  بسويسرا عدداً من املعايَت الواجب توابرىا يف تقييم البحث العلمي الًتبوي، وضعت  -
البحػػث العلمػػي الػػذي تقػػػـو بػػو ميسسػػات إعػػػداد املعلػػم بسويسػػرا مػػػن أشمهػػا  أف يكػػوف البحػػػث لػػو عالدػػة بػػػادطط 

 التمويل امل ص  للبحث.  للمعايَت العاملية، والتمكد منللميسسة ومطابقاً   ةاالسًتاتيجي

اض ىيلة التدريو، يتم من خالؿ معربة أسلوب اختيارىم وترديتهم،  واليت  تقـو عل  دياس مهارا م تقييم أعض -
وميىال م، ومد  حرص امليسسػة علػ  تػوبَت التنميػة املسػتمرة  ػم،  ومػد  التػوازف بػُت الودػت امل صػ  للتػدريو 

 والبحث العلمي وخدمة املتمع لعضو ىيلة التدريو.

عل  أساس إجراضات القبوؿ يف شهادة الثانوية، وتمكيد املساواة بػُت الػذكور وا نػاث يف تقييم الطالب، ويتم  -
ىػػذا املضػػمار، والتناسػػب بػػُت إعػػداد الطػػالب واملػػو فُت ا داريػػُت بػػا دارات امل تلفػػة، ومػػد  تػػوابر دليػػل إرشػػادي 

 للطالب الختيار الت ص  املناسب مليو م.

 يَت امودة، يتم توزيع االختصا ات اف تطبييف معاػداخلي لضمػم الػالتنظي -
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 .واملسيوليات عل  كل امهات املعنية، واورص عل  مشاركة الطالب واألساتذة يف عملية  نع القرار

املنػػاىج و را ػػيف التػػدريو، أف تعمػػل املنػػاىج و را ػػيف التػػدريو علػػ  ربقيػػيف نايػػات امليسسػػة، وأف تغطػػي صبيػػع  -
الشهادات والدرجات العلمية يكوف بطريقػة منظمػة ومعتمػدة علػ   تطلعات الطالب، كما أف حصوؿ الطالب عل 

 مد  إذماز الطالب وإتقانو للمادة العلمية.

 :معاوري االعتماد األكادميي لكلوات إعداد املعلم بالوابان -2-2-3

يم ىو السر تعد الياباف من أكثر دوؿ العا  تقدماً يف الودت الراىن، والباحث عن سر تفوؽ الياباف، صمد أف التعل
يف ذلك إذ إف الياباف تعاين ندرة املوارد الطبيعية، كما أهنا معرضة للكوارث الطبيعية مثل  الزالزؿ والةاكُت بصفة دا مة 
" وسبثل الياباف معجزة ادتصادية اةف ودليل ذلك أف الناتج القومي للفرد يف اليابػاف يفػوؽ مثيلػو يف الواليػات املتحػدة، 

 ال كي)نظامها التعليمي القادر عل  مواجهة ربديات الغرب دبعدالتو الفا قة ومستوياتو املمتازة  ودد ربقيف ذلك بفضل
 .(15، ا2005

دبسػػتوياتو ومراحلػػو  أو بشػػلو  النظػػاـ التعليمػػي وي وعليػػو تقػػع مسػػيولية ذمػػاحواملعلػػم يف اليابػػاف منػػوط بػػو دور حيػػ
خال ػػا التو ػػل إإ أبضػػل منػػتج تعليمػػي. ودػػد بػػدأ نظػػاـ امل تلفػػة، مػػن ىنػػا اىتمػػت اليابػػاف بوضػػع معػػايَت ظمكػػن مػػن 

 Japan University Accreditation) (JUAA)ودد وضعت ىيلة7331االعتماد يف امامعات اليابانية منذ 

Association  عػػػددا مػػػن املعػػػايَت الػػػيت  صمػػػب أف تتبعهػػػا كليػػػات إعػػػداد املعلػػػم بامامعػػػات اليابانيػػػة للحصػػػوؿ علػػػ)
األىػػػداؼ العامػػػة والرسػػػالة    ىػػػي ( (Yonezwa'pp 119-126ي لةاجمهػػػا وىػػػذه ادطػػػوات االعتمػػػاد األكػػػادظم

تطػابيف أىػداؼ الكليػة، ونظػاـ ،  را ػيف التػدريو واالبتكػار، و حمتويات التعليم وبيف املتغَتات العامليػة وااليػة، و امليسسية
 خدمػػة املتمػػع،، وكػػذا نػػات والتجهيػػزاتاالمكا، و املكتبػػة والوثػػا يف ومصػػادر الػػتعلم، و مػػو في التعلػػيم، و دبػػوؿ الطػػالب

التقوًن الذايت ويشمل تقوًن امليسسة والػةامج وتقػوًن الػذات والتقػوًن ادػارجي ، و ا دارة والتمويل، و واددمات الطالبية
يو من جانب ادةاض، كما يتم تقوًن دبلي وتقوًن وسط وتقوًن هنا ي وتغذية راجعة لنتا ج التقوًن، ويشمل التقوًن التدر 

 والبحث وخدمة املتمع.
 :الدروس املستفادة من تلك النماذج -2-2-4

ربديد املتطلبات يف ظمكن من خالؿ العرض السابيف لتلك النماذج است الص بعض الدروس اليت  ظمكن االبادة 
   جامعة األزىر، كما يلييف يت الًتبية االعتماد األكادظمي لكلي

يف  ، وأشميػػة اشػػًتاؾ ىيلػػة التػػدريو والعػػاملُت يف  ػػونها، وذلػػكوضػػوح رؤيػػة الكليػػة ورسػػالتها -2-2-4-1
 وخدمة املتمع. جماالت التدريو والبحث العلمي

ىناؾ سياسة واضحة لقبوؿ الطالب بالكليػة، وجػذب الطػالب املتفػودُت للدراسػة هبػا، وإجػراض  -2-2-4-2
 لتدريو.اختبارات مقننة للتعرؼ إإ املعارؼ واملهارات واالذباىات رمو مهنة ا

ـ لتنفيذ الةامج املتطورة وتوبَت املعامل واألجهزة اوديثة لضماف إتقاف الطالب  -2-2-4-3 توبَت التمويل الالز
إدارة واعيػة مسػيولة عػن زبطػيط بػرامج الدراسػة وتشػغيلها والتنسػييف بػُت صبيػع وحػدات  توبَتملتطلبات سوؽ العمل، و 

 الكلية لتنفيذ ادطط واملمارسات.
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تقييم أداض أعضاض ىيلة التدريو من خالؿ األنشطة البحثية، ومعربة أسلوب اختيارىم وترديتهم،  -2-2-4-4
ومػػد  حػػرص امليسسػػة علػػ  تػػوبَت التنميػػة املسػػتمرة  ػػم ودعمهػػم، ومػػد  التػػوازف بػػُت الودػػت امل صػػ  للتػػػدريو 

 والبحث العلمي وخدمة املتمع لعضو ىيلة التدريو.

 م وا شراؼ عليػو، وكػذا التقيػيم املسػتمر  الطالب، وتوبَت التدريب العملي اضالتقييم اميد ألد -2-2-4-5
 للمناىج واملقررات املقدمة  م، لضماف مساير ا للتغَتات العاملية.

 :كلوات الرتبوة يف متطلبات تطبوق االعتماد األكادميي   -2-3

ـ االعتماد األكادظمي وأىدابو، يف  ومةرات األخذ بو يف كليات الًتبية، ويف ضوض ضوض ما مت عرضو من ربليل ملفهو
ما مت عرضو من سماذج عاملية ملعايَت االعتماد األكادظمي لةامج إعداد املعلم بإف شبة متطلبات صمب الوبػاض هبػا وصػوؿ  

، وأف كليات الًتبية عل  االعتماد األكادظمي، والػيت  سبثػل مقومػات أساسػية أو شػرو اً الزمػة لتطبيػيف معػايَت االعتمػاد
نياهبػػا أو ازمفػػاض كفػػاضة بعضػػها يػػيد  إإ تعثػػر خطػػوات اوصػػوؿ علػػ  االعتمػػاد، لػػذا يتوجػػب علػػ  ىيلػػة التػػدريو 

  ، ونتعرض  ذه املتطلبات بيما يليوالقيادات امامعية إدراؾ أشميتها والعمل عل  توبَتىا
 :رؤوة الكلوة وردالتها -2-3-1

قها وتدعو إليها، كذلك كليػات الًتبيػة  ػا رؤيػة سبثػل أما ػا املتمع رؤية تطمي إإ ربقييف لكل ميسسة 
إ وتطلعا ا اليت  تستمد من بلسفتها اليت  تنطليف منها ونظر ا الوادعية واملستقبلية اليت  تلتـز هبا، وتسع  إ

ُت يعػد عصػب العمليػة التعليميػة يف املدرسػة، ىػذا بضػاًل عػن إعػداد البػاحث ربقيقها وى  إعداد املعلم الػذي
 جماؿ الًتبية، وإعداد القيادات املدرسية والتعليمية .يف والقياـ بالبحوث 

ضػوض رؤيػة الكليػة يف ويتطلب االعتماد األكادظمي رؤية واضػحة يسػتمد منهػا رسػالة الكليػة وأىػدابها، و  
ملتمع، وعلػ  توجو الةامج الدراسية وأساليب التدريو، والًتبية امليدانية، والبحث الًتبوي، واالنفتاح عل  ا

صبيػػع جوانػػب منظومػػة ا عػػداد، وتفضػػي رؤيػػة  كليػػة الًتبيػػة إإ يف ضػػو ها أيضػػاً تسػػتمد معػػايَت تقػػوًن األداض 
رسالة واضحة تستند إإ بلسفة تربوية حمددة، تنبثيف عنها جمموعة من األىداؼ، ويشتيف من ىذه األىداؼ 

املسػتقبل  عػداده وتكوينػو دبػا يتناسػب وأدواره  جمموعة مػن الكفايػات األدا يػة الػيت  صمػب أف ظمتلكهػا معلػم
الًتبويػػػة امل تلفػػػة، برسػػػالة الكليػػػة سبثػػػل اوػػػدود العامػػػة للو ػػػا ق امل تلفػػػة الػػػيت  تضػػػطلع هبػػػا، أمػػػا األىػػػداؼ 

 للقياـ هبذه الو ا ق. يبتحدد األداض االجرا 
وأىدابها، وذلك كما  رسالتهارؤية واضحة للكلية تشمل  يف يتطلب االعتماد األكادظميضوض ما سبيف و 
  يلي

إ رسػالة يػتم تنفيػذ صبيػع األنشػطة بػالرجوع إتكتب رؤية الكلية ورسالتها وتعلن عل  نطاؽ واسع، و  -
 الكلية.
 إإ ف اختيار الةامج التعليمية اليت  تقرر تقدظمها يتم تةيره بالرجوعإوضوح ن  الرسالة ومشوليتو، إذ  -

 ىذه الرسالة.
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خدمػػة يف مػػد  إسػػهامها يف ، و جمػػاؿ البحػػث العلمػػييف يػػق بػػدور الكليػػة يتضػػمن نػػ  الرسػػالة التعر  -
 .(779"، مرجع سابيف، ص التعليم العا يف دليل االعتماد وضماف امودة )املتمع 

تػػػن  رسػػػالة الكليػػػة علػػػ  تيسػػػَت عمليػػػة التطػػػوير املسػػػتمر للتعلػػػيم علػػػ  صبيػػػع مسػػػتوياتو، مػػػن خػػػالؿ  -
لتعلػيم، ومػػع املنػػا يف التعليميػة واملػػدارس بيهػا، وكػػذلك مػع أعضػػاض ىيلػػة الشػراكة والتعػػاوف مػع وزارة الًتبيػػة وا

 .(774، ص 0111 )النبويالكليات األخر  يف التدريو 

صبيػع املػاالت ذات الصػػلة يف صبيػع املسػتويات التنظيميػػة، و يف تػدعم األنشػطة االبتكاريػة وا بداعيػػة  -
 بطبيعة عمل الكلية وأىدابها.

هنا مػػػن خػػػالؿ املشػػػاركة امماعيػػػة للمسػػػيولُت واملهتمػػػُت بشػػػيوف الكليػػػة تصػػػاغ الرسػػػالة وضمػػػدد مضػػػمو  -
 واوريصُت عل  تطويرىا وربديثها .

 تعتمد رمسياً، وتنشر ويتم التعريق والتوعية هبا بُت صبيع األبراد العاملُت بالكلية. -

 -795، ص ص 0115)خميمػػػػػر  تػػػػرتبط األىػػػػػداؼ الًتبويػػػػػة ااػػػػػددة برسػػػػالة الكليػػػػػة وتتوابػػػػػيف معهػػػػػا -
799). 

 :دوادة القبول واخلدمات الطالبوة املساندة -2-3-2

كليػػات الًتبيػػة مػػن أىػػم مػػدخالت منظومػػة إعػػداد املعلػػم، بهػػم ظمثلػػوف املػػادة ادػػاـ الػػيت  يف  يعػػد الطػػالب 
تعمػل علػ  تشػكيلها عنا ػر منظومػػة ا عػداد كابػة، كمػا ظمثلػوف امل رجػػات النها يػة  ػذه املنظومػة، ومػػن ا 

يف دبوؿ الطالب، وانتقاض أبضل العنا ر الصاوة منهم ظمثل البداية املنطقية والصحيحة يف ة بإف ربر  الدد
 .للحصوؿ عل  االعتماد األكادظمي السعي

الػيت  تقػدمها لذلك بإف ربديد مسات الطالب و فاتو، سبثل منطلقاً مهماً توجو سا ر امهود واألعماؿ 
مدارسنا، وحُت نرسم أىداباً نسػع  لتحقيقهػا، علينػا أف نبػدأ  وادعيف  الكلية، بحُت نطلع إإ تغَت حقيقي

باملعلم، بهو عنصر من عنا ر التغيَت، بالبد من توابر السمات املطلوبة والتحقيف منها دبػل دبولػو بالكليػة، 
ظمكػن  ظملػك حماسػن األخػالؽ أف يػري عليهػا، وال يعطيو، بال ظمكن أف نتودع  مػن معلػم ال ال يضالشبفادد 
ودػػع مػػن معلػػم متشػػا م أف يػػري علػػ  التفػػاؤؿ وا صمابيػػة وىكػػذا سػػا ر السػػمات الػػيت  منهػػا مػػا يتعلػػيف أف نت

 ،، ىػػذا  انػػب السػػمات العقليػػة(130-129، ا اھ1425)الدددوي  باموانػػب النفسػػية وادلقيػػة 
 يفلػػذا يتوجػػب دبػػوؿ الطػػالب مػػن خػػالؿ اختبػػارات مقننػػة علميػػاً،  انػػب االحتكػػاـ إإ معيػػار الػػػدرجات 
يف الثانوية األزىرية، والعمل عل  تقدًن صبيع اددمات الطالبية املساندة، ولتحقييف ذلك بإف كليات الًتبية 

  الطالبية املساندة، منها ما يلي جماؿ سياسة القبوؿ واددماتيف حاجة إإ حزمة من املتطلبات 
 هوماتية.توابر سياسة واضحة للقبوؿ تتفيف مع رؤية الكلية ورسالتها وأ رىا املف -
 ربط سياسة دبوؿ الطالب حباجات املدارس من املعلمُت كماً ونوعاً. -

 العمل عل  جذب الطالب املتفودُت من خالؿ اووابز املادية أو املعنوية . -

 مراعاة التوازف بُت األعداد املقبولة واالمكانات املادية والبشرية املتاحة . -
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 امليوؿ واالذباىات رمو مهنة التعليم .القياـ باختبارات تكشق عن السمات والقدرات و  -

)نصػار ساسيات التعامل الفعاؿ مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أالتحقيف من امتالؾ الطالب  -
 (.573، ص 0113

 :الربامج التعلوموة والتدروس -2-3-3

ومقػػررات  عمليػػة إعػػداد املعلػػم، وتشػػمل ىػػذه الػػةامج منػػاىجيف تشػػكل الػػةامج التعليميػػة جػػزضاً جوىريػػاً 
تكسب الطالب املعلمُت املعارؼ واملهارات والقيم الالزمة ملمارسة مهنة التعليم، وعلػ  ضػوض أىػداؼ ىػذه 
الػػػةامج وحمتواىػػػا وأسػػػاليب تدريسػػػها وتقوظمهػػػا تتحػػػدد نوعيػػػة امل رجػػػات الػػػيت  رمصػػػل عليهػػػا مػػػن منظومػػػة 

و مػػػػن جوانػػػػب ثقابيػػػػة وتربويػػػػة مػػػػن حيػػػػث نوعيتهػػػػا ومػػػػا تشػػػػمل –ا عػػػػداد، ولػػػػذلك تعػػػػد الػػػػةامج التعليميػػػػة 
َ  أساسياً من متطلبات حصوؿ كليا -وزبصصية  ، ولتحقييف ذلك ت الًتبية عل  االعتماد األكادظميمتطلبًا

صمب تطوير ىذه الةامج وأساليب تدريسها لتتوابيف مع املعايَت العامليػة العتمػاد بػرامج إعػداد املعلػم، وحبيػث 
 يتوابر هبا املتطلبات اةتية  

ف للػػةامج التعليميػػة بلسػػفة واضػػحة تعكػػو أىػػدابها، والنظريػػات العلميػػة الػػيت  تسػػتند إليهػػا، أف تكػػو  -
ادػػرصمُت، وأف تكػػوف ىػػذه الفلسػػفة متسػػقة مػػع املنظومػػة اوضػػارية يف ومسػػتو  الكفايػػات الواجػػب توابرىػػا 

 والثقابية والقيمية للمجتمع .
نظرية أـ عملية أـ كالشما معػاً، أـ منادشػة الةنامج، سواض أكانت  ريقة يف أف ربدد  را يف التدريو  -

وحل مشكالت، بتحديد  ريقة أو  را يف التدريو تعد متطلباً مهماً من متطلبػات تنفيػذ الةنػامج، بػبعض 
 .ع امانب التطبيقيم الزماً بيها لتالـز امانب النظريالةامج التعليمية يعتة التدريب شر اً 

مػػن حيػػث احتياجػػات الطػػالب العلميػػة واحتياجػػات بنػػاض دػػدرا م أف يكػػوف حمتػػو  الةنػػامج متوازنػػاً  -
بناض ش صػيا م، ونضػمن مػن خاللػو معربػة نظريػة كابيػة بضػاًل عػن بنػاض يف الت صصية، بضاًل عما يسهم 

 املاؿ، وا ملاـ بمساسيات املعربة الت صصية ومباد ها. يف املهارات التطبيقية 

الةنػػػامج مػػػن يف املػػػاؿ، بػػػال يكػػػوف مػػػا يػػػدرس يف ة العامليػػػة أف يكػػػوف حمتػػػو  الػػػةامج مناسػػػباً للمعربػػػ -
يف عػػداد املعربػػة التارطميػػة بقػػط، بػػل البػػد أف تتضػػمن امديػػد يف عليهػػا الػػزمن أو أ ػػبحت فػػي معػػارؼ دػػد ع

 .(704-703، ا ا1998 )الطريرياملعربة 

املسػتمر  ػذه  لػدوريالتعليمية من خالؿ التقوًن اأف يكوف ىناؾ آلية للت طيط اميد لتطوير الةامج  -
تطػوير معػارؼ الطػالب املعلمػُت ومهػارا م ودػدرا م، ومػد  مسػاير ا يف الةامج من حيث مد  إسهامها 

 .ات العلمية والتكنولوجية اوديثةللتطور 

 عػػداد اااضػػرات، وإتقػػاف يف تفػػرغ أعضػػاض ىيلػػة التػػدريو  ػػواؿ الودػػت، ليكػػوف لػػديهم الودػػت الكػػا -
 .وؼ عل  باعلية العملية التعليميةاـ بالتقييم للود را يف التدريو، والقي

امل تلفػة، توبَت االمكانات املادية الالزمة لتنفيذ الةامج التعليمية مثل القاعات واملعامل والتجهيزات  -
 والعمل عل  كفايتها وتطويرىا دبا يتناسب وإعداد الطالب.
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ومػات العامليػة، وبرجميػات تعليميػة مناسػبة توبَت مصادر التعلم من مكتبة متطػورة مرتبطػة دبصػادر املعل -
 (.515،ا2004)نصارة ػمميع الةامج واملقررات الدراسية، والعمل عل  ربديث حمتو  الكتب امامعي

يتػػيي  ت املعتمػػد الػػذيتقػػدًن الػػةامج التعليميػػة مػػن خػػالؿ أنظمػػة دراسػػية متطػػورة مثػػل نظػػاـ السػػاعا -
يف اتباعػو، دبػا ضمقػيف تقدمػو يف يرنػب  املناسػبة، وبػيف املعػدؿ الػذي قرراتللطالب املعلم اختيار الةامج أو امل

الدراسػػة  بقػػاً لظروبػػو وامكاناتػػو الش صػػية. تقػػوًن الطػػالب بمسػػاليب وإجػػراضات بعالػػة تعكػػو مػػا اكتسػػبو 
الطػػالب مػػن املعػػارؼ واملهػػارات وادػػةات الػػيت  تشػػملها الػػةامج واملقػػررات الدراسػػية امل تلفػػة، وا بػػادة مػػن 

 مراجعة الةامج التعليمية وأساليب تدريسها .يف ربقييف تغذية راجعة تفيد يف التقوًن  نتا ج

 :البحث الرتبوي -2-3-4

املمارسػػة العمليػػة داخػػل يف تعػٌت البحػػوث الًتبويػػة بتطػوير وادػػع إعػػداد املعلػػم داخػل الكليػػة، وبوادػػع أدا ػو 
من الو ا ق الثابتػة للجامعػة، لػذلك  العلمي مية بصفة عامة، ويعد البحثاملدارس، وبتطوير العملية التعلي
جماؿ التعليم من األدوار املنو ة بكليات الًتبية، ويتم ذلك من خالؿ إعداد يف بإف القياـ بالبحوث العلمية 

، الكػػوادر امليىلػػة للقيػػاـ هبػػا مػػن البػػاحثُت،  انػػب إعػػداد الطػػالب املعلمػػُت للقيػػاـ هبػػا أثنػػاض دمارسػػتهم املهنيػػة
  جماؿ البحوث الًتبوية ما يلييف دبتطلبات االعتماد في من كليات الًتبية لتلذلك يتطلب 

صبيػػع الت صصػػات الًتبويػػة وعلػػ  مسػػتو  الكليػػة وأدسػػامها امل تلفػػة، بغيػػة يف تػػوابر خريطػػة حبثيػػة  - 
الباحثُت ربقييف التكامل بُت البحوث الًتبوية وذبنب التكرار بيها، والتو ل إإ  يغة تربوية حبثية مقننة تلـز 

 جراض حبوثهم .االسًتشاد بادريطة البحثية عند إصبيع الت صصات بيف 

ضػوض املسػتجدات ا دليميػة والدوليػة، ومػا يسػتجد يف العمل عل  تطػوير ىػذه ادريطػة باسػتمرار  - 
 . (2007صديق وعبد العلي  من دضايا تربوية  م املتمع )

، ليستطيع حثاً ظمتلك مهارات البحث االجرا يماً باالعمل عل  إعداد الطالب املعلم ليكوف معل - 
 انتاج املعربة الًتبوية .يف امليداف، وا سهاـ يف مواجهة املشكالت الًتبوية 

، والػػيت  تسػػتفيد مػػن البحػػوث ربط بػػُت التنظػػَت وامانػػب التطبيقػػيالقيػػاـ بػػالبحوث التطبيقيػػة الػػيت  تػػ -
 .نية للًتبيةؼ تطوير املعربة املها جرا ية للمعلمُت هبد

تعميػػػيف الصػػػلة بػػػُت الت صصػػػات الًتبويػػػة امل تلفػػػة، هبػػػدؼ يف إجػػػراض الدراسػػػات البينيػػػة الػػػيت  تسػػػهم  -
 .معربة تيسو لقواعد مهنية للًتبيةتعمييف إنتاج 

عضػػػويتو صبيػػػع الت صصػػػات الًتبويػػػة،  جػػػراض يف تػػػوابر مركػػػز للبحػػػوث الًتبويػػػة داخػػػل الكليػػػة صممػػػع  -
  .( 259 – 258، ا ا 2004  افظ، والرم ريية )البحوث النظرية والتطبيق

 توبَت مكتبة حبثية حقيقية دا مة عل  مفهومات حديثة ومعا رة، تت ط  بكرة ادتناض الكتب  -

العػا ، يف الوردية بقط، لتشمل أيضاً الكتب االلكًتونية، وتفػتي دنػوات االتصػاؿ دبراكػز املعلومػات الكػة  
 (99 ، ص2005إبراىي   وتساعد الباحثُت عل  التعامل مع أدوات عصر املعلومات وتقنياتو )
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جامعات العا ، وتػوبَت البعثػات ادارجيػة، يف توبَت آليات للتعاوف مع كليات إعداد املعلم وأدسامها  -
 والبحوث املشًتكة.

، وإعػػداد مكتبػػة متطػػورة خا ػػة بالبحػػث الًتبػػوي تػػوبَت ميزانيػػة كابيػػة لتمويػػل القيػػاـ بػػالبحوث الًتبويػػة -
 .ها دبثيال ا عل  املستو  العامليوذبهيزىا، وربط

 :االنفتاح على اجملتمع -2-3-5

دياـ امامعة بتوجيو أنشطتها امل تلفة يف تعد خدمة املتمع إحد  الو ا ق الر يسة للجامعة املتمثلة     
املتمػع وتنميتػو، لػذلك تشػمل و يفػة خدمػة امامعػة للمجتمػع  خدمػة يف الوجهة اليت  سبكنها من ا سػهاـ 

كل ما تقدمو كليات امامعة ومراكزىا امل تلفة من أنشطة وخدمات تتوجو هبا إإ نَت  الهبا النظاميُت أو 
البيلػػة يف أعضػػاض ىيلػػة التػػدريو هبػػا مػػن أبػػراد املتمػػع وميسسػػاتو، هبػػدؼ إحػػداث تغيػػَتات سػػلوكية وتنمويػػة 

 .(993، ص7332املالو القومية املت صصة . )اايطة
خدمػة املتمػع، يف لذلك بإف ىناؾ أدواراً صمب أف تضطلع هبا كليات الًتبية لتحقيػيف و يفػة امامعػة    
ىذا امانب، يف تقـو كليات الًتبية هبذه الو يفة عل  خَت وجو، ولتصبي ميىلة لالعتماد األكادظمي  ولكي

 صمب توبَت املتطلبات اةتية 
االلتػػزاـ خبدمػػة املتمعػػات البيليػػة املتنوعػػة، واالسػػتجابة ملطالبهػػا امل تلفػػة، ويفػػرض ذلػػك علػػ  الكليػػة  -

 تطوير روابطها وعالدا ا دبيسسات املتمع االية ومنظماتو.
 اكتساب ثقة املتمع حبيث تصبي الكلية إ اراً مرجعياً يرجع إليو املتمع  لباً للنصي واملشورة. -

ة أمػاـ ىيلػػة التػدريو والطػالب لتقػػدًن نتػا ج أعمػا م وحبػػوثهم إإ املتمػع، مػن خػػالؿ إتاحػة الفر ػ  -
وضع داعدة بيانات عل  شبكة املعلومات حوؿ األنشطة امل تلفة، واشًتاط أف تقـو أعضاض ىيلة التدريو 

 .(31ص،0115د. ؿ ) .بإجراض حبوث ذات عالدة باملتمع اال  بو فو معياراً أساسياً للًتدية

حرص كليات الًتبية عل  ا شراؼ الكامل عل  برامج تدريب املعلمُت أثناض اددمة  ذلك ملا سبتلكو  -
مػػػن كػػػوادر وخػػػةات دػػػادرة علػػػ  ربديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة للمعلمػػػُت، وتنفيػػػذ بػػػرامج التػػػدريب امل تلفػػػة 

 ىذا املاؿ .يف وتقوظمها وتطويرىا وبيف نتا ج أحدث البحوث الًتبوية 

بينها وبُت ميسسات يات الًتبية عل  تمكيد مبدأ املشاركة املتمعية من خالؿ اصماد شراكة حرص كل -
 .خدمة املتمعيف التعليم لتفعيل دورىا  املهتمة بممور املتمع املدين

حػوؿ توبَت أدلة إرشادية توجو إإ أبراد املتمع اال  وميسساتو، توضي بيو الكلية صبيػع املعلومػات  -
 شطتها املوجهة إإ خدمة املتمع وسبل ا بادة منها.براجمها وأن

 :إدارة اجلودة واالعتماد -2-3-6

  ل ما يشهده املتمع من يف صبيع ميسسات املتمع  اىرة عاملية يف أ بي االىتماـ بتحقييف امودة 
ميسسة تسع  شىت جماالت اوياة، دما جعل امودة من األولويات العليا ألي يف متغَتات سريعة ومتالحقة 

للتميػػز، واكتسػػاب القػػدرة علػػ  املنابسػػة، حيػػث ترتػػب علػػ  ىػػذه املتغػػَتات ربػػدياً يعػػد مػػن أبػػرز التحػػديات 
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املعا رة وأعمقها أثراً يف امامعة وأنشطتها امل تلفة، وىو ربد  ضماف جودة امليسسات التعليمية وتمىيلها 
 لالعتماد أو االعًتاؼ من ميسسات علمية مستقلة. 

كليػات الًتبيػة يف  عامػة و  التعلػيم امػامعييف ذلػك بػإف ا ػدؼ األمسػ  مػن تطبيػيف إدارة امػودة  ضوضيف و 
إعػداد املعلػم، وصمعلهػا أكثػر دػدرة يف ، دمػا يزيػد يف كفػاضة كليػات الًتبيػة خا ة ىو االرتقػاض بػاألداض امػامعي

أف يتوابر  ا املتطلبات  ابها صمبربقيف إدارة امودة واالعتماد أىد داض رسالتها وربقييف أىدابها، ولكيعل  أ
   اةتية
ربديد نظاـ إدارة امودة أي العمليات ا دارية اليت  دبوجبهػا تتحقػيف أىػداؼ الكليػة، حبيػث تتضػمن  -

ىذه األىداؼ جوانػب كميػة وكيفيػة كميشػرات لػألداض، ووضػع منظومػة متكاملػة دطػط امػودة، بضػاًل عػن 
 طط .بنية إدارية تيسر عملية تطبييف ىذه اد

وضػػػػع نظػػػػاـ لفحػػػػ  امػػػػودة واختبارىػػػػا، وتقػػػػوًن باعليػػػػة إدارة امػػػػودة داخليػػػػاً وخارجيػػػػاً علػػػػ  بػػػػًتات  -
 منتظمة، مع إجراض مراجعة وبح  مل تلق عمليات امودة ومستويا ا اليت  ربققت.

نشػػر ثقابػػة التحسػػُت املسػػتمر للجػػودة، ألف بػػرص النجػػاح مرىونػػة بقػػدرة امليسسػػة التعليميػػة علػػ  أف  -
ميسسات ملتزمة بالتحسُت املسػتمر للجػودة، وىػذا يتطلػب مػن كػل أبػراد امليسسػة أف تكػوف لػديهم  تكوف

 .(41)البهواشى، مرجع سابق، اثقابة التحسُت املستمر للجودة. 

لػػػػيف دبفهػػػػـو امػػػػودة اضػػػػطالع ا دارة امامعيػػػػة علػػػػ  صبيػػػػع مسػػػػتويا ا دبسػػػػيوليات وأدوار جديػػػػدة تتع -
 عتماد األكادظمي.، ومفهـو االوالتقوًن الذايت

 ير الالزمػػػة لتقػػوًن األداض امػػػامعيتمسػػيو نظػػاـ للمعلومػػػات وذلػػك لتػػػوبَت البيانػػات واألدوات والتقػػار  -
 .(226، ا2000الجندىدبستوياتو امل تلفة. )

، إذ يتطلػػب تطبيػػيف معػػايَت االعتمػػاد الكثػػَت مػػن األمػػواؿ  لضػػماف جػػودة ونوعيػػة  - تػػوبَت التمويػػل الػػالـز
الب ونوعيتػػو، ويف الواليػػات املتحػػدة يقػػـو الكػػوذمرس باعتمػػاد التمويػػل املػػادي لالعتمػػاد التعلػػيم املقػػدـ للطػػ

 &James)سنويا، كما يقـو دبراجعة معايَت االعتماد وتعديلها كل أربع سنوات لتحديد التمويل املناسب 

Wolff 2004pp114-118) 
اختيػػار ديادا ػػا وبػػػيف يف كاملػػػة   دػػػانوف تنظػػيم امامعػػات، وإعطػػػاض امامعػػة اسػػتقالليةيف إعػػادة النظػػر  -

األمػور ااوريػة ذات التػمثَت يف جػودة العمػل يف معايَت الكفاضة واألكادظميػة، وأف يكػوف للجامعػة  ػالحيا ا 
 التعليمي وخمرجاتو.

يف األداض واسػت دامها يف  دامها للو ػوؿ إإ املسػتو  العػامليربديد املعايَت والتقنيات الواجب است  -
 .وجود ا  كفاضة املناىج والةامج واملقررات واألنشطة امل تلفةالعمل عل  ربسُت

 صبيع مرابيف وباعليات امليسسة يف توبَت نظم متطورة للمتابعة وتقوًن األداض عل  مستويات امودة  -

 .(57-51، ص ص0114حمفوظ ) التعليمية. 
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 :اإلطار املوداني للدرادة -3

يدانيػػػػػة وىػػػػػ   أىػػػػػػداؼ الدراسػػػػػة، وبرضػػػػػػيا ا، واألداة إجػػػػػراضات الدراسػػػػػػة املعلػػػػػ  مل ىػػػػػذا امػػػػػػزض تيشػػػػػ
  ما يليكاملست دمة، واختيار العينة، واملعامة ا حصا ية، ويتبع ذلك عرض النتا ج وتفسَتىا، وذلك  

 :أهداف الدرادة املودانوة -3-1

د مػػػد  تػػػوابر متطلبػػػات االعتمػػػا حػػػوؿ راض أعضػػػاض ىيلػػػة التػػػدريوآ الدراسػػػة امليدانيػػػة إإ معربػػػة  ػػػدؼ
 الوادع الراىن بكليىت الًتبية جامعة األزىر.يف األكادظمي 

 :بناء أداة الدرادة -3-2

 :وصف األداة 3-2-1

 Likertداـ الباحثاف بإعداد استبانو، مت تصميمها وبيف تدرج ليكرت  الدراسة امليدانية لتحقيق أىداف

scale، بعػاد، وذلػك باختيػار أحػد البػدا ل ) حبيث يقػـو أبػراد العينػة بإبػداض آرا هػم، علػ  متصػل ثالثػي األ
 7، 0، 4نػَت متػػوابر( علػ  أف تعطػػ  اسػتجابا م األوزاف النسػػبية  -بدرجػة متوسػػطة -متػوابر بدرجػة كبػػَتة

حيػػث كانػػت العبػػارات إصمابيػػة، ودػػد تضػػمنت االسػػتبانة يف  ػػور ا األوليػػة جػػزأين   امػػزض األوؿ  ويشػػتمل 
 ات األولية عن أبراد العينة .عل  عنواف البحث واسم الباحثُت والبيان

عبارة وزعػت علػ  سػتة حمػاور ر يسػة ىػي  رسػالة الكليػة وإ ارىػا املفهومػايت،  25امزض الثاين  ويتضمن 
وسياسػػػة القبػػػوؿ وادػػػػدمات الطالبيػػػة املسػػػػاندة، والػػػةامج التعليميػػػػة والتػػػدريو، والبحػػػػث العلمػػػي الًتبػػػػوي، 

 عتماد.واالنفتاح عل  املتمع، وإدارة امودة واال
ومت عرض الصورة األولية لالستبانة عل  جمموعة مػن أسػاتذة كليػة الًتبيػة، للودػوؼ علػ  مػد   ػالحية  
كل عبارة يف التعبَت عما وضعت من أجلو، ودرجة وضوحها وانتما ها اورىا، ومد  سبثيػل العبػارات لكػل 

 حمور واااور ملوضوع الدراسة.
حػذؼ ، أمسػاض السػادة ااكمػُت علػ  أداة الدراسػة( مت 0لحيف ردم مُت )مػوبعد ذبميع أراض السادة ااك

ارات اةخػػر، وتعػػديل مسػػم  ااػػور األوؿ إإ رؤيػػة  الكليػػة ورسػػالتها عبػػارات، وتعػػديل  ػػوغ بعػػض العبػػ 5
عبػػػارات جديػػػدة، وبػػػذلك أ ػػػبحت االسػػػتبانة يف  3، وإضػػػابة ن رسػػػالة الكليػػػة وإ ارىػػػا املفػػػاىيميبػػػداًل مػػػ

 عبارة . 23تضمن  ور ا النها ية ت
  :ثبات األداة وصدقها  -3-2-2

كرونبػاخ بطريقػػة التجز ػة النصػفية، حيػػث لدػاـ الباحثػاف حبسػاب ثبػػات االسػتبانة باسػت داـ معامػػل ألفػا 
، وبالطريقػػة  نفسػها مت حسػػاب التػػوابر حيػػث 1.17، وباسػػت داـ تصػػحيي سػبَتماف بػػراوف بلػػ  1.11بلػ  
وىػػذه النسػػب تعػػد مقبولػػة علميػػاً. وللتحقػػيف مػػن 1.21بػػراوف بلػػ وباسػػت داـ تصػػحيي سػػبَتماف  1.13بلػػ  

 ػػدؽ األداة ا عرضػػها يف  ػػور ا النها يػػة علػػ  جمموعػػة مػػن ااكمػػُت مػػن أسػػاتذة كليػػة الًتبيػػة، ودػػد أبػػاد 
وضػػعت مػػن أجلػػو، كمػػا مت   ػػاوة ومناسػػبة لتحقيػػيف الغػػرض الػػذي ااكمػػوف بػػمف األداة بعبارا ػػا وحماورىػػا
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داخلي لالسػػتبانة عػػن  ريػػيف حسػػاب معػػامالت ارتبػػاط بَتسػػوف بػػُت درجػػة كػػل حمػػور، حسػػاب االتسػػاؽ الػػ
وىي دػيم دالػة إحصػا ياً  1.37، 1.50والدرجة الكلية لالستبانة ودد تراوحت ديم معامالت االرتباط بُت 

 ، وامدوؿ التا  يوضي ذلك 1.17عند مستو  داللة 
 (1جدول)ال

ارتباط بيرسون بين درجات ك  محور من محاور االستبانة والدرجة  يوضح صدق أداة الدراسة باستخدام معام 
 الكلية

 الدرجة الكلية للتوافر المحور الدرجة الكلية لألىمية المحور
 0.70 األول 0.72 األول
 0.74 ال اني 0.91 ال اني
 0.88 ال الث 0.84 ال الث
 0.52 الرابع 0.79 الرابع

 0.87 الخام  0.81 الخام 
 0.83 الدادس 0.89 الدادس

يتضػػي مػػن امػػدوؿ السػػابيف أف األداة تتمتػػع بدرجػػة مقبولػػة مػػن الثبػػات ويتضػػي أف صبيػػع دػػيم معػػامالت 
، دما يشَت إإ أف األداة تتمتع بدرجة مقبولة من االتسػاؽ 1.17االرتباط دالة إحصا ياً عند مستو  داللة 

استطالعية من أعضاض ىيلة التدريو من جمتمػع الداخلي، وبضاًل عما سبيف بقد مت تطبييف األداة عل  عينة 
عضػػواً،ودد أبػػد  بعضػػهم بعػػض التسػػاؤالت واالستفسػػارات، مت أخػػذىا يف االعتبػػار دبػػل 70العينػػة بلغػػت 

 تطبييف االستبانو عل  أبراد العينة.
 اجملتمع األصلي وعونة الدرادة: - 3-2-3

ض ىيلة التدريو من كلييت الًتبية جامعة اشتقت منو عينة الدراسة من أعضا تملق املتمع األ لي الذي
أسػػتاذ  -األزىػػر، ودػػد راعػػ  الباحثػػاف عنػػد اختيػػار العينػػة أف تشػػمل بلػػات الرتػػب األكادظميػػة الػػثالث )أسػػتاذ

ومن كلية الًتبية بالقػاىرة  ،ن ال يشغلدمف تشمل بعضا دمن يشغل املنا ب القيادية و أو  ،مدرس( -مساعد
 اشتقت منو عينة الدراسة. تمع األ لي الذييوضي املتا  األشراؼ، وامدوؿ الومن تفهنا 

 (2الجدول رق  )
 اشتقت منو عينة الدراسة يوضح المجتمع األصلي الذي

أعضددداء ىيئدددة التددددري  
 بتربية القاىرة

 جملة الموجود مدرس أستاذ مداعد أستاذ
 76 19 57 43 25 18 41 13 28 103 الجملة معار موجود الجملة معار موجود الجملة معار موجود

أعضددداء ىيئدددة التددددري  
 بتربية ت هنا األشراف

 34 الجملة معار موجود الجملة معار موجود الجملة معار موجود
 137الجملة  35 7 28 8 3 5 1 1 1
عضػػػواً مػػػن جمتمػػع العينػػػة مت اختيػػػارىم بطريقػػػة عشػػػوا ية  بقيػػػة، ودػػػد  32علػػػ   تودػػد وزعػػػت االسػػػتبانا

استبانات نَت  اوة للتحليل ا حصا ي لعدـ اكتما ا، وبػذلك  3استبانة منها  25 حصل الباحثاف عل 
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مػػن إصبػػا  األعضػػاض 4 55عضػػواً مػػن أعضػػاض ىيلػػة التػػدريو مػػن الكليتػػُت، بوادػػع  19يكػػوف حجػػم العينػػة 
  بالكليتُت وامدوؿ التا  يوضي بعض خصا   عينة الدراسة.

  المعالجة اإل صائية لبيانات الدراسة -3
لتحليػػل بيانػػات الدراسػػة، اسػػت دـ الباحثػػاف بعػػض األسػػاليب ا حصػػا ية الػػيت  تتفػػيف و بيعػػة الدراسػػة، 

  (spss)ومتغَتا ا امل تلفة، وذلك من خالؿ برنامج اوزمة ا حصػا ية للعلػـو االجتماعيػة املعػروؼ باسػم
Statistical Package for social science ،يب ا حصػػا ية ودػػد اعتمػػدت الدراسػة علػػ  األسػػال

 التالية  
معامل ألفا لكرونباخ ،ومعامػل االرتبػاط لبَتسػوف، التكػرارات والنسػب امللويػة، والػوزف النسػس، واملتوسػط 

، واختبػػار One Way Anovaوربليػل التبػػاين أحػػادي االذبػاه  t.test، واختبػػار " ت " 0اوسػا،، وكػػا
 .ةملعربة اذباه الفروؽ للرتب األكادظمي Scheffeشيفية 
 نتائج الدرادة وتفسريها: -3-4

متطلبات االعتماد األكاادميي   توافرالنتائج اخلاصة بىراء أفراد العونة حول مدى  - 3-4-1

توضاو  ذلاك مان خاالل     ميكان  : رؤوة الكلوة ورداالتها، و ولمستوى احملور األ على املقرتحة

 :اجلدول التالي

  ( 3رق  ) الجدول
 مدتوى م ردات المحور األول يوضح استجابات أفراد العينة على

 م
 

 العبارات

 االستجابة

 2كا
الدددددددددددددددوزن 
 الندبي 

 االنحراف
 المعياري

 بدرجة  كبيرة
بدرجدددددددددددددددددددددددددددددددددة  

 متوسطة
 غير متوافرة

 :  ك :  ك :  ك

توجددددد رسددددالة للكليددددة واضددددحة  1
 ومحددة .

30 39.5 34 44.7 12 15.8 10.84 2.24 0.71 

يردددددددترك فدددددددي صدددددددياغة رسدددددددالة  2
ة ىيئة التددري  والعداملين الكلي
 بها.

10 13.2 38 50 28 36.8 15.89 1.76 0.67 

تخضددع رسددالة الكليددة وأىدددافها  3
 للتقوي  المدتمر .

8 10.5 20 26.3 48 63.2 33.26 1.47 0.68 

تتناسددددددددددددب األىددددددددددددداف مددددددددددددع  4
اإلمكاندددددات الماديدددددة والبردددددرية 

 المتا ة 

3 3.9 44 57.9 29 38.2 33.97 1.65 0.55 

اف الكليدددددددددددة واضدددددددددددحة أىدددددددددددد 5
ومحدددددة وال غمدددو  أو لدددب  

 فيها 

22 28.9 34 44.7 20 26.3 4.52 2.02 0.74 

 0.62 1.98 27.81 19.7 15 61.8 47 18.4 14أىددداف الكليدددة معلندددة ويددددركها  6
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 ىيئة التدري  والعاملون .

تلبدددددددددى األىدددددددددداف متطلبدددددددددات  7
 اإلعداد ال عال للمعل  .

10 13.2 51 67.1 15 19.7 39.5 1.93 0.57 

تتماشدددددددددددددى األىدددددددددددددداف مدددددددددددددع  8
مجدددال فدددي التطدددورات الحاد دددة 

 العلوم التربوية .

9 11.8 45 59.2 22 28.9 26.23 1.82 0.62 

تددددددنف أىددددددداف الكليددددددة علددددددى  9
إجدددددراء البحدددددوث العلميدددددة فدددددي 
 المجاالت التربوية المختل ة.

36 47.4 29 38.2 11 14.5 13.13 2.32 0.72 

تعكدددددددد  األىددددددددداف مردددددددداركة  10
عدمدددددة المجتمدددددع فدددددي ليدددددة الك

 .المحيا

16 21.1 34 44.7 26 34.2 6.42 1.86 0.73 

توابر متطلبات االعتماد األكػادظمي بكليػيت الًتبيػة جامعػة األزىػر، جػاضت  يتضي من امدوؿ السابيف أف
بجػػػػػاضت  3، 5، 7بدرجػػػػػة متوسػػػػػطة علػػػػػ  مسػػػػػتو  عبػػػػػارات ااػػػػػور األوؿ، عػػػػػدا العبػػػػػارات ذوات األردػػػػػاـ 

رسػػػالة للكليػػػة واضػػػحة شػػػي متػػػوابر  تػػػوابر يهػػػا متػػػوابرة بدرجػػػة كبػػػَتة، إذ يػػػر  أبػػػراد العينػػػة أف االسػػػتجابة عل
وموجػػػػود بالفعػػػػل، كمػػػػا أف أىػػػػداؼ الكليػػػػة واضػػػػحة وال نمػػػػوض بيهػػػػا، وأف إجػػػػراض البحػػػػوث العلميػػػػة أمػػػػر 

يف مػد   أ  تقع 0منصوص عليو يف أىداؼ الكلية، أما بادي عبارات ااور بل  الوزف النسس  ا أدل من 
االسػػتجابة متػػوابرة بدرجػػة متوسػػطة، وىػػذا يشػػَت إإ دلػػة تػػوابر ىػػذه املتطلبػػات دمػػا يقلػػل مػػن بػػرص حصػػوؿ 

( مػن أشميػة توضػيي أىػداؼ 37، ص0111الكليتُت عل  االعتماد، ويتفيف ذلك مع مػا أورده ) البهواشػي 
تكػػػوف ىػػػذه األىػػػداؼ  ميسسػػػات التعلػػػيم العػػػا ، والتمكػػػد مػػػن توابػػػيف األىػػػداؼ مػػػع أىػػػداؼ املتمػػػع، واف

 واضحة ومعلنة مميع العاملُت يف امليسسة.
متطلبات االعتماد األكاادميي   توافرالنتائج اخلاصة بىراء أفراد العونة حول مدى  - 3-4-2

وميكان  ثااني: دواداة القباول واخلادمات الطالبواة املسااندة،       مستوى احملور ال على املقرتحة

 توضو  ذلك من خالل اجلدول التالي:

 
 
 
 

 ( 4الجدول رق  )
 يوضح استجابات أفراد العينة على مدتوى م ردات المحور ال اني 

 م
 

 العبارات

 االستجابة

 2كا
الوزن 
 الندبي

 االنحراف
 المعياري

 بدرجة كبيرة
بدرجة  
 متوسطة

 غير متوافرة

 : ك : ك : ك

 0.77 1.81 4.28 40.8 31 36.8 28 22.4 17ىندددددداك سياسددددددة واضددددددحة لقبددددددول  11
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 الط ب تت ق ورسالة الكلية .

يددددددددددددددددرتبا قبددددددددددددددددول الطدددددددددددددددد ب  12
باال تياجدددددات ال عليدددددة للمعاىدددددد 
األزىريدددددددددددة أو المددددددددددددارس مدددددددددددن 

 .المعلمين

6 7.9 22 28.9 48 63.2 35.47 1.44 0.64 

ىندددداك  ددددواف  تجددددذب الطدددد ب  13
 الكلية .في المت وقين للدراسة 

20 26.3 23 30.3 33 43.4 3.65 1.82 0.82 

تتناسددددب األعددددداد المقبولددددة مددددن  14
الطدد ب مددع اإلمكانددات المتا ددة 

. 

25 32.9 37 48.7 14 18.4 10.44 2.14 0.70 

تجدددددددددددرى اعتبدددددددددددارات  قيقيدددددددددددة  15
للطدد ب المقبددولين تكردد  عددن 

 قدراته  وميوله .

17 22.4 40 52.6 19 25 12.81 1.97 0.69 

يوز  الطد ب علدى التخصصدات  16
وفقددددددددا إللمددددددددامه  بالم هومددددددددات 

 األساسية لمادة التخصف

13 17.1 48 63.2 15 19.7 30.5 1.97 0.61 

يراعدددددددى عنددددددددد قبدددددددول الطدددددددد ب  17
امددددت كه  لمبددددادئ التعامدددد  مددددع 

 تكنولوجيا التعلي  .

- - 42 55.3 34 44.7 0.84 1.50 0.50 

تخطددددديا فدددددي يردددددترك الطددددد ب  18
وتقيدددددددي  الخدددددددددمات واألنرددددددددطة 

 المقدمة له  .

- - 31 40.8 45 59.2 2.57 1.40 0.49 

يتاح للط ب الحريدة للتعبيدر عدن  19
كد  مدا تردهده الحيداة في  آرائه  

 الجامعية.

- - 43 56.6 33 43.4 1.31 1.56 0.49 

يتدددداح للطدددد ب معلومددددات كافيددددة  20
 دددددددددول األنردددددددددطة والخددددددددددمات 

 الط بية المتا ة .

6 7.9 55 72.4 15 19.7 53.71 1.88 0.51 

يمى ىنددداك نظدددام لارشددداد األكددداد 21
اعتيددار المقددررات فددي للمددداعدة 

 و   المرك ت األكاديمية .

- - 21 27.6 55 72.4 15.21 1.27 0.45 

ىنددداك عددددمات االرشددداد المهندددى  22
اعتيدددددددددددددددار فدددددددددددددددي للمدددددددددددددددداعدة 

 التخصصات المختل ة.

- - 16 21.2 60 68.9 25.47 1.21 0.41 

يتدددددداح للطدددددد ب أدلددددددة ارشددددددادية  23
ومطبوعدددددات بدددددالقوانين واللدددددوائح 

 لجامعية.ا

- - 33 43.4 43 56.6 1.31 1.43 0.49 

ىندداك كددوادر برددرية مؤىلددة تتددولى  24
اإلشراف علدى األنردطة الط بيدة 

 المختل ة.

8 10.5 51 67.1 17 22.4 40.60 1.88 0.56 

 0.55 1.73 38.31 31.6 24 63.2 48 5.3 4تتوافر اإلمكانات المادية ال زمدة  25
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 لممارسة األنرطة الط بية .

تػػوابر متطلبػػات االعتمػػاد األكػػادظمي علػػ  مسػػتو  عبػػارات ااػػور الثػػاين،  يتضػػي مػػن امػػدوؿ السػػابيف أف
سياسػػة دبػػوؿ الطػػالب املتبعػػة يف ، دمػػا يػػدعو اإ إعػػادة النظػػر 73جػػاضت بدرجػػة متوسػػطة عػػدا العبػػارة ردػػم 

جػاضت  73ا العبػارة ردػم واددمات املقدمة  ػم، والعمػل علػ  تطويرىػا دبػا يتناسػب ومتطلبػات االعتماد.أمػ
االستجابة عليها متوابرة بدرجة كبَتة، نظػراً لالزمفػاض امللحػوظ يف أعػداد الطػالب امللتحقػُت بكليػيت الًتبيػة 

ـ إإ 0113/0115يف السػػػػػػنوات الػػػػػػثالث املاضػػػػػػػية، حيػػػػػػث و ػػػػػػػل عػػػػػػدد الطػػػػػػػالب يف العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػي 
ب املقبػػػػولُت يف السػػػػنوات االخػػػػَتة بتفهنػػػػا األشػػػػراؼ، وازمفضػػػػت أعػػػػداد الطػػػػال9347بالقػػػػاىرة، و02013

ـ بازمفػػػػػػاض دػػػػػػدرة 0112/ 0111بتفهنػػػػػػا يف العػػػػػػاـ امػػػػػػامعي 4193بالقػػػػػػاىرة، و72109بو ػػػػػػلت إإ 
(، 0111/0112ذ القػرار بتفهنا )جامعػة األزىػر، نشػرة مركػز املعلومػات وازبػا4 53.4بالقاىرة و4 94.3

الطالب اإ الكليات النظريػة املطبػيف هبػا إ استحداث نظاـ االنتساب بامامعة وتوجو معظم ويرجع ذلك إ
 نظاـ االنتساب.

متطلبات االعتماد األكاادميي   توافرالنتائج اخلاصة بىراء أفراد العونة حول مدى  - 3-4-3

ميكان توضاو  ذلاك مان     ثالث: الربامج التعلوموة والتدروس، ومستوى احملور ال على املقرتحة

 :خالل اجلدول التالي

 ( 5)رق   جدولال
 ضح استجابات أفراد العينة على مدتوى م ردات المحور ال الثيو  

 م
 

 العبارات

 االستجابة

 2كا
الوزن 
 الندبي

 االنحراف
 غير متوافرة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة المعياري

 : ك : ك : ك

تعكددددد  المقدددددررات الدراسدددددية رسدددددالة الكليدددددة  26
 وتعم  على تحقيق أىدافها 

17 22.4 49 64.5 10 13.2 34.13 2.09 0.59 

تلبددى المقددررات الدراسددية الجوانددب المختل ددة  27
 عملية إعداد المعل  .في 

17 22.4 56 37.7 3 3.9 59.55 2.18 0.48 

يتماشددددددى محتددددددوى المقددددددررات مددددددع أ دددددددث  28
 المجال .في التطورات العلمية 

4 5.3 54 71.1 18 23.7 52.52 1.81 0.51 

مدددددع المعدددددايير تتناسدددددب محتدددددوى المقدددددررات  29
 إعداد المعل .في الدولية 

5 6.6 36 47.4 35 46.1 24.50 1.60 0.61 

يددت  التقددوي  الدددورى للمقددررات والعمدد  علددى  30
 تطويرىا وفق أ دث المدتجدات.

3 3.9 38 50 35 46.1 29.71 1.57 0.57 

تحرا ىيئة التدري  علدى اسدتخدام أسداليب  31
 تدري  تتناسب و بيعة المقررات.

10 13.2 54 71.1 12 15.8 48.73 1.97 0.54 

يحدددرا أعضددداء ىيئدددة التددددري  علدددى تقددددي   32
 المقررات الدراسية الكترونيا .

- - 25 32.9 51 67.1 --- 1.32 0.47 

تحرا الكلية على تطوير أداء ىيئدة التددري   33
 باتا ة التنمية المهنية المدتمرة له .

- - 42 55.1 34 44.7 ---- 1.55 0.50 

تتناسددددب أعددددداد ىيئددددة التدددددري  مددددع أعددددداد  34
 الط ب .

16 21.1 51 67.1 9 11.8 39.97 2.09 0.56 

يتواجددد أعضدداء ىيئددة التدددري   ددوال الوقدددت  35
 داع  الكلية.

13 17.1 43 56.6 20 26.3 19.44 1.90 0.65 
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ىندددداك مكاتددددب مجهدددد ة الئقددددة ب عضدددداء ىيئددددة  36
 التدري .

- - 39 51.3 37 48.7 ---- 1.51 0.50 

تتدددوافر االمكاندددات ال زمدددة للعمليدددة التعليميدددة  37
 من قاعات ومعام  وتجهي ات.

10 13.2 47 61.8 19 25 29.39 1.88 0.61 

تتددوافر مصدددادر الددتعل  الحدي دددة م دد  المكتبدددة  38
المتطددددورة والبرمجيدددددات التعليميددددة والوسدددددائا 

 التكنولوجية المختل ة .

6 7.9 34 44.7 36 47.4 22.21 1.60 0.63 

 التددددري  علدددى الكتددداب الجدددامعيفدددي يعتمدددد  39
 ومصادر أعرى .

1 1.3 41 53.9 34 44.7 36.02 1.56 0.52 

تتجو الكلية الى األعذ ب نظمة دراسية متطورة  40
 م   نظام الداعات المعتمدة 

3 3.9 9 11.8 64 84.3 89.23 1.19 0.49 

يدددت  تقدددوي  الطددد ب ب سددداليب فعالدددة تعكددد   41
 وه من عبرات  قيقية.مااكتدب

10 13.2 34 44.7 32 42.1 14 1.71 0.68 

ىندداك أدلددة ارشددادية للطدد ب توضددح أىددداف  42
 التربية العملية وضوابا تن يذىا

15 19.7 44 57.9 17 22.4 20.71 1.97 0.65 

تددددددنظ   لقددددددات التدددددددري  المصدددددد ر لتهيئددددددة  43
 الط ب للتربية العملية .

16 21.1 40 52.6 20 26.3 13.05 1.94 0.69 

تتناسدددب أعدددداد مددددارس التددددريب مدددع أعدددداد  44
 الط ب .

12 15.8 45 59.2 19 25 23.86 1.90 0.63 

جدية االشراف ال ني على مجموعدات التربيدة  45
 العملية بمدارس التدريب .

2 2.6 60 78.9 14 18.4 74 1.84 0.43 

ىنددداك آليددددة للتواصدددد  والتعدددداون بددددين مدددددارس  46
 كلية.التدريب وال

7 9.2 49 64.5 20 26.3 36 1.82 0.57 

ىناك معايير يمكن اال تكام إليهدا عندد تقدوي   47
 واعتماد برنامج التربية العملية.

5 6.6 40 52.6 31 40.8 26.08 1.65 0.60 

توابر متطلبات االعتماد األكادظمي عل  مستو  عبارات ااور الثالث بدرجة  يتضي من امدوؿ السابيف
يف  وتشػػَت ىػػذه النتيجػػة إإ أف الػػةامج التعليميػػة وأسػػاليب التػػدريو  01، 09عػػدا العبػػارتُت أردػػاـ  متوسػػطة
حاجػػػة إإ مزيػػػد مػػػن ا  ػػػالح يف الًتبيػػػة جامعػػػة األزىػػػر يشػػػوهبا بعػػػض جوانػػػب القصػػػور، لػػػذا بإهنػػػا  كليػػػيت

 ىذا املاؿ، أما العبارتػاف يفوالتطوير لتحقييف ا عداد الفعاؿ للمعلم وللوباض دبتطلبات االعتماد األكادظمي  
بجػػاضت االسػػتجابة عليهمػػا متػػوابرة بدرجػػة كبػػَتة، ويرجػػع ذلػػك إإ إدراؾ أبػػراد العينػػة   01، وردػػم 09ردػػم 

اتػػو  املقػػررات الػػيت يقومػػوف بتدريسػػها للطػػالب، وإدراكهػػم أهنػػا تلػػس جوانػػب إعػػداد املعلػػم سػػواًض أكانػػت 
 املهنية أـ الثقابية أـ األكادظمية.

متطلبات االعتماد األكادميي  توافرالنتائج اخلاصة بىراء أفراد العونة حول مدى  - 4-4 -3

ميكن توضو  ذلاك مان خاالل    رابع: البحث العلمي الرتبوي، ومستوى احملور ال على املقرتحة

 :اجلدول التالي

 يوضح استجابات أفراد العينة على مدتوى م ردات المحور الرابع ( 6)رق   جدولال

 م
 

 اراتالعب

 االستجابة

 2كا

وزن الدددددددد
الندددددددددددد

 بي

 االنحراف
 المعياري

 غير متوافرة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 :  ك :  ك :  ك

فددددي تقدددددي  الدددددع  لهيئددددة التدددددري  لتنميددددته   48
 مجال البحث التربوى.

- - 24 31.6 52 68.4 - 1.31 0.46 
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إعدددددداد الطددددد ب المعلمدددددين للقيدددددام بالبحدددددث  49
 ع ل الممارسة المهنيةالتربوى 

1 1.3 35 46.1 40 52.6 35.55 1.48 0.52 

ىناك آلية للدربا بدين نتدائج البحدوث وقدرارات  50
 إص ح وتطوير التعلي .

- - 24 31.6 52 68.4 - 1.31 0.46 

المجدددد ت فددددي دعدددد  نرددددر البحددددوث التربويددددة  51
 العلمية العالمية .

7 9.2 23 30.3 46 60.5 30.34 1.48 0.66 

تقددددددي  الحدددددواف  المناسدددددبة للقيدددددام بدددددالبحوث  52
 عاصة بعد الحصول على األستاذية .

- - 14 18.4 62 81.6 - 1.18 0.39 

تنظدددددي  المدددددؤتمرات والنددددددوات العلميدددددة علدددددى  53
 مدتوى الكلية بص ة منتظمة

3 3.9 51 67.1 22 28.9 46.13 1.75 0.51 

سددددن ترددددريعات تربويددددة بضددددوابا وأع قيددددات  54
 علمى التربوى .البحث ال

- - 28 63.8 48 63.2 - 1.36 0.48 

انردداء و دددة للبحددوث التربويددة داعدد  الكليددة  55
 بوص ها و دة ذات  ابع عاا .

- - 9 11.8 67 88.2 - 1.11 0.32 

ىندددداك  عريطددددة للبحددددث التربددددوى معلنددددة علددددى  56
 مدتوى األقدام والكلية 

- - 18 23.7 58 76.3 - 1.23 0.42 

ة عاصددة بالبحددث التربددوى وربطهددا ىندداك مكتبدد 57
 بم ي تها على المدتوى العالمى.

8 10.5 30 39.5 38 50 19.05 1.60 0.67 

 0.36 1.46 33.50 61.8 47 30.3 23 7.9 6 تخصيف مجلة علمية للكلية . 58

ترجيع البع ات الخارجية والبحوث المرتركة  59
 مع الجامعات األجنبية .

- - 43 56.6 33 43.4 - 1.56 0.49 

تػػوابر متطلبػػات االعتمػػاد األكػػادظمي علػػ  مسػػتو  عبػػارات ااػػور الرابػػع  يتضػػي مػػن امػػدوؿ السػػابيف أف
جػػػاضت متػػػوابرة بدرجػػػة متوسػػػطة، دمػػػا يػػػدؿ علػػػ  تػػػوابر حمتواىػػػا صبيعهػػػا بدرجػػػة متوسػػػطة ال ييىػػػل الكليتػػػُت 

، 0115وميػػػد ودػػػرينللحصػػػوؿ علػػػ  االعتمػػػاد، وتتفػػػيف ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا ذىبػػػت إليػػػو دراسػػػة ) عبػػػد ا
( اليت أكدت ضرورة تطوير مهارات البحث العلمي ألعضاض ىيلة التدريو بكليات الًتبية، وتوبَت 034ص

التمويل الالـز  جراض البحوث املشًتكة مع امامعات األخر  وزيادة عدد البعثات ادارجية  م ومعاونيهم، 
 دما ييد  إإ ربسن األداض امامعي.

متطلبات االعتماد األكاادميي   توافرج اخلاصة بىراء أفراد العونة حول مدى النتائ - 3-4-5

ميكن توضو  ذلاك مان خاالل    امس: االنفتاح على اجملتمع،ومستوى احملور اخل على املقرتحة

 :اجلدول التالي

 
 

 يوضح استجابات أفراد العينة على مدتوى م ردات المحور الخام  ( 7)رق  جدول ال
 م
 

 العبارات

 جابةاالست

 2كا
الوزن 
 الندبي

 االنحراف
 غير متوافرة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة المعياري

 : ك : ك : ك

مجددال عدمدددة المجتمدددع فدددي ىندداك أىدددداف واضددحة  60
 ينب ق عنها عطا على مدتوى األقدام والكلية .

- - 39 51.3 37 48.7 - 1.51 0.50 

 0.50 1.46 - 53.9 41 46.2 35 - -مؤسددددددات الدددددربا بدددددين األقددددددام العلميدددددة للكليدددددة و  61
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المجتمع ذات الع قة م   مدديريات التعلدي  والهيئدة 
 العامة لمحو األمية وغيرىا.

ين الكليدددددة ومؤسددددددات المجتمدددددع ىنددددداك شدددددراكة بددددد 62
 عدمة المجتمع .في لت عي  دورىا  المدني

- - 17 22.4 59 77.6 - 1.22 0.42 

المجتمدددع توضدددح أندددوا  تدددوفير أدلدددة ارشدددادية ألفدددراد  63
 الخدمات التي  تقدمها الكلية 

- - 17 22.4 59 77.6 - 1.22 0.42 

المتابعدددددددة الدوريدددددددة للخدددددددريجين لتحقيدددددددق التواصددددددد   64
 المدتمر بينه  وبين الكلية .

- - 16 21.1 60 78.9 - 1.21 0.41 

تددوفير مؤشددرات تعليميددة مددن المدددارس  ددول قضددايا  65
لعمددد  العلمدددي والمهندددي لدددي  ومردددك تو لتوجيدددو االتع

 داع  الكلية .

- - 13 17.1 63 82.9 - 1.17 0.38 

 ريب المعلمدين أ نداء الخدمدة لمعلمديتوفير مرك  لتدد 66
 المنطقة .في المدارس 

2 2.6 22 28.9 54 71.1 74 1.28 0.45 

فددددي إقامددددة و دددددة للتعلددددي  المدددددتمر تقدددددم دورات  67
 وغيرىا. الل ات والحاسب اآللي

- - 14 18.4 60 78.9 -- 1.23 0.48 

قددم عددمات االرشداد إقامة و ددة للصدحة الن ددية ت 68
 . والع ج الن دي

- - 25 32.9 51 67.1 - 1.32 0.47 

فدي ىناك استراتيجية لمتابعة الددمعة العلميدة للكليدة  69
 المجتمع المحلى .

- - 22 28.9 54 71.1 - 1.29 0.45 

تطلبات االعتماد األكادظمي علػ  مسػتو  عبػارات ااػور ادػامو، توابر م يتضي من امدوؿ السابيف أف
األمػػر الػػذي يتطلػػب جػػاضت متػػوابرة بدرجػػة متوسػػطة، دمػػا يػػدؿ علػػ  تػػوابر حمتواىػػا صبيعهػػا بدرجػػة متوسػػطة، 

باملشػكالت االجتماعيػة،  دمة املتمع مثل ربط البحػث العلمػيالًتبية جامعة األزىر يف خ تفعيل دور كلييت
، 0115املتمع اال ، وتتفيف ىذه النتيجة مع ما ذىبت إليو دراسة ) إبراىيم يف  وتعليم الكبار وحمو األمية

ع وسػػػوؽ العمػػػل، ونشػػػر الػػػوعي مػػػن ضػػػرورة ربػػػط املراكػػػز والوحػػػدات ذات الطػػػابع ادػػػاص بػػػاملتم (057ص
يف  ػػالب امامعػػة بػػُت أبػػراد املتمػػع لتحقيػػيف تنميػػة املتمػػع، ومشػػاركة  -خا ػػة الثقابػػة ا سػػالمية -الثقػػايف

 جماالت حمو األمية وتعليم الكبار.
النتائج اخلاصة بىراء أفراد العونة حول مدى توافر متطلبات االعتماد األكاادميي   - 3-4-6

وميكن توضو  ذلاك مان خاالل     املقرتحة على مستوى احملور السادس: إدارة اجلودة واالعتماد

 اجلدول التالي:
 
 
 
 

 ( 8)رق   جدولال
 جابات أفراد العينة على مدتوى م ردات المحور الدادسيوضح است

 م
 

 العبارات

 االستجابة

 2كا
الددددددددددددوزن 
 الندبي

 االنحراف
 غير متوافرة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة المعياري

 :  ك :  ك :  ك

تطدددوير التردددريعات واللدددوائح الجامعيدددة لتقندددين  جدددودة األداء  70
 وتطبيق االعتماد .

- - 21 27.2 55 72.4 - 1.27 0.45 
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اعتيدددار قياداتهدددا وفدددق معدددايير فدددي إعطددداء الكليدددة االسدددتق لية  71
 الك اءة العلمية واإلدارية .

- - 15 19.7 61 80.3 - 0.21 0.40 

 0.36 1.15  84.2 64 15.8 12 - - ىناك مجل  أمناء للكلية لرس  الدياسات العامة 72

تطددددوير األبنيدددددة والمرافدددددق تددددوفير المصدددددادر الماليددددة ال زمدددددة ل 73
 والمعام  والمكتبات وكافة أنرطة االعتماد .

- - 34 44.2 42 55.3 - 1.44 0.50 

نردددددر  قافدددددة الجدددددودة واالعتمددددداد بدددددين األسددددداتذة والطددددد ب  74
 والعاملين بالكلية.

- - 24 31.6 52 68.4 - 1.30 0.46 

اتخدداذ القددرار وت ددويط الددددلطة فدددي مردداركة جميددع العدداملين  75
 تحم  المدئولية.و 

- - 27 35.5 49 64.5 - 0.35 0.48 

ىناك عطا معلنة ومل مة على مدتوى القد  والكلية توضح  76
 مرا   واجراءات الحصول على االعتماد .

- - 17 22.4 59 77.6 - 1.22 0.42 

ىندددددداك و دددددددة للجددددددودة واالعتمدددددداد محددددددددة المدددددددئوليات  77
 والص  يات لرئيدها وأعضائها .

- - 15 19.7 61 80.3 - 1.19 0.40 

ىندداك تنددديق بددين أنرددطة و دددة الجددودة واألقدددام واإلدارات  78
 المختل ة داع  الكلية 

2 2.6 13 17.1 61 80.3 77.71 1.22 0.47 

لتحقيدق جدودة   لمراجعة الداعلية والتقوي  الذاتيىناك نظام ل 79
 ضوء معايير االعتماد .في األداء 

2 2.6 22 28.9 52 68.4 50 1.34 0.53 

تطوير نظام العم  بكنترول االمتحاندات باسدتخدام تكنولوجيدا  80
 المعلومات .

5 6.6 24 31.6 47 61.8 35 1.44 0.62 

 0.71 1.60 160.7 51.3 39 35.5 27 13.2 10 ىناك مواقع الكترونية للكلية وأقدامها على شبكة اإلنترنت. 81

واإلداريدين وال نيدين علدى  تتوافر برامج تددريب لهيئدة التددري  82
 أساليب الجودة واالعتماد .

- - 30 39.5 46 60.5 - 1.39 0.49 

ىناك أدلة بالمعايير واألساليب الواجدب اتباعهدا للوصدول إلدى  83
 األداء .في  يالمدتوى العالم

- - 17 22.4 59 77.6 - 1.22 0.41 

لدددددى ىندددداك نظدددد  متطددددورة للمتابعددددة وتقددددوي  األداء والرقابددددة ع 84
 جميع أقدام ومرافق الكلية .في مدتويات الجودة 

- - 21 27.6 55 72.4 - 1.27 0.45 

تػػوابر متطلبػػات االعتمػػاد األكػػادظمي علػػ  مسػػتو  عبػػارات ااػػور السػػادس يتضػػي مػػن امػػدوؿ السػػابيف 
دارة يف دما يدؿ عل  عدـ توابرشما، ودد يرجع ذلك إإ مركزية ا  15، و17بدرجة متوسطة، عدا العبارتُت 

التعلػػيم امػػامعي بصػػفة عامػػة والتعلػػيم  امعػػة األزىػػر بصػػفة خا ػػة، حيػػث تصػػدر القػػرارات علػػ  مسػػتو  
ا دارة أو جملو امامعة وعل  صبيع ا دارات والكليات تنفيذىا كل بيمػا طمصػو، ودػد يػيدي عػدـ مشػاركة 

عػػػا يف يف تنفيػػػذ االعتمػػػاد لعػػػدـ ازبػػػاذ القػػػرار إإ وجػػػود يف العػػػاملُت مػػػن أعضػػػاض ىيلػػػة التػػػدريو واملػػػو فُت 
( واليت  اشارت 544، ص0115 دناعتهم  دواه، وىذه النتيجة تتفيف مع نتا ج دراسة )عبد العزيز وحسُت

إإ أف عػػدـ ادتنػػاع بعػػض العػػاملُت بػػالتعليم امػػامعي  ػػدو  االعتمػػاد أو خػػوبهم مػػن إخضػػاع ميسسػػا م 
 درار االعتماد.  لالعتماد لعدـ دناعتهم بو، و  يشاركوا يف ازباذ

دبل وآلوات مقرتحة لتحقوق متطلبات االعتماد األكادميي يف كلويت الرتبواة   -4

 :جامعة األزهر

الػػيت  اتضػػي منهػػا أشميػػة  -للدراسػػة، ومػػا خلصػػت إليػػو مػػن نتػػا ج  يف ضػػوض ا  ػػارين النظػػري وامليػػداينو 
ة متوسػطة يف وادػع كليػيت الًتبيػة جامعػة املتطلبات املقًتحة يف تطبييف االعتمػاد، وتػوابر ىػذه املتطلبػات بدرجػ

يقًتح الباحثاف جمموعة من السبل واةليات املقًتحػة بغيػة تػوبَت املتطلبػات الالزمػة لتمىيػل الكليتػُت  -األزىر
 للحصوؿ عل  االعتماد األكادظمي، وذلك بيما يلي 
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ليػة وأىػدابها، علػ  أف ضرورة توابر رؤية واضحة للكلية يف جماؿ إعداد املعلم، يشتيف منها رسالة الك -
ربػدد الرسػالة وتصػػاغ األىػداؼ مػن خػػالؿ مشػاركة صبيػػع العػاملُت بالكليػة يف إعػػدادىا، والتمسػك بػػالرجوع 

 إليها عند تنفيذ صبيع عمليات إعداد املعلم.

العمػػل علػػ  ربسػػُت مػػدخالت كليػػيت الًتبيػػة جامعػػة األزىػػر، وذلػػك مػػن خػػالؿ إتبػػاع سياسػػة واضػػحة  -
ع رسالة الكلية، ودا مة عل  إجراض اختبارات حقيقية، تكشػق عػن دػدرا م وميػو م لقبوؿ الطالب تتفيف م

 .ارمو مهنة التدريو، ملا لذلك من انعكاسات عل  ذبويد األداض هبما، ومن ا اعتمادشم

العمػػػػػل علػػػػػػ  تطػػػػػػوير الػػػػػػةامج التعليميػػػػػة ومػػػػػػا تشػػػػػػملو مػػػػػػن مقػػػػػررات يف اموانػػػػػػب الثقابيػػػػػػة والًتبويػػػػػػة  -
ويػػو مػن خػػةات ميدانيػػة، لػػتعكو رسػالة الكليػػة وربقػػيف أىػدابها، والعمػػل علػػ  التقيػػيم والت صصػية، ومػػا ربت

 املستمر  ذه الةامج واملقررات، لضماف مساير ا للتغَتات العاملية، ومعايَت االعتماد القومية والعاملية. 

 بيف والتجهيزات، االرتقاض باالمكانات املادية يف وادع الكليتُت، من تطوير للقاعات واملعامل واملرا -

وتػػوبَت ىػػػذه االمكانػػات دبػػػا يتناسػػب مػػػع أعػػداد الطػػػالب، مػػع تػػػوبَت الكػػوادر البشػػػرية امليىلػػة لتطػػػوير ىػػػذه 
 االمكانات بصفة مستمرة، ملا يف ذلك من أشمية يف ربقييف جودة األداض بالكليتُت سبهيداً العتمادشما.

إشػػػػراكهم يف الت طػػػػيط  ػػػػا، وكػػػػذلك إتاحػػػػة األنشػػػػطة الال ػػػػفية للطػػػػالب يف املػػػػاالت امل تلفػػػػة، و  -
مشػاركتهم يف  ػػوغ اللػوا ي والتشػػريعات املنظمػة  ػػا، وإ ػػالؽ اوريػة أمػػاـ االربػادات الطالبيػػة للمشػػاركة يف 

 اوياة السياسية واالجتماعية والثقابية، وإتاحة الفر ة  م للتعبَت عن أرا هم ذباه القضايا امل تلفة. 

ة ألعضػػاض ىيلػػة التػػدريو بكليػػيت الًتبيػػة جامعػػة األزىػػر، وتػػوابر معػػايَت ربقيػػيف التنميػػة املهنيػػة املسػػتمر  -
علميػػة مقننػػة الختيػػارىم، والتقيػػيم املسػػتمر ألدا هػػم، مػػن حيػػث املػػيىالت العلميػػة وادػػةات ا شػػرابية علػػ  
ة برامج التطوير، بضالً عن مد  ددر م عل  تطبييف النظريات اوديثة يف جماؿ التدريو، واملشاركة يف خدم

املتمػػػع، وديػػػاس مػػػد  مػػػا دػػػاـ بػػػو عضػػػو ىيلػػػة التػػػدريو مػػػن تطػػػوير يف جمػػػاؿ زبصصػػػو، ومػػػد  اسػػػت دامو 
 لتكنولوجيا املعلومات يف جماؿ عملو.

العمػػل علػػ  تطػػػوير البحػػث الًتبػػوي بػػػالكليتُت مػػن خػػػالؿ  إعػػداد ىيلػػة التػػػدريو وتنميتهػػا يف جمػػػاؿ  -
جنبيػة، ودعػم البحػوث الػيت  تنشػر يف املػالت البحث وتشػجيع البعثػات وإجػراض البحػوث مػع امامعػات األ

 العاملية، ومن خالؿ تمكيد إعداد املعلم الباحث القادر عل  مواجهة املشكالت املهنية .

تمكيػػد االنفتػػاح علػػ  املتمػػع مػػن خػػالؿ تقويػػة الػػروابط والصػػالت بػػُت الكليتػػُت وجمتمعهمػػا االػػي،  -
علػػ  الكليتػػُت تطػػوير روابطهمػػا وعالدا مػػا دبيسسػػات  باالسػػتجابة ملطالػػب املتمػػع امل تلفػػة، ويفػػرض ذلػػك
 املتمع االي ومنظما ا، حبيث تكتسبا ثقة املتمع .

ولتحقييف املقًتحػات السػابقة بػإف األمػر يسػتلـز تػوبَت عػدد مػن اةليػات مثػل  تطػوير لػوا ي كليػيت الًتبيػة 
، وإدامػػة مركػػز للتطػػوير التكنولػػوجي جامعػػة األزىػػر، وتػػوبَت مصػػادر ماليػػة إضػػابية  انػػب التمويػػل اوكػػومي

ونظم املعلومػات داخػل الكليتػُت، وإنشػاض وحػدة لتقيػيم األداض، وإدامػة وحػدة زبػت  بػإدارة عمليػات امػودة 
 واالعتماد، وإدامة وحدة للتعليم املستمر داخل الكليتُت لربطهما باملتمع اال .
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 راجعامل

 :املراجع العربوة

دار  ، ا سػكندرية التجربػة اليابانيػة يف التعلػيم دروس مسػتفادة (.0115. )، أضبد عبػد الفتػاحالزكي  -
 للطباعة.  الوباض

للجامعػػػات وميسسػػػات التعلػػػيم  إدارة امػػػودة الشػػػاملة واالعتمػػػاد (.0114حمفػػػوظ، أضبػػػد بػػػاروؽ. )  -
 ديسمة .( 95)، جملة الًتبية املعا رة، العا 
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ليػػػة نادػػػدة البلػػػداف العربيػػػة، دراسػػػة ربلييف  امعيبلسػػػفة التعلػػػيم امػػػ (.0119وب، أضبػػػد نالػػػب. )بػػػ   -
والعشػرين، الوادػع  يالقرف اواديف الثالث عشر ) امامعات العربية  لقومي امليسبر  ألىداؼ التعليم امامعي

 .نوبمة 01-09معي جامعة عُت مشو، اما مركز تطوير التعليم  (والرؤ 

التعلػػيم يف معجػػم مصػػطلحات االعتمػػاد وضػػماف امػػودة  (.0111يػػز. )، السػػيد عبػػد العز البهواشػػي  -
 .الكتب عا  ، القاىرة العا 

مكتبػة  .القػاىرة االعتماد وضػماف امػودة يف التعلػيم العػا  (.0111. )، السيد عبد العزيزالبهواشي  -
 . النهضة

مكتػػب مػػًتجم  )،  حبػػث يف سياسػػات التغيػػَت والنمػػو يف جمػػاؿ التعلػػيم العػػا .(7335). اليونسػػكو  -
 بَتوت. (،اليونسكو

، يالتعلػػػػيم امػػػػامعيف االعتمػػػػاد األكػػػػادظمي وإدارة امػػػػودة الشػػػػاملة  (.0111. )، أمػػػػُت حممػػػػدالنبػػػػوي  -
 .اللبنانية الدار املصرية  القاىرة

معايَت اعتماد برامج الًتبية العملية بكلييت  (.0119. )املعطي، أضبد حسُت حممود، هباض سيد وعبد   -
)امامعػػات العربيػػة يف  ملػػيسبر القػومي الثالػػث عشػرة والًتبيػػة الرياضػية يف ضػػوض بعػض التجػػارب العامليػة، االًتبيػ

 نوبمة. 01 -09املنعقد يف الفًتة من  جامعة عُت مشو، الوادع والرؤ ( القرف اوادي والعشرين 

 يػػة للقػػرف اوػػاديقريػػر اللجنػػة الدول، تالػػتعلم ذلػػك الكنػػز الكػػامن (.7332ديلػػور، جػػاؾ وآخػػروف. )  -
 .القاىرة  دار النهضة العربيةمًتجم(  اوميد  عبد جابر) والعشرين،

( بشمف 7143األزىر الشريق، مكتب ا ماـ األكة شيخ األزىر، درار ردم ) صبهورية مصر العربية،   -
 .جامعة األزىر بكلييت الًتبيةإدخاؿ بعض التعديالت عل  خطة الدراسة ملرحلة ا جازة العالية 

خدمة املتمع وتنمية البيلة، يف (، دور األزىر وجامعتو 7332املالو القومية املت صصة ) .ج.ـ.ع   -
 .، القاىرةالو القومية املت صصةاملموسوعة 

يف االرتقػاض دبسػتو  خػريج التعلػيم امػامعي والعػا   .(0111)املالو القوميػة املت صصػة  .ج.ـ.ع  -
 .بةاير 73 -74، القاىرة، القومي للتعليم العا  امليسبرمفهـو امودة الكلية،  إ ار

 . ، القاىرة، وزارة التعليم العا التعليم العا يف دليل االعتماد وضماف امودة  (.0119. )ج.ـ.ع  -

، ر اسة اممهورية. دػانوف واالعتمادبإنشاض ا يلة القومية لضماف جودة التعليم  (.0119. )ج.ـ.ع  -
20. 

ا يلػػػة العامػػػة لشػػػلوف املطػػػابع  القػػػاىرة  ، املعجػػػم الػػػوجيز (.0115العربيػػػة. ). جممػػػع اللغػػػة ج.ـ.ع  -
 .، وزارة التعليماألمَتية

 ،القاىرة  وزارة التعليم العا .مشروع تطوير كليات الًتبية (.0115. )ج.ـ.ع  -

 بشمف إعادة تنظيم األزىر وا يلات اليت يشملها.( 714)القانوف ردم  .(7397) .ج.ـ.ع  -
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بشمف إنشاض كليػة الًتبيػة  (7111) ر اسة جملو الوزراض، درار ر يو الوزراض ردم. (7335) .ج.ـ.ع  -
 للبنُت بتفهنا األشراؼ دبحابظة الددهلية.

 .مكتبة التجربة، جامعة األزىر، الال حة الداخلية لكلية الًتبية (.0112) .ج.ـ.ع  -

املػػيسبر ملعلػػم بامامعػػات املصػػرية، إدارة االعتمػػاد املهػػٍت  عػػداد ا (.0115. )البحػػَتي، خلػػق حممػػد  -
جامعػػة  )تطػػوير أداض امامعػػات العربيػػة يف ضػػوض معػػايَت امػػودة الشػػاملة ونظػػم االعتمػػاد( القػومي الثػػاين عشػػر

 ديسمة.73 -73مركز تطوير التعليم امامعي، املنعقد يف الفًتة من  عُت مشو،

)عبػػد العزيػػز  مباد هػػا، ذبػػارب عامليػػة،مفهومهػػا و  التعلػػيم العػػا يف ضػػماف امػػودة  (.0115. )د. ؿ  -
 عا  الكتب.    مًتجم(، القاىرة  البهواشي، سعيد بن ضبد 

معػػايَت إعػػداد املعلػػم يف مصػػر يف ضػػوض بعػػض  .(0110) .الػػرازؽ، حممػػد العظػػيم، سػػالمة وعبػػد عبػػد  -
 .(03)، 2، جملة مستقبل الًتبية العربيةاالذباىات العاملية اوديثة، 

تطوير أداض كلية الًتبية جامعة عُت مشو يف جماؿ املشاركة املتمعية  .(0112) .دشحاتة،  فاض أضب   -
عربيػػة للتعلػػيم كػػز الا ، املر جملػػة مسػػتقبل الًتبيػػة العربيػػة يف ضػػوض مفهػػـو امػػودة واالعتمػػاد منظػػور اسػػًتاتيجي،

 (.50، )0112يوليو ،والتنمية، القاىرة

يَت اعتمػاد ضػماف جػودة ومعػا (.0115. )عظػيمعبد العزيز،  فاض حممػود و حسػُت، سػالمة عبػد ال  -
د وضػػػػماف جػػػػودة امليسسػػػػات )االعتمػػػػا الثالػػػػث عشػػػػر املػػػػيسبر السػػػػنويمصػػػػر، يف  ميسسػػػػات التعلػػػػيم العػػػػا 

 .   دار الفكر العر، يناير، القاىرة  05 – 03ا دارة التعليمية،  ، اممعية املصرية للًتبية املقارنة(التعليمية

ديػػػػػػاس أداض يف بعػػػػػػاؿ  االعتمػػػػػػاد األكػػػػػػادظمي كنمػػػػػػوذج تقػػػػػػوظمي (.0111سػػػػػػيد. )، عػػػػػػادؿ الامنػػػػػػدي  -
 املػيسبر القػوميامامعػات املصػرية، يف ، رؤية تنظَتيػة ربليليػة ااولػة االسػتفادة منػو ميسسات التعليم امامعي

 نوبمة. 00-07 امعة عُت مشو،  تطوير التعليم امامعي مركز املتمع (،يف ) امامعة  السابع

دراسة مقارنة لنظاـ االعتماد امامعي يف  .(7331) .عادؿ عبد الفتاح والنبوي، أمُت حممد سالمة،   -
جامعػػة عػػُت  الواليػػات املتحػػدة األمريكيػػة وكوريػػا امنوبيػػة وإمكانيػػة ا بػػادة منهػػا يف صبهوريػػة مصػػر العربيػػة،

 (.03(، امزض )07، )جملة كلية الًتبية مشو،

يف  األكػػػادظمي مليسسػػػات التعلػػػيم العػػػا االعتمػػػاد  .(7332) .، عبػػػد الػػػرضبن بػػػن سػػػليمافالطريػػػري  -
اململكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، رؤ  يف  نػػػدوة ) التعلػػػيم العػػػا اململكػػػة العربيػػػة السػػػعودية األسػػػو واملنطلقػػػات، 

 بةاير. 05 – 00الرياض   وزارة التعليم العا  والعشرين (،مستقبلية للقرف الواحد 

امامعػػات العربيػػة، يف الطريػػيف إإ امػػودة واالعتمػػاد األكػػادظمي  (.0115)صبيػػل. خميمػر، عبػػد العزيػػز   -
(، ضػوض معػايَت امػودة الشػاملة ونظػم االعتمػاديف ) تطػوير أداض امامعػات العربيػة  عشػر الثاين امليسبر القومي

 ديسمة. 73 -72 امعة عُت مشو،  مركز تطوير التعليم امامعي
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معػػػايَت األداض املهػػػٍت للطالػػػب املعلػػػم  .(0113) .، حممػػػد عيػػػدعبػػػد الػػػرضبن، عبػػػد امللػػػك  ػػػو وحسػػػن  -
)معايَت ومسػتويات التعلػيم امػامعي  امليسبر العلمي التاسعبكليات الًتبية يف ضوض مفهـو امودة واالعتماد، 

 مايو. 5 -3كلية الًتبية جامعة  نطا، املنعقد يف الفًتة من   يف مصر(،

يػػػات الًتبيػػػة  نظػػػرة مسػػػتقبلية مػػػن املاضػػػي، النػػػدوة العلميػػػة كل  .(0119) .حمػػػي الػػػدين، عبػػػد املػػػنعم  -
 مايو. 3، كلية الًتبية جامعة  نطا  ،الوادع واملستقبل(  )كليات الًتبيةادامسة لقسم أ وؿ الًتبية 

االعتمػػػػاد األكػػػػادظمي مليسسػػػػات إعػػػػداد املعلمػػػػُت كوسػػػػيلة  (.0111الوىػػػػاب حممػػػػد. ) النجار،عبػػػػد  -
لػػيم العػػاـ، اللقػػاض الثػػانوي الرابػػع عشػػر للجمعيػػة السػػعودية للعلػػـو الًتبويػػة التع ميسسػػاتيف لضػػماف امػػودة 

 .مايو 75/79، منطقة القصيم، والنفسية

مصػر يف تصور مقػًتح ملنظومػة إعػداد املعلػم بكليػات الًتبيػة  .( 0113)  .وؼؤ الر  عل  عبد نصار،  -
 امزض الثاين ديسمة،جامعة  نطا،  ،ا املعلومات بالتعليم دبل امامعيضوض متطلبات است داـ تكنولوجييف 

 .(44) 0جملة كلية الًتبية 

املػػيسبر ميشػػرات املعلػػم الباحػػث يف ضػػوض االعتمػػاد وامػػودة،  (.0115. )، با مػػة بػػوزيالعػػا ي عبػػد  -
اممعيػػػػة املصػػػػرية للًتبيػػػػة املقارنػػػػة وا دارة  (د وضػػػػماف جػػػػودة امليسسػػػػات التعليميػػػػةاالعتمػػػػا) الثالػػػػث عشػػػػر

 يناير.05 -03نعقد يف الفًتة من امل التعليمية،

كليػػة الًتبيػػة وربػػديات التعيػػَت بيهػػا يف ضػػوض خػػةة الواليػػات املتحػػدة   (.0111عػػوض، حممػػد أضبػػد. )  -
كليػة الًتبيػة جامعػة   (،دور كليات الًتبية يف التنمية البشرية يف األلفية الثالثػة) امليسبر الدو  األوؿاألمريكية، 

 ابريل.01 -05 ،الزدازييف

نريد، مسات عقلية وعبادية ونفسػية  مسات الطالب الذي .(ھ 7305) .ويش، حممد بن عبد اهللالد  -
/ 7/  09 -03نظمتػو وزارة الًتبيػة والتعلػيم، مكػة املكرمػة   عشػر، لقاض دادة العمػل الًتبػوي الثػاينخلقية، 
 . ھ 7305

وير منظومة إعداد املعلم اسًتاتيجية مقًتحة لتط (.0115) .عبد اوميد، حممد ودرين، أسامة حممود  -
، (د وضماف جودة امليسسات التعليمية)االعتما امليسبر الثالث عشريف ضوض معايَت االعتماد لبعض الدوؿ، 

 يناير. 05 -03اممعية املصرية للًتبية املقارنة وا دارة التعليمية، املنعقد يف الفًتة من 

 .، البعلبكيوت، دار العلم للماليُت، بَت 09 ، طداموس املورد (.7330) .، منَتالبعلبيكي  -

دراسػػة مقارنػػة لػنظم االعتمػػاد األكػػادظمي لػةامج إعػػداد املعلػػم يف  (.0114. )حػابظ، ىنػػداوي حممػد  -
)امػودة الشػاملة امليسبر اوادي عشػر بعض الدوؿ األجنبية ومد  االستفادة منها يف صبهورية مصر العربية، 

 74 -70ة جديػدة(، كليػة الًتبيػة جامعػة حلػواف املنعقػد يف الفػًتة مػن يف إعداد املعلػم بػالو ن العػر، أللفيػ
 مارس.

جماؿ املناىج، يف  البحث العلمي(. 0111بد العليم. ) دييف،  الح  ادؽ وعبد العليم، حممد ع   -
توجيػػو حبػػوث امامعػػات ا سػػالمية ) األوؿ املػػيسبر العلمػػيخدمػػة دضػػايا األمػػة"،  وادعػػو وربدياتػػو مػػن أجػػل 
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 – 72الفػًتة مػن يف األزىر باالشًتاؾ مع مركز الدراسات املعربية  (، كلية الًتبية جامعةايا األمة ددمة دض
 بةاير 73

دراسة مقارنة لنظاـ إعداد املعلم (. 0113، عبد اهلل بن مبارؾ. )حابظ ،ىنداوي حممد و الشمفري   -
 جامعػة املنصػورة، سػبتمة، ،دػابوس جامعة السػلطافيف نبية وإمكانية ا بادة منها جاال  بعض امامعاتيف 

 .(، سبتمة59)جملة كلية الًتبية 

 ػرخة مبحوحػة تػلن  ثُت الًتبػويُت لتطػوير التعلػيم أىػيجهود البػاح (.0115. )عزيز إبراىيم، جمدي  -
(، ضوض معايَت امودة الشاملة ونظم االعتماديف تطوير أداض امامعات العربية )عشر  امليسبر الثاين ،الظالـيف 

 ديسمة . 73، 72امامعي  امعة عُت مشو،   مركز تطوير التعليم
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