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�ضمان اجلودة واالعتماد لق�سم املكتبات واملعلومات
كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية (درا�سة حالة)
د.هبة مدحت املنباوي٭

امللخ�ص:

تناولت الورقة البحثية مو�ضوع �ضمان اجلودة واالعتماد لربامج ق�سم املكتبات واملعلومات بكلية الآداب
جلامعة الإ�سكندرية من خالل منهج درا�سة احلالة ،للتعرف على مدى ا�ستيفاء براجمه ملعايري الهيئة
القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد لقطاع الآداب.
وهدفت الدرا�سة �إلى حتديد الربامج الدرا�سية املتاحة بق�سم املكتبات واملعلومات ،وحتليل مدى توافق
برامج املرحلة الأولى مع معايري الهيئة القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد ،وحتديد نقاط القوة
وال�ضعف للربامج ،ومدى مواكبتها للتطور العلمي ،ودرا�سة وحتليل مدى توافق برامج الدرا�سات العليا
مع معايري الهيئة لتحديد نقاط القوة وال�ضعف للربامج ،ومدى مواكبتها للتطور العلمي.
وتغطي الدرا�سة الفرتة الزمنية من  2009حتى نهاية  ،2019وا�ستخدمت الباحثة اال�ستبيان واملقابلة
ال�شخ�صية ك�أدوات للدرا�سة.
وح�صرت الدرا�سة  11درا�سة عربية وم�صرية ،تناولت مو�ضوع �ضمان اجلودة واالعتماد للربامج الدرا�سية
يف جمال املكتبات واملعلومات.
وعر�ضت الدرا�سة ملفهوم �ضمان اجلودة واالعتماد و�أهميتهما يف التعليم العايل ثم التعريف بالهيئة
القومية.

٭ �أخ�صائي �أول الوثائق واملكتبات  -جامعة الإ�سكندرية.
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ثم تناولت الدرا�سة الربامج الثمانية بالق�سم للمرحلة الأولى اللي�سان�س وبها ثالثة برامج ،وللمرحلة
الثانية الدرا�سات العليا وبها خم�سة برامج ،ومت حتديد موقفهم من االعتماد من قبل الهيئة،
وتو�صلت الدرا�سة لنقاط القوة وال�ضعف بربامج الق�سم ،كما حددت املعوقات التي تعوق االعتماد من
قبل الهيئة.

اجلودة ال منتهى لها ،وهي علم بد�أ يف الواليات
املتحدة االمريكية يف �أوائل القرن الع�شرين على يد
العامل دمينجُ ،
وطبق يف جمال ال�صناعة �أو ًال ،ثم
انتقل �إلى علم الإدارة ،ثم انتقل �إلى جمال التعليم
يف الثمانينات.
االعتماد الأكادميي يعترب اجتاه ًا معا�صر ًا
عاملي ًا ،فهو �إطار مرجعي لتقييم العملية التعليمية
الأكادميية للوقوف على مواطن القوة وال�ضعف
بامل�ؤ�س�سة التعليمية وحل امل�شكالت ،فتحقيق
اجلودة طريق االعتماد.
تتناول الورقة البحثية مو�ضوع االعتماد
الأكادميي لربامج ق�سم املكتبات واملعلومات بكلية
الآداب جامعة الإ�سكندرية.

كل م�ؤ�س�سة مطالبة ب�أن ت�ستويف معايري اجلودة
اعتماد ًا على م�ؤ�شرات �أداء دقيقة وخمرجات
تعليمية حمددة حتى ي�ستمر كيانها وخدماتها.
فيعترب االعتماد الأكادميي للربامج الدرا�سية
مبثابة احلكم على الربامج لتقييمها وتقوميها،
للوقوف على جوانب القوة وحتديد نقاط ال�ضعف
وحل امل�شكالت ،فعلى قدر كفاءة وجودة امل�ؤ�س�سات
الأكادميية يحدد م�ستوى اخلريجني ،مثل �أخ�صائي
املكتبات واملعلومات والوثائق ،الذين يقدمون
اخلدمة املكتبية ملختلف تخ�ص�صات العلوم
مبختلف �أنواع املكتبات ومراكز املعلومات.
فتكمن �أهمية الدرا�سة يف الوقوف على نقاط
القوة وال�ضعف بالربامج الدرا�سية للق�سم وحتديد
املوقف من االعتماد.

�إن ازدياد االهتمام العاملي لرتتيب اجلامعات
وفق ح�صول كلياتها على االعتماد ،وت�أثريه على
الرتتيب وفق الت�صنيفات العاملية ،حيث �أ�صبحت

وجدت الباحثة عدة �صعوبات وهي:
 -1عدم حتديث املعلومات على موقع الكلية
�أو رابط ق�سم املكتبات واملعلومات �أو وحدة �ضمان
اجلودة واالعتماد بالكلية.

المقدمة:

•� ً
أوال :المقدمة المنهجية:
� ً
أوال� :أهمية الدرا�سة:

			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ً
ثانيا� :صعوبات الدرا�سة:

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

�ضمان اجلودة واالعتماد لق�سم املكتبات واملعلومات كلية الآداب ...
 -2عدم التحديث للمعلومات على موقع
الهيئة القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد وخا�صة
الإح�صائيات.
 -3عدم وجود درا�سات �سابقة كافية عن
�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي لتعليم املكتبات
واملعلومات.
ً
ثالثا :الأهداف:

هدفت الدرا�سة �إلى تقدمي درا�سة حتليلية
تقييمية عن االعتماد الأكادميي للربامج الدرا�سية
بق�سم املكتبات واملعلومات كلية الآداب جامعة
الإ�سكندرية ،للتعرف على مدى ا�ستيفاء براجمه
ملعايري الهيئة القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد
لقطاع الآداب ،وتتمثل الأهداف يف خم�س نقاط
هي:
 -1ح�صر الربامج الدرا�سية بق�سم املكتبات
واملعلومات كلية الآداب ،جامعة الإ�سكندرية.
-2حتديد موقف برامج اللي�سان�س بق�سم
املكتبات واملعلومات من االعتماد من قبل الهيئة
القومية.
 -3درا�سة وحتليل مدى توافق برنامج
اللي�سان�س مع معايري الهيئة القومية.
 -4حتديد نقاط القوة وال�ضعف لربامج
اللي�سان�س ومدى مواكبتها للتطور العلمي.
 -5حتديد نقاط القوة وال�ضعف لربامج
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الدرا�سات العليا ومدى مواكبتها للتطور العلمي.
ً
رابعا :ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

حاولت الدرا�سة الإجابة على خم�سة ت�سا�ؤالت
هي:
 -1كم عدد الربامج الدرا�سية بق�سم املكتبات
واملعلومات؟
 -2ما موقف برامج اللي�سان�س بق�سم املكتبات
واملعلومات من االعتماد من قبل الهيئة القومية؟
 -3ما مدى توافق برامج اللي�سان�س مع معايري
الهيئة القومية؟
 -4ما نقاط القوة وال�ضعف لربامج اللي�سان�س
ومدى مواكبتها للتطور العلمي؟
 -5ما نقاط القوة وال�ضعف لربامج الدرا�سات
العليا ومدى مواكبتها للتطور العلمي؟
ً
خام�سا :منهج الدرا�سة:

ا�ستخدمت الدرا�سة منهج درا�سة احلالة
لدرا�سة الربامج الدرا�سية بق�سم املكتبات
واملعلومات كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية للمرحلة
الأولى اللي�سان�س ،وللمرحلة الثانية الدرا�سات العليا
والتي ت�ضم درجة املاج�ستري والدكتوراة ،واتبعت
الدرا�سة الأ�سلوب التحليلي النقدي يف تتبع عنا�صر
الدرا�سة مت�ضمنا جمموعة من الإح�صائيات.
ً
�ساد�سا :حدود الدرا�سة:

 -1احلدود املو�ضوعية :تغطي الدرا�سة
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مو�ضوع االعتماد الأكادميي من الهيئة القومية
ل�ضمان اجلودة واالعتماد امل�صرية لربامج
ق�سم املكتبات واملعلومات بكلية الآداب جامعة
الإ�سكندرية.
 -2احلدود املكانية :ق�سم املكتبات
واملعلومات كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية.
 -3احلدود الزمانية :تغطي الدرا�سة فرتة
زمنية ملدة ع�شر �سنوات من  2009حتى نهاية
.2019
ً
�سابعا� :أدوات الدرا�سة:

 -1اال�ستبيان :وهو من �أدوات الدرا�سة
الرئي�سية يف جمع املعلومات عن الدرا�سة ،ومت
توزيعه على من�سقي �ضمان اجلودة بالق�سم
للمرحلتني الأولى والثانية.
 -2املقابلة ال�شخ�صية :متت عدة مقابالت
�شخ�صية مع رئي�س وحدة �ضمان اجلودة بكلية
الآداب جامعة الإ�سكندرية و�أع�ضاء وحدة �ضمان
اجلودة واالعتماد بجامعة الإ�سكندرية ومن�سق
�ضمان اجلودة بالق�سم.
ثامنا :الدرا�سات ال�سابقة:

�أو ًال :الدرا�سات العربية:
ح�صرت الدرا�سة  11درا�سة عربية ،تناولت
مو�ضوع �ضمان اجلودة واالعتماد للربامج
الدرا�سية يف جمال املكتبات واملعلومات وهي:
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 -1هبة مدحت املنباوي .جودة الربامج
التعليمية ب�أق�سام املكتبات واملعلومات يف اجلامعات
امل�صرية يف �ضوء معايري الهيئة القومية ل�ضمان
()1
جودة التعليم واالعتماد -درا�سة حتليلية.
يهتم مو�ضوع الدرا�سة بجودة التعليم الأكادميي
ب�أق�سام املكتبات واملعلومات بكليات الآداب
باجلامعات امل�صرية للمرحلتني الأولى اللي�سان�س،
والثانية الدرا�سات العليا.
وتعتمد الدرا�سة على حتليل وتقييم مدى
مطابقة لوائح الربامج الدرا�سية على معايري
الهيئة القومية لالعتماد واجلودة لقطاع كليات
الآداب للجامعات امل�صرية ،للوقوف على �أ�سباب
االعتماد �أو الرف�ض� ،أو عدم التقدمي لالعتماد،
وحتديد املعوقات التي حتول دون االعتماد للربامج
التعليمية.
كما هدفت الدرا�سة ح�صر مدى توفر ُ
ال�ش َعب
بربامج اللي�سان�س ب�أق�سام املكتبات واملعلومات،
وح�صر مدى تطبيق نظام ال�ساعات املعتمدة يف
برامج اللي�سان�س ،وح�صر مدى توفر برامج التعليم
املفتوح ،وح�صر مدى توفر برامج الدبلوم املهني،
وحتديد اخلدمات الإلكرتونية التي تقدم لطالب
مرحلة اللي�سان�س والدرا�سات العليا.
ا�ستخدمت الباحثة املنهج امل�سحي امليداين
لو�صف وحتليل برامج �أق�سام املكتبات واملعلومات
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واملقررات �سواء ملرحلة اللي�سان�س �أو الدرا�سات
العليا ،كما ا�ستخدمت املقارنة بني الربامج
الدرا�سية بتلك الأق�سام من خالل الإح�صائيات
لعر�ض البيانات املجمعة من اال�ستبيان للو�صول
�إلى النتائج.
تو�صلت الباحثة �إلى �أن عدد اجلامعات امل�صرية
هو  24جامعة ،منها  6جامعات ال يوجد بها ق�سم
للمكتبات والوثائق واملعلومات ،ومنها واحدة ال
ت�ضم كلية للآداب هي جامعة ال�سادات ،و19
جامعة بها �أق�سام للمكتبات والوثائق واملعلومات،
اعتمدت � 4أق�سام فقط اعتماد ًا م�ؤ�س�سي ًا حتى
�أبريل  ،2018ق�سم املكتبات والوثائق وتقنية
املعلومات  -القاهرة هو الق�سم الوحيد الذي مت
فيه اعتماد برامج الدرا�سات العليا.
�أو�صت الباحثة ب�إيجاد التوازن بني املقررات
النظرية والعملية بالربامج ،وعدم االعتماد على
املحا�ضرة ك�أ�سلوب رئي�سي لنقل املعلومات.
� -2أ�سماء �صالح علي .معايري االعتماد يف
برامج علوم املكتبات واملعلومات يف �ضوء املعايري
()2
الدولية -درا�سة حتليلية.
ت�ساهم نظم االعتماد الأكادميي يف حتديد
مدى حتقيق امل�ؤ�س�سات التعليمية لأهدافها،
وحتديد جوانب القوة لتعزيزها وجوانب الق�صور
للعمل على التغلب عليها ،فاالعتماد هو ن�شاط
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م�ؤ�س�سي علمي موجه نحو النهو�ض واالرتقاء
مب�ستوى م�ؤ�س�سات التعليم والربامج الدرا�سية،
وهو �أداة فعالة وم�ؤثرة ل�ضمان جودة العملية
التعليمية وخمرجاتها وا�ستمرارية تطويرها.
تهدف الدرا�سة �إلى �إلقاء ال�ضوء على �أهمية
االعتماد الأكادميي لربامج املكتبات واملعلومات
ودرا�سة �أهم هيئات االعتماد الدولية والعربية ،
والتعرف على �أهم املعايري الدولية اخلا�صة بعلوم
املكتبات واملعلومات ،وتركز الدرا�سة على معايري
االعتماد امل�ستخدمة يف �أق�سام املكتبات واملعلومات
يف م�صر ،ودرا�سة دور الهيئة القومية ل�ضمان
جودة التعليم واالعتماد ( )NAQAAEيف
م�صر وعر�ض ملعايري ومراحل اعتماد الربامج من
خالل الهيئة.
ومن �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة اعتمدت
الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي الذي يهتم
بجمع املعلومات واحلقائق وحتليلها وتف�سريها.
 -3ملياء �ضياء الدين حممد .املعايري
العربية العتماد برامج املكتبات واملعلومات-
درا�سة حتليلية مع التطبيق على برنامج املكتبات
()3
واملعلومات بجامعة املنيا.
تناولت الدرا�سة املعايري العربية العتماد
برامج املكتبات واملعلومات ،وذلك من خالل
التعرف على معايري اجلودة واالعتماد و�أهميتها
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لربامج املكتبات واملعلومات ،ودرا�سة �أهم
معايري االعتماد الأكادميي على امل�ستوى الدويل
وال�صادرة عن جمعية املكتبات الأمريكية ALA
واملعهد الربيطاين  CILIPومعايري اجلمعية
الأ�سرتالية  ،ALIAبالإ�ضافة �إلى �أهم �إر�شادات
منظمة (االفال) الدولية املتعلقة بربامج املكتبات
واملعلومات.
كما تتناول حتليل وتقييم برنامج ق�سم املكتبات
واملعلومات بجامعة املنيا ،والت�أكد من مدى مالئمته
للمعايري العربية التي مت و�ضعها ،والتعرف على
مدى جاهزيته لالعتماد و�ضمان اجلودة وذلك
با�ستخدام املعايري القومية الأكادميية لربنامج
املكتبات واملعلومات ،ومعايري االعتماد والتقومي
للربنامج التعليمي.
وا�ستخدمت الدرا�سة منهج درا�سة احلالة،
لتحليل املحتوى ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدامها
لقائمة املراجعة واال�ستبانة ك�أدوات جلمع
البيانات.
وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن ق�سم املكتبات
واملعلومات يخطو نحو االعتماد ولكن بخطوات
بطيئة ،وحتتاج عملية تطبيق معايري اجلودة �إلى
ت�ضافر جهود كل القائمني على الربنامج ب�شكل
�أف�ضل ،ومن ثم مت و�ضع الئحة درا�سية متوافقة مع
املعايري املعدة من قبل هيئة �ضمان التعليم واجلودة
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مب�صر ،ومتنا�سبة مع ن�سب العلوم املختلفة املقررة
داخل تلك املعايري.
 -4عبد الرحيم حممد عبد الرحيم.
تطبيق املعيار املقرتح للهيئة القومية ل�ضمان
جودة التعليم واالعتماد يف م�صر للمعايري القومية
()4
الأكادميية لربامج املكتبات.
تتناول الدرا�سة تطبيق املعيار املقرتح من
الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد يف
م�صر لتقييم برامج املكتبات على ق�سم املكتبات
واملعلومات بجامعة �سوهاج لعام .2015/2014
 -1تقييم برنامج املكتبات واملعلومات بجامعة
�سوهاج من خالل تطبيق املعيار املقرتح عليه،
والتعرف على نقاط القوة وال�ضعف من خالل
درا�سة واقع ق�سم املكتبات واملعلومات.
 -2تقييم الربنامج املقرتح العتماد برامج
املكتبات واملعلومات للتعرف على نقاط القوة
وال�ضعف فيه ،ومدى منا�سبته للتطبيق العتماد
برامج املكتبات امل�صرية.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
واقرتح الباحث معيار ًا لربامج املكتبات ،كما قدم
نقد ًا ملعيار ق�سم املكتبات بجامعة القاهرة ،ومعيار
ق�سم املكتبات جامعة �أ�سيوط ،وذكر نتائج الدرا�سة
من خالل عن�صرين:
�أو ًال :نتائج تقييم برنامج املكتبات واملعلومات
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بجامعة �سوهاج.
ثاني ًا :نتائج تقييم املعيار املقرتح العتماد
برامج املكتبات واملعلومات.
 -5راجحة �سعد علي راجح .برامج �أق�سام
املكتبات واملعلومات باجلامعات اليمنية -درا�سة
()5
جلودة املخرجات.
تناولت الدرا�سة برامج �أق�سام املكتبات
واملعلومات يف اجلامعات اليمنية ،من �أجل التعرف
على طبيعة وحمتوى هذه الربامج ،ومدى مواكبتها
للتطورات احلا�صلة يف املجال ،ومدى توفر املهارات
والكفاءات التي يجب �أن يكت�سبها اخت�صا�صي
املكتبات واملعلومات من هذه الربامج ،مع املهارات
والكفاءات التي حددتها املعايري العربية والعاملية
املتخ�ص�صة بذلك ،بالإ�ضافة �إلى معرفة مدى
اكت�ساب خريجي �أق�سام املكتبات واملعلومات لهذه
املهارات ،وكذلك تقييم �أ�صحاب فر�ص العمل يف
م�ؤ�س�سات املعلومات اليمنية املختلفة ملخرجات
هذه الربامج وكفاءتها يف القيام باملهام والإعمال
املوكلة �إليها.
وا�ستخدمت الدرا�سة جمموعة من املناهج هي
املنهج امل�سحي ،واملنهج املقارن ،كما ا�ستخدمت
الدرا�سة �أ�سلوب حتليل ال�سجالت ،وكذلك �أ�سلوب
دلفي ،ومت ا�ستخدام جمموعة من �أدوات الدرا�سة
وهي قائمة مراجعة ،وا�ستبيانات موجهة لأع�ضاء
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

293

هيئة التدري�س ،واخلريجني من هذه الأق�سام،
و�أ�صحاب فر�ص العمل ب�سوق العمل اليمني.
وتو�صلت الدرا�سة �إلى جمموعة من النتائج
�أهمها:
 -1تعاين �أق�سام املكتبات واملعلومات باجلامعات
اليمنية من نق�ص يف �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقلة
الت�سهيالت الالزمة للتدري�س ،كمعامل احلا�سوب
واملعامل الببليوجرافية واملكتبات املتخ�ص�صة،
ومت حتديث بع�ض براجمها ،كما تعاين من �ضعف
التن�سيق فيما بينها وبني �سوق العمل اليمني.
 -2م�ستوى املهارات املكت�سبة لدى خريجي
�أق�سام املكتبات واملعلومات باجلامعات اليمنية
مل يتجاوز امل�ستوى املتو�سط ،ويرجع ذلك وفق ًا
للخريجني �إلى جمموعة من املعوقات �أبرزها:
�ضعف معامل احلا�سوب ،وعدم ربطها ب�شبكة
الإنرتنت ،وعدم وجود معامل ببليوجرافية يف
ق�سمي املكتبات بجامعتي احلديدة وح�ضرموت،
وقلة املقررات التي تتناول اجلوانب التكنولوجية،
و�ضعف املناهج وم�ؤ�س�سات التدريب.
 -3ال يوجد توافق بني املهارات املكت�سبة لدى
اخلريجني واملهارات املطلوبة يف �سوق العمل،
وبالتايل ف�إن املهارات املكت�سبة من قبل اخلريجني
ال تلبي احتياجات �سوق العمل اليمني ،وهذا يعك�س
الفجوة الكبرية بني خمرجات �أق�سام املكتبات
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واملعلومات باجلامعات اليمنية وبني احتياجات
�سوق العمل ،مما يدل على عدم التوافق بني
العر�ض والطلب يف �سوق العمل اليمني.
وت�ضمنت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات
�أبرزها:
 -1العمل على توفري العدد الكايف من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وت�أهيل الهيئة املعاونة يف الق�سم
(معيدين ومدر�سني م�ساعدين) ،و�إن�شاء املعامل
الببليوجرافية املتكاملة ،ومعامل احلا�سوب
وجتهيزها باملتطلبات املختلفة ،ومبا يتنا�سب مع
�أعداد الطالب ،وكذلك تزويد الأق�سام مبكتبات
حديثة ومتخ�ص�صة ومرتبطة بقواعد البيانات،
وتوفري املرونة للأق�سام العلمية بالتطوير
والتحديث املطلوبني ملقرراتها ومناهجها ،وت�سهيل
الإجراءات املطلوبة لذلك ،مع �ضرورة االهتمام
بزيادة مقررات تكنولوجيا املعلومات والتدريب
عليها كونها مهارات مطلوبة ب�شكل كبري يف �سوق
العمل.
� -2ضرورة قيام �أق�سام املكتبات واملعلومات
بدرا�سة احتياجات �سوق العمل ،والعمل على
تلبيتها من خالل براجمها مبا ي�ضمن �إعداد
خريجني ميتلكون املهارات والكفاءات املطلوبة،
و�إ�شراك �سوق العمل واخلريجني يف عملية تطوير
وحتديث الربامج.
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� -6آمال عبد املجيد فوزي .برنامج
درا�سات املكتبات واملعلومات بجامعة املنيا يف
()6
الئحته اجلديدة -درا�سة حتليلية .
هدفت الدرا�سة� :إلى مراجعة املو�ضوعات
الدرا�سية املقررة من خالل برنامج الق�سم
والتحقق من مالئمتها لتحقيق الأهداف املطلوبة،
واقرتحت الباحثة تغيري ا�سم الق�سم �إلى ق�سم
درا�سات املعلومات ،وترى �ضرورة قيام الطالب
بزيارات ميدانية ملجموعة من املكتبات جلميع
الفرق ،وقدمت جداول ب�أ�سماء وموا�صفات
املقررات املقرتحة بالالئحة املطلوبة.
� -7أمين وجدي عبد العال .تقييم
عنا�صر العملية التعليمية بق�سم املكتبات والوثائق
واملعلومات جامعة �أ�سيوط يف �إطار م�شروع �ضمان
()7
اجلودة واالعتماد -درا�سة حالة.
تناولت الدرا�سة تقييم العنا�صر امل�ؤثرة يف
�ضمان جودة العملية التعليمية بالق�سم من وجهة
نظر الطالب وهي على ق�سمني ،الأول :درا�سة
ذاتية للق�سم ،والثاين :تقييم البيانات املهنية
(�أهداف املخرجات التعليمية) ،وحمتوى املقرر
وو�سائل التدري�س والتعلم والتقييم الدوري للطالب
واملراجع واملذاكرات الدرا�سية ومعاوين �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
�أهداف الدرا�سة هي التعرف على املقومات
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والإمكانيات املتاحة للق�سم والك�شف عن نتائج
تقييم الطالب للعنا�صر الداخلة يف جودة العملية
التعليمية بالق�سم.
خل�صت الدرا�سة �إلى �أن ن�سبة �أع�ضاء هيئة
التدري�س  ،1 : 80ون�سبتهم ملعاونيهم � ،1 :3.5أما
االثنان للطالب .1 :21
 -8منى عبد اللطيف .تطبيق معايري
اجلودة ال�شاملة يف تعليم املكتبات واملعلومات-
درا�سة حالة لق�سم املكتبات والوثائق واملعلومات
()8
بجامعة القاهرة.
تناولت تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة يف تعليم
علوم املكتبات واملعلومات بجامعة القاهرة.
وهدفت الدرا�سة �إلى التحقق من ال�سلبيات
والإيجابيات يف املنظومة التعليمية بق�سم املكتبات
واملعلومات بجامعة القاهرة ،ومدى ت�أثريها على
م�ستوى خريجي الق�سم خالل ال�سنوات اخلم�س
الأخرية ،وا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي.
تو�صلت الدرا�سة �إلى عدة نتائج من �أهمها
ا�ستمرار زيادة طالب ق�سم املكتبات واملعلومات
بجامعة القاهرة مما ي�ؤثر �سلب ًا على فعالية كل
عنا�صر املنظومة التعليمية.
 -9ب�سمة خليفة ال�شي�شيني� .ضمان
اجلودة يف �أق�سام املكتبات واملعلومات يف م�صر-
درا�سة ميدانية لق�سمي املكتبات واملعلومات
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بجامعتي القاهرة واملنوفية.
الهدف الرئي�سي من الدرا�سة هو قيا�س مدى
حتقيق عنا�صر اجلودة ال�شاملة يف ق�سم املكتبات
والوثائق واملعلومات بجامعة القاهرة وق�سم
املكتبات واملعلومات بجامعة املنوفية.
تتكون الدرا�سة من ثمانية ف�صول ،يعد
الف�صل الأول مقدمة نظرية ،والف�صول الأخرى
متثل حماور اجلودة التي و�ضعتها اللجنة القومية
ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد.
الف�صل الأول :بعنوان �ضمان اجلودة يف التعليم
العايل ،حيث املفاهيم الأ�سا�سية للجودة وتطور
مفهومها و�أهمية تطبيقها ،وم�شروعات التطوير
يف التعليم العايل يف م�صر ،ف�ض ًال عن دور الهيئة
القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد ور�سالتها
و�أهدافها الإ�سرتاتيجية.
الف�صل الثاين :بعنوان ن�ش�أة وتطور ور�سالة
و�أهداف ق�سمي املكتبات والوثائق واملعلومات
بجامعتي القاهرة واملنوفية.
الف�صل الثالث :بعنوان �إدارة �أق�سام املكتبات
واملعلومات وقياداتها ،من حيث الهيكل التنظيمي
واختيار القيادة الأكادميية وفعالية ال�سيا�سات
والأنظمة.
الف�صل الرابع :بعنوان �أع�ضاء هيئة التدري�س،
�إح�صائياتهم وكفايتهم وموا�صفاتهم وحتقيقهم
()9
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لر�سالة الأق�سام و�أهدافهم الإ�سرتاتيجية.
الف�صل اخلام�س :بعنوان الربامج التعليمية،
�إح�صائيات اخلريجني وعنا�صر الهيكل الأكادميي
لربامج املكتبات.
الف�صل ال�ساد�س :بعنوان املعايري الأكادميية،
املعايري الأكادميية القيا�سية احلديثة لربامج
املكتبات واملعلومات يف م�صر.
الف�صل ال�سابع :بعنوان جودة فر�ص التعلم
و�إدارتها ،التعليم والتعلم و�سبل الدعم الأكادميي
والإر�شادي.
الف�صل الثامن :يتناول هذا الف�صل �شقني:
ال�شق الأول ،الو�ضع العام ملكتبة الكلية التي يتبع لها
الق�سمان حمل الدرا�سة� ،أما ال�شق الثاين ،الو�ضع
العام للمكتبة املركزية التي يتبع لها الق�سمان.
الف�صل التا�سع :يتناول �شقني ،ال�شق الأول:
الأبحاث والأن�شطة العلمية الأخرى ،ال�شق الثاين:
يتعلق بامل�شاركة املجتمعية.
� -10إينا�س ح�سني �صادق �أحمد.
االعتماد و�ضمان اجلودة لربنامج علم املعلومات
()10
بجامعة قطر :درا�سة حتليلية.
هدفت الدرا�سة �إلى البحث يف �أهمية االعتماد
الأكادميي و�ضمان اجلودة ،الذي يعد �أحد
العنا�صر الأ�سا�سية التي يجب �أن تتوفر ب�أق�سام
املكتبات واملعلومات يف الوطن العربي يف ظل البيئة
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التكنولوجية اجلديدة لتحقيق اجلودة العلمية
بربنامج املعلومات بجامعة قطر.
نتائج الدرا�سة :تو�صلت الدرا�سة �إلى �أن
مقررات التخ�ص�ص يف خطة � 2003أكرث اخلطط
الدرا�سية حداثة ،حيث متثل  %5,62من املجموع
الكلي للمقررات ومتثل مقررات املعلومات حوايل
 %68من املجموع الكلي ملقررات التخ�ص�ص وهذا
يتوافق مع �أهداف الربنامج.
ويوجد تركيز على ال�ساعات النظرية،
حيث متثل  %5,72من املجموع الكلي للمقررات
التخ�ص�صية بينما ال�ساعات العملية ،%27,5
ويوجد نق�ص يف �أعداد هيئة التدري�س بالربنامج
حيث وجد عجز مبقدار � 120ساعة يف ال�ساعات
التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س .ويوجد تفاوت
كبري بني �أعداد اخلريجني من الإناث ويبلغ %8,86
والذكور ويبلغ .%90,14
�أو�صت الدرا�سة بتويل هيئة عربية م�س�ؤولية
دعم �أق�سام وبرامج املكتبات واملعلومات ،للح�صول
على االعتماد الأكادميي ،وتطوير املكتبة و�إن�شاء
معمل ببليوجرايف ،وف�صل برناجمي علم املعلومات
عن برنامج الإعالم ،وتويل م�س�ؤولية تدري�س
الربنامج من نف�س التخ�ص�ص.
� -11أمل حممد خالف� ،سارة عبد
الرحيم ق�شقري .االعتماد الأكادميي لأق�سام
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املكتبات واملعلومات العربية :درا�سة تطبيقية على
()11
�أق�سام املكتبات واملعلومات ال�سعودية.
تبحث الدرا�سة يف مدى مطابقة �أق�سام املكتبات
واملعلومات ال�سعودية ملتطلبات الهيئة الوطنية
لالعتماد الأكادميي ،وما العنا�صر الالزمة لكل
ق�سم ومدى توافق معايري الهيئة الوطنية لالعتماد
الأكادميي مع معايري االعتماد الدولية يف تخ�ص�ص
املكتبات واملعلومات.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليلي الذي
يعتمد على اال�ستبانة ،وتناولت الدرا�سة االعتماد
الأكادميي و�ضمان اجلودة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث مت �إن�شاء هيئة وطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي يف .2003
وغطت الدرا�سة �أق�سام املكتبات واملعلومات
الأربعة بجامعة امللك عبد العزيز ،وق�سم املعلومات
بجامعة �أم القرى ،وق�سم املكتبات واملعلومات
بجامعة الإمام حممد بن �سعود ،وق�سم املكتبات
بجامعة الريا�ض.
ومن خالل هذا العر�ض للدرا�سات
ال�سابقة تو�صلت الباحثة �إلى:
 -1متيزت الدرا�سة احلالية يف تناولها ملو�ضوع
جودة الربامج الدرا�سية لق�سم املكتبات واملعلومات
كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية لربامج (اللي�سان�س
والدبلوم املهني واملاج�ستري والدكتوراة) ،فهي �أول
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درا�سة يف هذا املجال.
 -2خل�صت الدرا�سة �إلى وجود  3درا�سات
عربية يف قطر وال�سعودية واليمن ،و�أن �أول من
تناول مو�ضوع جودة الربامج الأكادميية على
امل�ستوى العربي الباحثتان �إينا�س �صادق بجامعة
قطر ،و�سارة عبد الرحيم ق�شقري بجامعة امللك
عبد العزيز بجدة يف عام .2008
جدول ( )1تاريخ ن�شر الدرا�سات عن اجلودة ال�سابقة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

جهة الن�شر
الإ�سكندرية
املنوفية
املنيا
�سوهاج
اليمن
املنيا
�أ�سيوط
القاهرة
املنوفية
ال�سعودية
قطر

�سنة الن�شر
2018
2017
2017
2016
2016
2013
2012
2010
2009
2008
2008

خل�صت الدرا�سة �إلى وجود  7درا�سات
م�صرية بجامعات الإ�سكندرية و�أ�سيوط واملنوفية
والقاهرة واملنيا و�سوهاج ،و�إن �أول درا�سة
م�صرية هي للباحثة ب�سمة ال�شي�شيني بجامعة
املنوفية يف عام  ،2009و�أكرث الأق�سام ن�شر ًا عن
جودة الربامج الأكادميية هما ق�سما املكتبات
واملعلومات بجامعة املنيا واملنوفية بواقع ر�سالتني
لكل منهما.
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تا�سعا :م�صطلحات الدرا�سة:

 -1مفهوم �ضمان جودة التعليم:
«هو ا�ستيفاء اجلودة جلميع عنا�صر العملية
التعليمية ،من مناهج وم�ؤ�س�سات وطالب ومعلمني
و�أ�ساتذة وخمتلف الأن�شطة التي ترتبط بالعملية
التعليمية».
«هي الو�سيلة للت�أكد من حتقيق القدرة
امل�ؤ�س�سية والفاعلية التعليمية وتطبيق املعايري
الأكادميية ،امل�ستمدة من ر�سالة امل�ؤ�س�سة املعنية،
والتي مت تعريفها وحتقيقها مبا يتوافق مع املعايري
املناظرة لها �سواء قومي ًا �أو عاملي ًا ،وم�ستوى جودة
فر�ص التعلم والأبحاث وامل�شاركة املجتمعية
تعترب مالئمة وت�ستويف توقعات خمتلف �أنواع
()13
امل�ستفيدين».
 -2مفهوم االعتمادAccreditation :
«�إقرار الهيئة ا�ستيفاء امل�ؤ�س�سة التعليمية
�أو الربنامج التعليمي م�ستوى معين ًا من معايري
اجلودة وفق ًا لأحكام هذا القانون».
«االعرتاف الذي يمُ نح مل�ؤ�س�سة ما� ،إذا كانت
ت�ستطيع �إثبات �أن براجمها تتوافق مع املعايري
املعلنة واملعتمد،ة ولديها �أنظمة قائمة ل�ضمان
اجلودة والتح�سني امل�ستمر لأن�شطتها الأكادميية،
وذلك وفق ًا لل�ضوابط املعلنة التي حتددها جهة
االعتماد».
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ويعد االعتماد مفتاح الو�صول �إلى اجلودة
ال�شاملة ،وهو حافز للم�ؤ�س�سات للتو�سع يف العمليات
التعليمية ويف تطبيق نظم اجلودة مبا ي�ضمن رفع
م�ستوى الثقة يف امل�ؤ�س�سة وخريجها.
وت�سعى الهيئة �إلى اعتماد كل امل�ؤ�س�سات القادرة
على �إثبات انها م�ستوفية لل�ضوابط وال�شروط
()13
املمنوحة.
•ثاني ًا :الإطار النظري للدرا�سة:

� -1إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم:
هو نظام �إداري مطور ي�ستهدف التح�سني
امل�ستمر لعمليات الإدارة الرتبوية ،وذلك
مبراجعتها وحتليلها والبحث عن الو�سائل
والطرق لرفع م�ستوى الأداء والإنتاجية التعليمية،
وتقليل الوقت الالزم لإجناز العملية التعليمية
با�ستبعاد املهام عدمية الفائدة وغري ال�ضرورية
للطالب مما ي�ؤدي �إلى تخفي�ض التكلفة ورفع
م�ستوى اجلودة:
 -1اعتماد �أ�سلوب العمل اجلماعي التعاوين
�إذ �أن �إجناز الأعمال يعتمد على مقدار ما ميتلكه
العن�صر الب�شري يف امل�ؤ�س�سة من قدرات ومواهب
وخربات.
 -2احلر�ص على ا�ستمرار التح�سني والتطوير،
فكلما مت �إجناز م�ستوى معني من اجلودة مت التطلع
�إلى م�ستوى �أعلى منه.
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 -3النهج ال�شمويل حيث ميتد التح�سني
والتطوير �إلى كافة املجاالت كالأهداف العامة،
الهياكل التنظيمية� ،أ�ساليب العمل ،التحفيز،
النظم والإجراءات والقناعات القدمية يف
امل�ؤ�س�سة.
 -4العمل على جعل ارتكاب الأخطاء يف العمل
عند احلد الأدنى.
 -5احلر�ص على ح�ساب تكلفة اجلودة داخل
امل�ؤ�س�سة لت�شمل كافة الأعمال املتعلقة باخلدمة.
� -6إدارة اجلودة هي منهجية عمل ا�سرتاتيجي
()14
تت�صف بالدميومه واال�ستمرار.
� -2أهمية �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم
العايل:
ميكن تطبيقها من خالل:
� -1ضبط وتطوير النظام الإداري يف �أي
م�ؤ�س�سة تعليمية نتيجة لو�ضوح الأدوار وحتديد
امل�سئوليات.
 -2االرتقاء مب�ستوى الطالب يف جميع
اجلوانب اجل�سمية والعقلية واالجتماعية والنف�سية
والروحية.
 -3زيادة كفايات الإدارة ونوعيتها والعاملني
باملنظمات التعليمية ورفع م�ستوى �أدائهم.
 -4زيادة الثقة والتعاون بني املنظمات التعليمية
واملجتمع.
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 -5توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات
الإن�سانية ال�سليمة بني جميع العاملني بامل�ؤ�س�سة
التعليمية مهما كان حجمها ونوعها.
 -6زيادة الوعي واالنتماء نحو امل�ؤ�س�سة من قبل
الطالب واملجتمع املحلي.
 -7الرتابط والتكامل بني جميع الإداريني
والعاملني بامل�ؤ�س�سة التعليمية للعمل بروح الفريق.
 -8تطبيق نظام اجلودة ال�شاملة مينح امل�ؤ�س�سة
املزيد من االحرتام والتقدير املحلي واالعرتاف
()15
العاملي.
 -3مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة:
حدد د .حممد الهادي املبادئ التي يجب الأخذ
بها يف مرافق املكتبات ومراكز املعلومات:
 -1االعرتاف باحلاجة �إلى حت�سني اخلدمات
�أو املنتجات املعلوماتية.
 -2تلبية املتطلبات بالرتكيز على امل�ستفيدين
احلاليني �أو املتوقعني.
 -3حترير العمل من الأخطاء وامل�شكالت.
 -4الإدارة عن طريق الوقاية من الق�صور.
 -5حتديد وقيا�س ثمن اجلودة.
 -6قيا�س �أداء العمليات والوظائف مبرفق
املعلومات.
 -7احل�صول على م�ساندة والتزام �إدارة مرفق
()16
املعلومات مبنهج �إدارة اجلودة ال�شاملة.
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القيا�سية والدولية.
 -4املوقع الإلكرتوين للهيئة:
()17

•عا�شرا :الهيئة القومية ل�ضمان جودة
التعليم واالعتماد:

 -1نبذة تاريخية:
�أن�شئت الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم
واالعتماد مبوجب قانون رقم  82ل�سنة ،2006
ويتكون القانون من  25بند ًا ،ويتبع رئي�س جمل�س
الوزراء ،ومقر الهيئة مدينة القاهرة ،وللهيئة 6
فروع يف خمتلف املحافظات.
وت�شرف الهيئة على قطاعات اجلامعات
والكليات واملعاهد واملدار�س التابعة لوزارة التعليم
العايل ووزارة الرتبية والتعليم والأزهر ال�شريف،
حكومية �أو خا�صة.
وتهتم بالربامج التعليمية من مناهج و�أن�شطة
يكت�سبها الطالب ،وو�سائل التقومي له وتتبع معيار ًا
خا�ص ًا لقيا�س م�ستوى جودة الأداء وحتديد جوانب
القوة والق�صور.
 -2الر�ؤية:
�أن ت�صبح هيئة رائدة ومعرتف بها حملي ًا
و�إقليمي ًا ودولي ًا ،كهيئة ل�ضمان اجلودة واالعتماد
و�شريك ًا رائد ًا يف تطوير التعليم يف م�صر.
 -3الر�سالة:
االرتقاء مب�ستوى جودة التعليم وتطويره
امل�ستمر ،واعتماد امل�ؤ�س�سات التعليمية وفق ًا
ملعايري قومية تت�سم بال�شفافية وتتالئم مع املعايري
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وهو موقع متميز ي�ضم معلومات وافية عن
الهيئة ،وبه قاعدة بيانات عن موقف الكليات
واملعاهد املعتمدة ،والتي يجري اعتمادها ،والتي مت
رف�ضها ،ولكن ينق�صه التحديث.
 -5دور الهيئة القومية ل�ضمان جودة
التعليم واالعتماد:
 -1و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات اخلا�صة
ب�ضمان جودة التعليم ،و�إعداد تقارير التقومي
واالعتماد ،والإجراءات التنفيذية الالزمة لذلك،
و�إعالم املجتمع مب�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمية،
وبراجمها ،ومدى قدرتها على تقدمي اخلدمة
التعليمية وفق ًا لر�سالتها املعلنة.
 -2و�ضع �آليات ن�شر الوعي بثقافة اجلودة
والتطوير لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع.
 -3و�ضع املعايري والإجراءات لقيا�س مدى
ا�ستيفاء امل�ؤ�س�سة التعليمية ل�شروط االعتماد.
 -4و�ضع �أ�س�س و�آليات ا�سرت�شادية لقيام
امل�ؤ�س�سات التعليمية بالتقومي الذاتي.
 -5و�ضع �أ�س�س وقواعد و�إجراءات الرقابة
واملتابعة الدورية لالعتماد ،واملراجعة والتطوير
امل�ستمرين لها يف �ضوء املتغريات الرتبوية والعلمية.
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 -6تقومي الربامج والأداء يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،من حيث البنية الأ�سا�سية والأن�شطة
الطالبية واملجتمعية واملناخ الرتبوي وثقافة التعليم
والتعلم والبحث العلمي.
� -7إ�صدار �شهادات االعتماد وجتديدها،
و�إيقافها ،و�إلغا�ؤها يف حالة عدم ا�ستيفاء احلد
الأدنى من �شروط االعتماد.
 -8تقدمي امل�شورة للم�ؤ�س�سات التعليمية التي مل
حتقق امل�ستويات املطلوبة وذلك من خالل تقارير
مكتوبة تبني جوانب الق�صور وما يلزم اتخاذه
من �إجراءات لتالفيها لتحقيق م�ستوى اجلودة
املطلوب.
 -9مراجعة وتطوير املعايري القيا�سية
وم�ؤ�شرات قيا�س عنا�صر جودة التعليم بالتن�سيق
مع جميع اجلهات �صاحبة امل�صلحة وامل�ستفيدين
من اخلدمة التعليمية.
 -10الرتخي�ص للأفراد ومنظمات املجتمع
املدين وغريها ،ممن تتوفر فيهم ال�شروط
واملوا�صفات التي حتددها الهيئة مبمار�سة �أعمال
التقومي ،والقيام بزيارات املراجعة للم�ؤ�س�سات
التعليمية.
 -11اقرتاح التعديالت املتعلقة ب�أهداف ونظام
عمل الهيئة يف �ضوء امل�ستجدات والتطورات.
� -12إقامة عالقات تبادلية مع هيئات
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ومنظمات �ضمان جودة التعليم واالعتماد النظرية
على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،بهدف االعرتاف
املتبادل ب�شهادات االعتماد وفق ثوابت الأمة.
 -13امل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية وتنظيم
م�ؤمترات حملية �إقليمية ودولية لنظم و�أن�شطة
)18(.
اجلودة واالعتماد يف التعليم
� -3أق�سام املعايري الأكادميية القيا�سية
القومية :تنق�سم �إلى:
 -1املعرفة والفهمKnowledge and :
Understanding
 -2املهارات العقليةIntellectual :
skills

 -3املهارات املهنية والعملية:
Professional
skills

and

Practical

 -4املهارات املكت�سبة:
Transferable/ key skills

()19

 -9معايري قطاع كليات الآداب:
�صدر عن الهيئة القومية معايري اعتماد
للربامج الدرا�سية ،حيث مت اال�ستعانة مبعايري من
جامعات عاملية مع مراعاة الهوية امل�صرية لكتابة
تلك املعايري.
�صدرت وثيقة للمعايري الأكادميية لقطاع كليات
الآداب عن الهيئة ،حيث ت�ضمنت معايري �أكادميية
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لتخ�ص�ص اللغات و�آدابها ،وعلم النف�س ،والفل�سفة،
واالجتماع ،والتاريخ ،واجلغرافيا ،ولكن ينق�ص
هذه املنظومة معايري لتخ�ص�ص املكتبات والوثائق
واملعلومات ،لذلك يندرج تخ�ص�ص املكتبات
والوثائق واملعلومات حتت ق�سم العلوم االجتماعية
والذي �صدر يف يناير عام .2009
وت�ضم الربامج التعليمية من مناهج و�أن�شطة
يكت�سبها الطالب ،وو�سائل التقومي له ،وتتبع معايري
لقيا�س م�ستوى جودة الأداء لتحديد جوانب القوة
والق�صور ،وي�سري هذا املعيار على اجلامعات
احلكومية وجامعة الأزهر واجلامعات اخلا�صة،
وت�صلح لربامج اللي�سان�س والبكالوريو�س ودبلوم
الدرا�سات العليا ،املاج�ستري ،الدكتوراة.
الحادي ع�شر :ق�سم المكتبات والمعلومات
كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية:

�أ -نبذة تاريخية:
�أن�شئ الق�سم يف العام اجلامعي 1982/81
ليكون ثاين �أق�سام املكتبات واملعلومات يف م�صر،
وثالثها على م�ستوى العامل العربي ،بعد ق�سم
املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات ب�آداب القاهرة
يف عام  ،1951وق�سم الوثائق واملكتبات ب�آداب �أم
درمان بال�سودان يف عام  ،1965وهو الق�سم رقم
 13من بني �أق�سام كلية الآداب بجامعة الإ�سكندرية.
�أجاز الق�سم على مدار � 38سنة (يف الفرتة من
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 1991وحتى نوفمرب  )131( ،)2013ر�سالة ،منها
( )83ر�سالة ماج�ستري ،و( )48ر�سالة دكتوراة
()20
و( )13ر�سالة للطالب الوافدين.
قرر جمل�س الق�سم يف العام اجلامعي
� 2009/2008إن�شاء موقع �إلكرتوين لتحقيق
�أهداف الق�سم.
وقام الق�سم ب�إعداد قائمة ببليوجرافية
للر�سائل من خالل جلنة من الهيئة املعاونة بالق�سم
لتلك الر�سائل ،ون�شرها على موقع الكلية ،وهي
مرتبة وفق ًا لر�ؤو�س املو�ضوعات ترتيب ًا هجائي ًا،
وحتت كل ر�أ�س مو�ضوع مت ترتيب الر�سائل هجائي ًا
با�سم الطالب ،حيث قننت ر�ؤو�س املو�ضوعات وفق ًا
لقائمة ر�ؤو�س املو�ضوعات العربية الكربى وهي
تغطي من عام  1991وحتى عام .2013
وقام الق�سم بتخريج �أخ�صائيي املكتبات
واملعلومات القادرين على �إدارة املعرفة ب�شتى
�ألوانها ل�سوق العمل مبحافظات الإ�سكندرية
والبحرية ومر�سى مطروح وكفر ال�شيخ وطنطا
واملن�صورة ،بالإ�ضافة �إلى طالب الدول العربية
ال�شقيقة من ليبيا و�سوريا وال�سعودية...
ودرب الق�سم �أخ�صائيي املكتبات واملعلومات
وغري املتخ�ص�صني من خالل الربامج التدريبية ؛
لتزويدهم ب�أحدث املعلومات واالجتاهات احلديثة
يف مو�ضوعات التخ�ص�ص ،وتقدمي اخلدمات
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اال�ست�شارية ملختلف امل�ؤ�س�سات يف املجتمع.
ب -مكتبة الق�سم:
حتتوي املكتبة على جمموعة متميزة من
امل�صادر يف جمال املكتبات واملعلومات ،حيث
ت�ضم ( )1500م�صدر بني مطبوع وتقني ،وت�ضم
جمموعة متنوعة من الدوريات املتخ�ص�صة ،ومت
�إدخال جهاز حا�سب �آيل وات�صال بالإنرتنت يف
عام  2009/2008للمكتبة.
ج -ر�ؤية الق�سم:
حتقيق الريادة الأكادميية واالبتكار يف علوم
املكتبات واملعلومات وتطبيقاتها ،والتميز يف بناء
جمتمع املعرفة مع التطلع �إلى مكانة متميزة دولي ًا.
د -ر�سالة الق�سم:
�إعداد كوادر معلوماتية متميزة ،ت�ساهم
يف النهو�ض مب�ستوى خدمات املكتبات ومراكز
املعلومات ،والريادة يف �إجراء البحوث والدرا�سات
الأكادميية ،مع تر�سيخ القيم الأخالقية يف التعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
هـ -الأهداف اال�سرتاتيجية:
ي�سعى الق�سم �إلى حتقيق الأهداف الآتية يف
القطاعات التالية:
�أو ًال :قطاع �ش�ؤون التعليم والطالب:
يهدف �إلى:
 -1تزويد الطالب اجلامعي بالعلوم املعرفية
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واملهارات التطبيقية ،بتقدمي م�ستوى متميز من
الربامج الدرا�سية مبا يكفل جاهزيته ل�سوق العمل،
مع االهتمام بتطوير الأن�شطة الطالبية.
 -2تطوير البنية التحتية و�أ�ساليب تقدمي
اخلدمات ،واال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات
()21
وتقنية االت�صاالت مبا يخدم العملية التعليمية.
�أ -الربامج الدرا�سية:
يتيح الق�سم ثالثة برامج يف املرحلة الأولى
وهي:
 -1برنامج اللي�سان�س:
نظام القبول :يقبل الق�سم الطالب املنتظمني
واملنت�سبني (انت�ساب ًا عادي ًا ،انت�ساب ًا موجه ًا) ،من
�شعبتي الثانوية العامة ب�أعلى جمموع كلي للدرجات،
ويوجد برنامج درا�سي �أحادي للمرحلة الأولى من
التعليم (اللي�سان�س) ،والالئحة امل�ستخدمة الآن
مقررة منذ �إن�شاء الق�سم عام .1981
وبالن�سبة لالئحة عام  1981بعنوان:
املكتبات واملعلومات للمرحلة الأولى اللي�سان�س،
وهي الالئحة اجلارية وامل�ستخدمة منذ �إن�شاء
الق�سم ،يقوم الطالب بدرا�سة  39مقرر ًا مق�سمة
على ف�صلني درا�سيني ،يف مو�ضوعات علوم املكتبات
والوثائق واملعلومات ومواد تكميلية ذات �صلة ،ويتم
تدريب الطالب من خالل مواد للتدريب العملي
باملكتبات املدر�سية والعامة واجلامعية ،بالإ�ضافة
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�إلى م�شروع تخرج يقوم الطالب بتنفيذه حتت
�إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س.
ويتميز الربنامج بوجود مقررات عن الوثائق
العربية والإ�سالمية ،والوثائق الإدارية ،وحتليل
وت�صميم نظم املعلومات يف املكتبات.
ويف عام  2009قام الق�سم بعقد م�ؤمتر علمي
لتطوير الئحة الق�سم� ،شارك فيه �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالق�سم ،والهيئة املعاونة ،وخريجو الق�سم
من �سوق العمل والطالب ،ومت عر�ض اللوائح
الدرا�سية لأق�سام املكتبات والوثائق واملعلومات يف
جامعات القاهرة ،املنوفية ،املن�صورة� ،أ�سيوط،
جامعة الزرقاء بالأردن ،وجامعة امللك عبد العزيز
بالأردن ،و�أو�صى امل�ؤمتر:
� -1ضرورة حتديث اجلوانب الدرا�سية لتكون
�أكرث ارتباط ًا بالوظائف اجلديدة ملهنة املكتبات
واملعلومات ،والتي تتطلب دراية كبرية بالتقنيات
احلديثة وطرق ا�ستخدامها باملكتبات ومراكز
املعلومات.
 -2حتديث بع�ض املقررات الدرا�سية بالئحة
الق�سم.
 -3توزيع بع�ض املقررات الدرا�سية على ف�صلني
درا�سيني.
 -4ا�ستخدمت مقررات درا�سية جديدة
لإ�ضافتها بالالئحة املقرتحة مثل الوعي
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املعلوماتي ،واجلوانب القانونية ال�ستخدام
املعلومات ،وا�ستخدام الإنرتنت يف املكتبات ،و�إدارة
()22
اقت�صاديات املعرفة ،واالر�شيف الإلكرتوين.
وح�صلت الالئحة على موافقة من جمل�س الق�سم.
ويف عام  2015قام جمل�س الق�سم بكتابة مقرتح
الئحة جديدةو يتميز برناجمها ب�أنه �أحادي ي�ضم
 37مقرر ًا درا�سي ًا تتناول علوم املكتبات والوثائق
واملعلومات ويت�شابه مع الئحة  1981بن�سبة ، %95
فعدد املواد يف  )39( 1981مقرر ًا� ،أما يف 2015
فعدد املقررات ( )37مقرر ًا ،واالختالف يف حذف
مادتي املخطوطات والكتابة العربية والتدريب
العملي يف املكتبات الأكادميية وح�صلت الالئحة
على موافقة من جمل�س الق�سم.
ويف العام  2017/2016قام جمل�س الق�سم
بكتابة مقرتح الئحة جديدة يتميز برناجمها ب�أنه
ثنائي ،وي�ضم ( )49مقرر ًا درا�سي ًا ،تتناول علوم
املكتبات والوثائق واملعلومات ،وتكون الدرا�سة ملدة
(� )3سنوات لعلوم املكتبات والوثائق واملعلومات،
مت الت�شعيب يف الفرقة الرابعة ل�شعبتي الوثائق
واملكتبات واملعلومات باجمايل عدد ( )49مقرر ًا
درا�سي ًا� ،أي بزيادة ( )9مقررات عن الالئحة
احلالية وبعدد (� )154ساعة تتكون من ()133
�ساعة نظرية و(� )21ساعة عملية.
وتتميز الالئحة مبقررات جديدة عن الن�شر
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املطبوع والإلكرتوين ،و�شبكات املعلومات وتكنولوجيا
االت�صاالت ،وحتليل وت�صميم نظم املعلومات يف
املكتبات ،واملكتبات الرقمية و�إدارتها ،واملواقع
املرجعية على �شبكة الإنرتنت ،واعتمدت الالئحة من
جمل�س الق�سم وجمل�س كلية الآداب ،وجا ٍر اعتمادها
من اجلامعة وقد �أبدوا املالحظات التالية:
 -1عدم تقنني عدد الطالب حيث �أن الالئحة
كانت حمددة بـ ( )150طالب ًا يف الربنامج.
� -2أهمية وجود مقررات للمتطلبات اجلامعية
بالالئحة مثل حقوق الإن�سان وريادة الأعمال.
 -3تقليل �ساعات مقررات التخ�ص�ص لكي
تتنا�سب مع معايري الهيئة القومية ل�ضمان اجلودة
واالعتماد )23(.وجا ٍر تنفيذ تلك املالحظات على
الئحة الربنامج وذلك حتى عام .2019
 -2برنامج فرع جامعة مطروح:
مت �إعداد برنامج مرحلة درا�سية �أولى
(لي�سان�س) بعنوان املكتبات واملعلومات للدرا�سة
بفرع كلية الآداب بجامعة الإ�سكندرية يف مدينة
مر�سى مطروح ،حيث �صدر الربنامج عام
 2012/2011ولكنه مل يُف ّعل لعدم �إن�شاء ق�سم
()24
ب�سبب عدم توفر �أع�ضاء هيئة تدري�س.
 -3برنامج التعليم املفتوح Open
:Education
يوفر نظام التعليم املفتوح فر�صة للتعلم
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يف تخ�ص�صات هامة تفيد املجتمع ،وهو نظام
يعتمد على الكتب واملراجع التقليدية ،كما يعتمد
على �شرائط الكا�سيت والكتب الإلكرتونية وعلى
الأقرا�ص املدجمة ،وت�ضم كلية الآداب  6برامج
درا�سية.
يهدف الربنامج� :إلى �إعداد كوادر متخ�ص�صة
ومدربة على العمل الفني والإداري مب�ؤ�س�سات
املعرفة ،حيث ي�ؤهل الربنامج الدار�س للعمل
ك�أخ�صائي معرفة رقمية ،ي�ستطيع التعامل مع
�أدوات تكنولوجيا املعلومات وي�ؤهله للعمل يف جميع
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال املعلومات واملعرفة
(�إنتاج ًا وتنظيم ًا وا�سرتجاع ًا) ،مثل املكتبات
ومراكز املعلومات ،و�شركات �إنتاج النظم الآلية
للمكتبات ومراكز املعلومات ،وم�ؤ�س�سات الن�شر
مبختلف �أنواعها ،ومراكز التوثيق وحفظ الرتاث
()25
الرقمي.
قام جمل�س الق�سم ب�إعداد برنامج بعنوان
تكنولوجيا املكتبات واملعلومات ،ليدر�س يف نظام
التعليم املفتوح ،وهو يعتمد على نظام ال�ساعات
املعتمدة ،وي�ضم  8م�ستويات درا�سية ،وي�شرتك مع
برنامج اللي�سان�س يف املواد الأ�سا�سية ولكن يختلف
عنه يف املواد التكميلية.
وبد�أ الربنامج بالق�سم يف التفعيل يف عام
 2014وا�ستمر حتى  2018وتوقف نظر ًا لرغبة
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�إدارة اجلامعة يف �إ�ضافة تعديل على نظام التعليم
املفتوح بكليات اجلامعة.
ب� -ضمان اجلودة واالعتماد:
 -1وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد بالكلية:
�أن�شئت وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد بالكلية
يف  2009/4/1و ُاعتمد ت�شكليها الإداري يف
()26
.2009/4/14
ت�سعى �آلية الوحدة من خالل خطة الكلية
ل�ضمان اجلودة واالعتماد �إلى االعتماد
الرباجمي التخ�ص�صي Programming
 Accreditationمن خالل الأق�سام التي تريد
�أن تتقدم لالعتماد ،حيث ت�سعى الكلية العتماد
برامج املرحلة الأولى اللي�سان�س فقط نظر ًا الرتفاع
تكاليف االعتماد على ميزانية الكلية ،وما تقدم من
�أق�سام لالعتماد هما ق�سما املكتبات واملعلومات
واللغة الفرن�سية من بني  15ق�سم ًا.
� -2ضمان اجلودة واالعتماد بالق�سم:

بد�أ الق�سم يف درا�سة م�شروع �ضمان اجلودة
واالعتماد يف عام  ،2010حيث مت تكليف �أحد
�أع�ضاء هيئة التدري�س من�سق ًا عن �ضمان اجلودة
واالعتماد ليكون حلقة الو�صل بني الق�سم ووحدة
�ضمان اجلودة بالكلية.
�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونوهم
بالق�سم يف ور�ش العمل التي نظمتها وحدة �ضمان
اجلودة باجلامعة ،بالتعاون مع الهيئة القومية
ل�ضمان اجلودة واالعتماد عن متطلبات االعتماد
والتقييم الذاتي واملراجعة الداخلية للربنامج
والدرا�سة الذاتية ،وذلك مبقر الوحدة جلامعة
الإ�سكندرية يف  2014/11/16و.2014/11/23
عقد الق�سم ور�شة عمل عن التحقق من
متطلبات التقدمي لالعتماد وا�ستكمال بع�ض امللفات
�أو حتديثها وذلك يوم الأحد املوافق 2014/11/9
وتابع ذلك يف الأحد  2014/11/16ومت توزيع
املهام على جلان الق�سم(.)27

 -2/1هيكل مقررات برنامج لي�سان�س املكتبات واملعلومات طبق ًا لالئحة احلالية عام
()28
1982 -1981
�أ -مقررات العلوم اال�سا�سية:
عدد ال�ساعات
4
4
الإجمايل 8

التخ�ص�ص
علوم �أ�سا�سية (مناهج البحث)
علوم �أ�سا�سية (�إح�صاء)
الن�سبة %5

الفئة
�إلزامي
�إلزامي
ن�سبة %16-24 NARS

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة �إجمايل العلوم الأ�سا�سية بالربنامج هي  %5وهي �أقل من املعيار.
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ب -مقررات العلوم االجتماعية والإن�سانية (ت�ضم اللغات)
عدد ال�ساعات
8
16
6
الإجمايل 30

التخ�ص�ص
اللغة العربية
اللغات الأجنبية
العلوم االجتماعية والإن�سانيات
الن�سبة%18 :

الفئة
�إلزامي
�إلزامي
�إلزامي
ن�سبة %20-26 NARS

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة �إجمايل العلوم االجتماعية والإن�سانية  %18وهي �أقل من املعيار.
ج -مقررات علوم التخ�ص�ص:
التخ�ص�ص
علم املكتبات وم�ؤ�س�ساته
علم الوثائق وم�ؤ�س�ساته
علم املعلومات
الن�سبة%67 :

عدد ال�ساعات
92
12
8
الإجمايل 112

الفئة
�إلزامي
�إلزامي
�إلزامي
ن�سبة %10-14 NARS

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ن�سبة �إجمايل علوم التخ�ص�ص  %67وهي �أكرب من املعيار.
د -مقررات من علوم �أخرى (حا�سب �آيل و)..
عدد ال�ساعات

التخ�ص�ص

الفئة

8
الإجمايل 8

تكنولوجيا املعلومات والنظم الآلية
الن�سبة%5 :

�إلزامي
ن�سبة %10-14 NARS

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة �إجمايل علوم تكنولوجيا املعلومات والنظم الآلية  %5وهي �أقل من
املعيار.
هـ التدريب امليداين:
عدد ال�ساعات

التخ�ص�ص

الفئة

8
الإجمايل 8

املمار�سة املهنية للتخ�ص�ص
الن�سبة%5 :

�إلزامي
ن�سبة %6-12 NARS

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة �إجمايل املمار�سة املهنية  %5وهي �أقل من املعيار.
لذلك قام الق�سم بعمل الئحة جديدة تتوافق مع معايري ون�سب املقررات يف عام اجلامعي 2017-2016
ومت اعتمادها من الكلية وجا ٍر اعتمادها من اجلامعة.
وبالن�سبة لربنامج املكتبات واملعلومات فرع جامعة مطروح فلم يُف ّعل نظر ًا لعدم توفر �أع�ضاء هيئة
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التدري�س له ومل يقدم لالعتماد.
وبالن�سبة لربنامج تكنولوجيا املكتبات
واملعلومات ،الذي يدر�س بنظام التعليم املفتوح،
مت تفعيله يف عام  2014حتى عام  ،2018ثم �أغلق
نظر ًا لرغبة �إدارة اجلامعة يف �إ�ضافة تعديل على
نظام التعليم املفتوح بجميع كليات اجلامعة فلم
يتم تقدميه لالعتماد.
 -2/2زيارات �ضمان اجلودة واالعتماد
للق�سم:
مت القيام ب�ست زيارات من مركز �ضمان
اجلودة واالعتماد بجامعة الإ�سكندرية ومن الهيئة
القومية لالعتماد واجلودة منذ عام  2016حتى
نهاية .2019
الزيارة الأولى :يف 2016/8/27
ح�ضرها نائب مدير مركز �ضمان اجلودة
واالعتماد باجلامعة و�أع�ضاء جمل�س �إدارة وحدة
�ضمان اجلودة بالكلية مع بع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالق�سم ،حيث قاموا بتفقد الق�سم
وقابلوا �أع�ضاءه.
و�أو�صت اللجنة بتحديث الدرا�سة الذاتية
للق�سم ( ،)2016-2015و�أن يتم تقييم برنامج
اللي�سان�س فقط ،فهو املطروح لالعتماد ،ولكن
ال مانع من وجود ملفات لربنامج الدرا�سات
العليا ،وبتبني �أحد برامج �أق�سام املكتبات
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واملعلومات املعتمدة من الهيئة القومية ل�ضمان
اجلودة واالعتماد وتطبيقها على الق�سم،
والإ�شارة يف الدرا�سة الذاتية �إلى �ضرورة توفري
قاعات للمحا�ضرات تتنا�سب مع �أعداد الطالب،
و�شروط ال�سالمة وال�صحة ،وذلك نظر ًا لكون
هذا املعيار اخلا�ص بقاعات املحا�ضرات «معيار ًا
حاكم ًا» �أي ال ميكن احل�صول على اجلودة من
دون توفره(. )29
الزيارة الثانية :يف 2016 /9/5
ح�ضرها نائب مدير مركز �ضمان اجلودة
واالعتماد باجلامعة ورئي�س وحدة �ضمان اجلودة
بالكلية مع بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم،
وقاموا بتفقد الق�سم ،و�أو�صت اللجنة بتحديث
البيانات الإح�صائية اخلا�صة بالق�سم �سنوي ًا يف
بداية العام الدرا�سي ،كونها درا�سة ذاتية �سنوية،
و�إدراج مدر�سي املواد �ضمن الهيئة املعاونة،
وحتديث اختيار من�سق الربنامج ومن�سق �ضمان
اجلودة من خالل ن�شر �إعالن للرت�شح من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وحتديد �أ�سباب اختيار الق�سم
لهم وفق �شروط االختيار املذكورة يف دليل الهيئة
القومية لالعتماد عام  ،2009وتبني م�شروع
املعايري الأكادميية  ARSالتي متت بق�سمي
املكتبات واملعلومات بجامعتي �أ�سيوط وجامعة عني
�شم�س لربنامج اللي�سان�س ،و�ضرورة توزيع ن�سخة
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من تو�صيف كل مقرر على الطالب يف بداية العام
()30
الدرا�سي.
الزيارة الثالثة :يف 2016/11/3
ح�ضرها نائب مدير مركز �ضمان اجلودة
واالعتماد باجلامعة ورئي�س وحدة اجلودة بالكلية
مع من�سق اجلودة بالق�سم وبع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالق�سم ،و�أو�صت ب�ضرورة �إعداد ARS
اخلا�ص بالربنامج توطئة العتماده عن طريق
()31
الهيئة القومية.
الزيارة الرابعة :يف 2017/5/11
�ضمت الزيارة �أ�ساتذة ملن�سقي اجلودة من
�أق�سام متعددة من كلية الآداب بجامعة القاهرة،
ونتج عنها تقرير يفيد با�ستيفاء جميع املعايري
الأكادميية العتماد الربنامج ،ولكن تنق�صه
املقومات املادية املتمثلة يف عدم وجود قاعات
()32
درا�سية وعدم كفاية معامل الكلية للطالب.
الزيارة اخلام�سة :يف 2018/3/5
قامت جلنة من وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد
باجلامعة مبراجعة تو�صيف برنامج اللي�سان�س،
والدرا�سة الذاتية للق�سم لعام 2017-2016
وحتديد مدى توفر معايري �ضمان اجلودة الـ ()12
وذلك مع �أع�ضاء الق�سم ،وتو�صلت �إلى �أنه مت
ا�ستيفاء جميع النقاط ماعدا الر�سالة والأهداف
فح�صال على ا�ستيفاء جزئي ،وعن اختيار
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القيادات الأكادميية للربنامج ح�صل على ا�ستيفاء
جزئي لعدم ا�ستكمال بع�ض النقاط.
�أما املوارد املالية ،وجد �أنه ال يوجد موارد
خا�صة للربنامج ،وال ت�سهيالت مادية داعمة،
وال يوجد قاعات درا�سية للق�سم ،بل يعتمد على
القاعات مبلحق مبنى كلية الآداب ،وهي غري
�صحية وال تتفق مع  NORMSوال يوجد خطة
�إخالء ،والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات غري
م�ستوفاة.
ويجري ا�ستكمال املعايري التي ح�صلت على
ا�ستيفاء جزئي بالق�سم ،اما املعايري غري امل�ستوفاة
()33
فتم عر�ضها على �إدارة الكلية.
الزيارة ال�ساد�سة :يف 2019/4
قامت جلنة من م�ست�شاري الهيئة القومية
ل�ضمان اجلودة واالعتماد بزيارة الق�سم ،وكان من
�ضمنهم د.عالء مغاوري الأ�ستاذ بق�سم املكتبات
واملعلومات بكلية الآداب بجامعة املن�صورة بتفقد
الق�سم من خالل مكتبته والقاعات الدرا�سية.
ومت عقد عدة اجتماعات مع طالب مرحلة
اللي�سان�س والدرا�سات العليا ،وهيئة التدري�س
والهيئة املعاونة ،ومت االطالع على اللوائح وتو�صيف
املقررات بالق�سم ،و�أبدت اللجنة بع�ض التعديالت
على الالئحة ويجري ا�ستكمالها ومت حتديد مبدئي
()34
ملوعد الزيارة القادمة.
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معيار ق�سم املكتبات واملعلومات-
الإ�سكندرية :ARS
قام الق�سم بو�ضع معيار بعنوان املعايري
الأكادميية املرجعية لربنامج اللي�سان�س ق�سم
املكتبات واملعلومات ،ويتكون من � 15صفحة،
ومت اال�ستعانة مبعايري ق�سم املكتبات والوثائق
واملعلومات بجامعة �أ�سيوط ،ومعايري ق�سم املكتبات
واملعلومات بجامعة حلوان ،ومعايري ق�سم املكتبات
والوثائق وتقنية املعلومات بجامعة القاهرة،
واملعايري العربية للمكتبات واملعلومات للجامعات
العربية (مرحلة اللي�سان�س)  ،كما متت اال�ستعانة
مبعايري �أجنبية بق�سم املكتبات واملعلومات بجامعة
نورث كارولينا بالواليات املتحدة االمريكية،
ومعايري جمعية املكتبات الأمريكية  ALAوذلك
حتى عام  ،2016ثم مراجعتها بوحدة �ضمان
اجلودة بكلية الآداب وعر�ضها على �أع�ضاء جلان
زيارات اجلودة ،وكانت هناك بع�ض املالحظات
التي مت تعديلها واعتمادها من جمل�س الق�سم يف
 ،2018وقدمت املعايري � ARSإلى الهيئة القومية
()35
ومت اعتمادها يف عام .2019
ثاني ًا :قطاع الدرا�سات العليا والبحوث:
 -1الأهداف:
 .1تطوير القدرات الأكادميية والبحثية
لأع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونيهم بالق�سم ،مع
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ربط اخلطط البحثية لطالب الدرا�سات العليا
مب�شاكل املجتمع املحلي.
 .2تقدمي برامج متنوعة على م�ستوى الدرا�سات
العليا (ماج�ستري ،دكتوراة) ،وامل�ستوى املهني
(الدبلوم املهني) ،وتنمية املعرفة واحلفاظ على
النتاج الفكري مع اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات
()36
وتقنية االت�صاالت مبا يخدم العملية البحثية.
 -2برامج الدرا�سات العليا:
ي�ضم برنامج الدرا�سات العليا بالق�سم ثالثة
برامج هي :برنامج الدبلوم املهني ،وبرامج
املاج�ستري ،وبرامج الدكتوراة.
 -2/1برنامج الدبلوم املهني:
يوجد برنامج للدبلوم املهني بعنوان :علم
املكتبات واملعلومات ،ويتبع نظام ال�ساعات املعتمدة،
وي�ضم ما بني حما�ضرات وتطبيقات عملية وزيارات
ميدانية ،ويتكون الربنامج من ( )10مواد �إجبارية
و( )3مواد اختيارية ،يف جمال املكتبات وتكنولوجيا
املعلومات ،وعلى الطالب درا�سة � 24ساعة معتمدة
(� 16إجبارية و 8اختيارية) (.)37
ويتميز بوجود مقرر عن �سيكولوجية القراءة
وهو برنامج مغلق ،وال يوجد برنامج دبلوم مهني
للوثائق �أو للأر�شيف.
 -2/2برامج املاج�ستري:
يوجد برناجمان للماج�ستري الأول بعنوان :علم
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املكتبات واملعلومات ،والآخر بعنوان :علم الوثائق
والأر�شيف ،حيث �أن�شئت الدرا�سات العليا بالق�سم
يف عام  1998بنظام ال�سنة التمهيدية ،وا�ستمرت
� 10سنوات ،ثم طبق نظام ال�ساعات املعتمدة يف
عام  2008/2007حتى عام .2019
ومت تعديل الالئحة اخلا�صة بالدرا�سات
العليا على م�ستوى الكلية يف عام  2009وتناولت
التعديالت بع�ض قواعد القبول واملواد التكميلية.
�أ -برنامج املكتبات واملعلومات:
يتكون من (� )32ساعة درا�سية عبارة عن (16
�ساعة مواد �إجبارية معتمدة � 4 +ساعات مواد
()38
اختيارية � 8 +ساعات للر�سالة).
يدر�س الطالب ( )9مقررات �إلزامية منها
( )5مقررات مو�ضوعاتها �إجبارية يف تخ�ص�ص
علوم املكتبات واملعلومات وتقنية املعلومات.
اما املواد االختيارية فعددها ( )4مقرررات
بع�ضها يف تخ�ص�ص املكتبات واملعلومات ،والآخر
مواد علوم م�ساعدة مثل الإح�صاء وعلم االقت�صاد
وعلم االت�صال.
ويتميز الربنامج بوجود مقرر عن الن�شر
الإلكرتوين و�آخر عن املكتبات الدولية املقارنة.
ب -برنامج علم الوثائق والأر�شيف:
يتكون من (� )32ساعة معتمدة (� 24ساعة
درا�سية � 8 +ساعات للر�سالة) ،وعدد �ساعات
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املقررات الإجبارية هو (� 16ساعة معتمدة 8 +
()39
�ساعات للمواد االختيارية).
حيث يدر�س الطالب ( 5مقررات �إجبارية +
 4مقررات اختيارية) يف علوم الأر�شيف والتوثيق
واحلا�سب الآيل يف الأر�شيف.
ويتميز الربنامج بوجود مقررات عن �إدارة
مراكز الوثائق وعن حتقيق ون�شر الرتاث وعن
الت�شريعات االر�شيفية.
 -1برامج الدكتوراة:
يوجد برناجمان للدكتوراة يف علم املكتبات
واملعلومات ،ويف علم الوثائق والأر�شيف منذ حوايل
عام  ،2003وكان يتبع نظام ال�سنة التمهيدية،
ويف عام  2008/2007بد�أ العمل بنظام ال�ساعات
املعتمدة يف التطبيق.
�أ -برنامج علم املكتبات واملعلومات:
يتكون من � 42ساعة (� 18ساعة درا�سية 24 +
�ساعة للر�سالة) ،املواد الإجبارية عبارة عن ()12
�ساعة معتمدة بواقع ( 4مقررات درا�سية 6 +
()40
�ساعات للمواد االختيارية).
ويتميز الربنامج بوجود مقررات عن ال�سيا�سات
الوطنية ،وعن املعلومات ،وعن حتليل وتنظيم
املعلومات ،وعن �إدارة املكتبات.
ب -برنامج علم الوثائق والأر�شيف:
يتكون من (� )42ساعة (� 18ساعة درا�سية
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� 24 +ساعة للر�سالة) وي�ضم الربنامج ()4
مقررات �إجبارية ومقررين اختياريني يف جمال
()41
التخ�ص�ص.
ويتميز الربنامج بوجود مقرر عن الرتميم
و�أخر عن الأر�شيف الإلكرتوين.
� -3ضمان اجلودة واالعتماد لربامج
الدرا�سات العليا:
مل يتم تقدمي برامج الدرا�سات العليا مع
الدبلوم املهني واملاج�ستري والدكتوراة لالعتماد
الأكادميي؛ لأن خطة الكلية لالعتماد مل تدرج
برامج الدرا�سات العليا �ضمن اخلطة نظر ًا
لعدم كفاية ميزانية الكلية لذلك ،ورغبة �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف �إجراء تعديالت على برناجمي
املاج�ستري والدكتوراة ،نظر ًا حلداثة نظام
ال�ساعات املعتمدة واال�ستفادة من املالحظات
خالل تدري�س تلك الالئحة خالل ع�شر �سنوات.
ثالث ًا :قطاع خدمة املجتمع وتنمية
البيئة:
يهدف القطاع �إلى تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية
للق�سم جتاه �أطراف املجتمع املختلفة ،و�إن�شاء
روابط وثيقة بني الق�سم و�أطراف املجتمع املحلي
واخلارجي ،وتنمية موارد الق�سم من خالل
اخلدمات ذات الطابع اخلا�ص.
يعقد الق�سم م�ؤمتر ًا �سنوي ًا يف �أكتوبر منذ عام
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 2018 ،2017وقد عُ قد يف مكتبة الإ�سكندرية،
و�أخذ جمل�س الق�سم قرار ًا بتغري انعقاد امل�ؤمتر
�سنوي ًا �إلى كل عامني يف � 2019أي �أن امل�ؤمتر القادم
�سيعقد يف �أكتوبر عام .2020
و�أخري ًا وبعد تناول عنا�صر الدرا�سة نعر�ض
نتائجها من خالل الإجابة على ت�سا�ؤالتها والتي
تعرب عن �أهدافها:
 -1كم عدد برامج ق�سم املكتبات
واملعلومات؟
تو�صلت الباحثة �إلى �أن الق�سم ي�ضم ثمانية
برامج درا�سية ،ثالثة منها للمرحلة الأولى
(اللي�سان�س) وهي بعنوان :املكتبات واملعلومات،
وبرنامج فرع مر�سى مطروح بعنوان :املكتبات
واملعلومات ،وبرنامج التعليم املفتوح بعنوان
تكنولوجيا املكتبات واملعلومات.
وتو�صلت الباحثة �إلى �أن الق�سم ي�ضم خم�سة
برامج للدرا�سات العليا وهي :برنامج دبلوم
الدرا�سات املهنية بعنوان املكتبات واملعلومات،
وبرناجمني لدرجة املاج�ستري الأول بعنوان:
املكتبات واملعلومات ،والثاين بعنوان :الوثائق
والأر�شيف ،وبرناجمي دكتوراة الأول بعنوان:
املكتبات واملعلومات ،والثاين بعنوان :الوثائق
والأر�شيف ،ويف اجلدول التايل تو�ضيح لتلك
املعلومات ومدى �إتاحتها للطالب.
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جدول ( )2برامج ق�سم املكتبات واملعلومات
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الربامج بالق�سم
برنامج اللي�سان�س
برنامج اللي�سان�س فرع مر�سى مطروح
برنامج التعليم املفتوح
برنامج دبلوم الدرا�سات املنهية
برنامج املاج�ستري
برنامج املاج�ستري
برنامج الدكتوراة
برنامج الدكتوراة

عنوان الربنامج
املكتبات واملعلومات
املكتبات واملعلومات
تكنولوجيا املكتبات واملعلومات
املكتبات واملعلومات
املكتبات واملعلومات
الوثائق والأر�شيف
املكتبات واملعلومات
الوثائق والأر�شيف

املرحلة الدرا�سية
الأولى اللي�سان�س
الأولى اللي�سان�س
الأولى اللي�سان�س
الثانية درا�سات
الثانية درا�سات
الثانية درا�سات
الثانية درا�سات
الثانية درا�سات

مالحظات
متاح
مغلق
مغلق
مغلق
متاح
متاح
متاح
متاح

 -2ما موقف برامج اللي�سان�س بق�سم املكتبات واملعلومات من االعتماد من قبل الهيئة؟
تو�صلت الباحثة �إلى �أن الق�سم ي�ضم ثالثة برامج ،مت تقدمي برنامج واحد فقط لالعتماد وهو برنامج
املرحلة الدرا�سية الأولى اللي�سان�س «املكتبات واملعلومات» فقط ،وباقي الربامج مل يتم تقدميها لالعتماد
مثل برنامج اللي�سان�س فرع مر�سى مطروح «املكتبات واملعلومات» نظر ًا لأنه مل يفعل ومغلق لعدم توفر
�أع�ضاء هيئة تدري�س هناك ،ومن قواعد االعتماد بالهيئة �أن يكون الربنامج مفع ًال ،وبرنامج التعليم املفتوح
«تكنولوجيا املكتبات واملعلومات» مت تفعليه من عام  2014حتى  2018ولكنه �أغلق نظر ًا لأن �إدارة جامعة
الإ�سكندرية تريد تطوير النظام ككل على م�ستوى اجلامعة.
جدول ( )3موقف برنامج اللي�سان�س من االعتماد
م
1
2
3

الربامج بالق�سم
برنامج اللي�سان�س
برنامج اللي�سان�س فرع مر�سى مطروح
برنامج التعليم املفتوح

عنوان الربنامج
املكتبات واملعلومات
املكتبات واملعلومات
تكنولوجيا املكتبات واملعلومات

املرحلة الدرا�سية
الأولى اللي�سان�س
الأولى اللي�سان�س
الأولى اللي�سان�س

املوقف من االعتماد
مت التقدم لالعتماد
مل يقدم لالعتماد
مل يقدم لالعتماد

 -3ما مدى توافق برامج اللي�سان�س مع معايري الهيئة القومية؟
�إن ن�سب املواد بالئحة برنامج لي�سان�س املكتبات واملعلومات غري متوافقة مع ن�سب معايري الهيئة القومية
ل�ضمان اجلودة واالعتماد لقطاع الآداب  ، Narsفالعلوم اال�سا�سية بالربنامج ن�سبتها  %5وهي �أقل من
املعيار ،ون�سبة العلوم االجتماعية والإن�سانية  %18وهي �أقل من املعيار ،ون�سبة علوم تخ�ص�ص املكتبات
واملعلومات  %67وهي �أكرب من املعيار ون�سبة علوم تكنولوجيا املعلومات والنظم الآلية  %5وهي �أقل من
املعيار ،ون�سبة �إجمايل علوم املمار�سة املهنية  %5وهي �أقل من املعيار.
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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جدول ( )4توزيع ن�سب العلوم بالق�سم
م
1

العلوم
العلوم الأ�سا�سية

ن�سبتها
%5

املعيار
%16 -24

مالحظات
�أقل من املعيار

2

العلوم االجتماعية والإن�سانية

%18

% 20- 26

�أقل من املعيار

3
4
5

علوم املكتبات واملعلومات
علوم تكنولوجيا املعلومات والنظم الآلية
علوم املمار�سة املهنية

%67
%5
%5

٪25-35
٪10-14
٪6-10

�أكرب من املعيار
�أقل من املعيار
�أقل من املعيار

جند من اجلدول ال�سابق �أن �أغلب العلوم
�أقل من معيار الهيئة القومية ،ومرة واحدة �أكرث
من املعيار لعلوم املكتبات واملعلومات ،وبالن�سبة
لربناجمي اللي�سان�س فرع مر�سى مطروح «املكتبات
واملعلومات» ،وبرنامج التعليم املفتوح «تكنولوجيا
املكتبات واملعلومات» مل يتم كتابة الن�سب لعدم
تقدميها.
 -4ما نقاط القوة وال�ضعف بربنامج
اللي�سان�س؟
تكمن نقاط القوة بربنامج اللي�سان�س يف
وجود مقررات عن الوثائق العربية والإ�سالمية،
والوثائق الإدارية ،وحتليل وت�صميم نظم املعلومات
يف املكتبات ،ويوجد م�شروع تخرج يقوم الطالب
بتنفيذه حتت �إ�شراف دكتور.
�أما عن نقاط ال�ضعف بالربنامج فقد �أن�شئ
منذ  38عام ًا� ،أي منذ �إن�شاء الق�سم عام ،1981
وهو �أقدم برنامج على م�ستوى �أق�سام املكتبات يف
م�صر( ،)42فهو يحتاج لتحديث ومواكبة التطورات
العملية يف علوم املكتبات والأر�شيف وتكنولوجيا
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املعلومات ،مثل الفهر�سة بنظام مارك وقيا�سات
املعلومات.
 -5ما موقف برامج الدرا�سات العليا
بالق�سم من االعتماد؟
ي�ضم الق�سم خم�سة برامج للمرحلة الثانية
للدرا�سات العليا ،وهي برنامج دبلوم الدرا�سات
املهنية «املكتبات واملعلومات» ،وهو مغلق ومل يُف ّعل،
ومن قواعد التقدمي لالعتماد �أن يكون الربنامج
مفع ًال فلذلك مل يقدم لالعتماد.
ويوجد برناجمان لدرجة املاج�ستري «املكتبات
واملعلومات» ،و«الوثائق والأر�شيف» ،ونظر ًا لأن
خطة الكلية لالعتماد مل تدرج برامج الدرا�سات
العليا �ضمن خطة االعتماد نظر ًا لعدم كفاية
ميزانية الكلية لذلك ،ورغبة �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالق�سم �إجراء تعديالت وحتديث على برناجمي
املاج�ستري فلم يقدما لالعتماد.
وبالن�سبة لربناجمي درجة الدكتوراه وهما
«املكتبات واملعلومات» و«الوثائق والأر�شيف»،
نظر ًا لأن خطة الكلية لالعتماد مل تدرج برامج
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الدرا�سات العليا �ضمن خطة االعتماد لعدم كفاية ميزانية الكلية لذلك ،ورغبة �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالق�سم �إجراء تعديالت وحتديث على برناجمي الدكتوراه فلم يقدما لالعتماد �أي�ض ًا.
جدول ( )5برامج الدرا�سات العليا
م
1
2
3
4
5

الربنامج
برنامج دبلوم الدرا�سات املهنية
برنامج املاج�ستري
برنامج املاج�ستري
برنامج الدكتوراة
برنامج الدكتوراة

ا�سم الربنامج
املكتبات واملعلومات
املكتبات واملعلومات
الوثائق والأر�شيف
املكتبات واملعلومات
الوثائق والأر�شيف

 -6ما نقاط القوة وال�ضعف بربامج
الدرا�سات العليا بالق�سم ومدى مواكبتها
للتطور العلمي؟
تكمن نقاط القوة بربنامج دبلوم الدرا�سات
املهنية «املكتبات واملعلومات» يف وجود مقررين عن
نظم املعلومات الببليوجرافية ومادة اختيارية عن
�سيكولوجية القراءة.
�أما عن نقاط ال�ضعف ومدى مواكبة الربنامج
للتطور العلمي ،فنجد �أنه يحتاج للتطوير والتحديث
لكي يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل.
وتكمن نقاط القوة بربنامج املاج�ستري «املكتبات
واملعلومات» يف وجود مقرر عن االجتاهات احلديثة
يف تكنولوجيا املعلومات.
�أما عن نقاط ال�ضعف ومدى مواكبة الربنامج
للتطور العلمي ،فيحتاج لتطوير وحتديث و�إلغاء
املقررات التي من خارج التخ�ص�ص ،وحتديد
مو�ضوع مقرر «مو�ضوع خا�ص يف املكتبات» بحيث
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املوقف من االعتماد
مل يقدم لالعتماد
مل يقدم لالعتماد
مل يقدم لالعتماد
مل يقدم لالعتماد
مل يقدم لالعتماد

ال يكون هناك تكرار.
وتكمن نقاط القوة بربنامج املاج�ستري «الوثائق
والأر�شيف» يف وجود مقررين عن تنظيم و�إدارة
مراكز الوثائق ومقرر الت�شريعات الأر�شيفية.
�أما عن نقاط ال�ضعف ومدى مواكبة الربنامج
للتطور العلمي فالربنامج يحتاج للتطوير والتحديث.
وتكمن نقاط القوة بربنامج الدكتوراة «املكتبات
واملعلومات» بوجود مقرري النظم الآلية املتكاملة
للمكتبات وال�سيا�سات الوطنية للمعلومات.
�أما عن نقاط ال�ضعف ومدى مواكبة الربنامج
للتطور العلمي ،فالربنامج يحتاج لللتطوير
والتحديث و�إلغاء التكرار بني بع�ض مو�ضوعات
املقررات مثل مقرر الأنظمة املتكاملة ومقرر
ال�شبكات ومقرر و�سائل االت�صال احلديثة.
وتكمن نقاط القوة بربنامج الدكتوراة «الوثائق
والأر�شيف» يف وجود مقرر عن امل�ؤ�س�سات الدولية
يف جمال الوثائق والأر�شيف.
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�أما عن نقاط ال�ضعف ومدى مواكبة الربنامج
للتطور العلمي فالربنامج يحتاج للتطوير والتحديث.
•التو�صيات:

من خالل الإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة �أو�صت
الباحثة بالتو�صيات الآتية:
 -1حتديث برنامج اللي�سان�س «املكتبات
واملعلومات» ،فقد �أن�شئ منذ  38عام ًا� ،أي منذ
�إن�شاء الق�سم عام  ،1981وهو �أقدم برنامج بني
�أق�سام املكتبات واملعلومات يف م�صر ،فهو يحتاج
لتحديث ومواكبة التطورات العملية يف علوم
املكتبات والأر�شيف وتكنولوجيا املعلومات اخلا�صة.
 -2حتديث برنامج اللي�سان�س فرع مر�سى
مطروح «املكتبات واملعلومات ليواكب التطورات
العلمية يف علوم املكتبات والأر�شيف وتكنولوجيا
املعلومات وخدمة املجتمع مبدينة مر�سى مطروح.
 -3حتديث برنامج التعليم املفتوح «تكنولوجيا
املكتبات واملعلومات» ليواكب التطورات العلمية يف
علوم املكتبات وتكنولوجيا املعلومات.
 -4حتديث برنامج دبلوم الدرا�سات املهنية
«املكتبات واملعلومات» ليواكب التطورات العلمية
يف علوم املكتبات وتكنولوجيا املعلومات خلدمة
�سوق العمل.
 -5حتديث برنامج املاج�ستري «املكتبات
واملعلومات» ليواكب التطورات العلمية يف علوم
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املكتبات وتكنولوجيا املعلومات ،حيث �أن�شئ عام
 ،2008/2007و�أغلب املقررات من عام  1998من
نظام ال�سنة التمهيدية.
وتقرتح الباحثة نقل مقرر علم املكتبات املقارن
لربنامج درجة الدكتوراة وا�ستبداله مبقرر النظم
الآلية املتكاملة يف املكتبات لدرجة املاج�ستري،
و�إ�ضافة مقرر عن الفهر�سة الآلية و�إلغاء مقرر
التحليل الإح�صائي فهو اختياري وال يحتاج الطالب
لدرا�سته ويكفيه مقرر الإح�صاء يف املكتبات ومراكز
املعلومات مبرحلة اللي�سان�س ،و�إلغاء مقرر الإر�شاد
والعالج النف�سي وهو اختياري ،و�إلغاء مقرر الثقافة
وال�شخ�صية وهو اختياري فهما من خارج التخ�ص�ص،
وحتديد مو�ضوع مقرر «مو�ضوع خا�ص» يف املكتبات
بحيث ال يكون هناك تكرار ،وحتويل مقرر الن�شر
الإلكرتوين من اختياري �إلى �إجباري لأهميته.
 -6حتديث برنامج الدكتوراة «املكتبات
واملعلومات» ومواكبته التطورات العلمية يف علوم
املكتبات وتكنولوجيا املعلومات ،فهو منذ عام
 2008/2007و�أغلب املقررات من عام 1998
بنظام ال�سنة التمهيدية.
وتقرتح الباحثة �إلغاء مقرر �شبكات املكتبات
واملعلومات ،وهو �إجباري حيث يتم تناوله يف مقرر
النظم الآلية املتكاملة للمكتبات ،و�إلغاء مقرر
و�سائل االت�صال احلديثة فهو مكرر مع مقرر
�شبكات ومقرر النظم الآلية.
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 -1هبة مدحت املنباوي؛ �إ�شراف مي�ساء حمرو�س
مهران ،جودة الربامج التعليمية ب�أق�سام املكتبات
واملعلومات يف اجلامعات امل�صرية يف �ضوء معايري الهيئة
القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد :درا�سة حتليلية،
�أطروحة دكتوراة ،الإ�سكندرية :جامعة الإ�سكندرية .كلية
الآداب .ق�سم املكتبات واملعلومات.2018 ،
� -2أ�سماء �صالح علي ،معايري االعتماد يف برامج
علوم املكتبات واملعلومات يف �ضوء املعايري الدولية :درا�سة
حتليلية ،املنامة :م�ؤمتر البحرين  ،2017،23مار�س.
 -3ملياء �ضياء الدين حممد؛ �إ�شراف �أ�سامة ال�سيد
حممود ،علي كمال �شاكر ،املعايري العربية العتماد
برامج املكتبات واملعلومات :درا�سة حتليلية مع التطبيق
على برنامج املكتبات واملعلومات بجامعة املنيا� .أطروحة
دكتوراة ،جامعة املنيا .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات� ،2017 .ص.173
 -4عبد الرحيم حممد عبد الرحيم ،تطبيق املعيار
املقرتح للهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد
يف م�صر للمعايري القومية الأكادميية لربامج املكتبات،
القاهرة :بحوث يف علم املكتبات واملعلومات ،2016 ،ع،17
�ص.47
 -5راجحة �سعد على راجح؛ �إ�شراف �أ�سامة
ال�سيد حممود علي ،برامج �أق�سام املكتبات واملعلومات
باجلامعات اليمنية :درا�سة جلودة املخرجات التعليمية.
�أطروحة دكتوراة ،القاهرة :جامعة القاهرة .كلية الآداب.
ق�سم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات�.2016 .ص ،207
.274 ،227
� -6آمال عبد املجيد فوزي ،برنامج درا�سات املكتبات
واملعلومات بجامعة املنيا يف الئحة اجلديدة :درا�سة
حتليلية ،القاهرة :االجتاهات احلديثة يف املكتبات
واملعلومات .املكتبة الأكادميية ،2013 ،مج  ،20ع.39
يناير� ،ص.195
� -7أمين وجدي عبد العال ،تقييم عنا�صر العملية
التعليمية بق�سم املكتبات والوثائق واملعلومات جامعة
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�أ�سيوط يف �إطار م�شروع �ضمان اجلودة واالعتماد :درا�سة
حالة ،القاهرة :جملة املكتبات واملعلومات العربية،2012 ،
�س ،32ع ،1يناير� ،ص.109 ،111
 -8منى عبد اللطيف ،تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة
يف تعليم علوم املكتبات واملعلومات :درا�سة حالة لق�سم
املكتبات والوثائق واملعلومات بجامعة القاهرة ،القاهرة:
درا�سات عربية يف املكتبات وعلوم املعلومات ،2010 ،مج
 ،15ع .1يناير� ،ص.62
 -9ب�سمة خليفة ال�شي�شيني؛ �إ�شراف �أ�سامة ال�سيد
حممود ،ح�سناء حممود حمجوب� ،ضمان اجلودة يف
�أق�سام املكتبات واملعلومات يف م�صر :درا�سة ميدانية
لق�سمي املكتبات واملعلومات بجامعتي القاهرة واملنوفية.
�أطروحة ماج�ستري� ،شبني الكوم ،جامعة املنوفية .كلية
الآداب .ق�سم املكتبات واملعلومات� ،2009 ،ص.292
� -10إينا�س ح�سني �صادق �أحمد ،االعتماد و�ضمان
اجلودة لربنامج علم املعلومات بجامعة قطر :درا�سة
حتليلية ،القاهرة :االجتاهات احلديثة يف املكتبات
واملعلومات .املكتبة الأكادميية ،2008 ،مج  ،15ع.30
يوليو� ،ص.275 ،246
� -11أمل حممد خالف� ،سارة عبد الرحيم ق�شقري،
االعتماد الأكادميي لأق�سام املكتبات واملعلومات العربية:
درا�سة تطبيقية على �أق�سام املكتبات واملعلومات ال�سعودية،
االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات ،القاهرة:
املكتبة الأكادميية ،2008 ،مج ،15ع .30يوليو� ،ص-204
.2010-209 ،205
 -12الهيئة القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد ،دليل
املتابعة والتقييم للم�شروعات املمولة من برنامج التطوير
امل�ستمر والت�أهيل لالعتماد مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ج
 ،2القاهرة� ،2009 :ص.12-10
 -13الهيئة القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد ،دليل
االعتماد و�ضمان اجلودة يف التعليم العايل جمهورية م�صر
العربية ،القاهرة� ،2005 :ص.24
 -14حممد احلربي ،متطلبات تطبيق �إدارة اجلودة
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض:
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� ،2008ص.19-18
 -15حممد عبد الهادي� ،إدارة اجلودة ال�شاملة ملرافق
املعلومات ،القاهرة :االجتاهات احلديثة يف املكتبات
واملعلومات ،2002 ،ع� ،17ص.173
 -16عبد الرحمن توفيق ،مراقبة اجلودة :مدخل
�إدارة اجلودة ال�شاملة وايزو  .9000القاهرة :دار الفكر
العربي� .2002 ،ص.20
 -17الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد:
نبذة تاريخية
 -18الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد،
دليل املتابعة والتقييم للم�شروعات املمولة من برنامج
التطوير امل�ستمر والت�أهيل لالعتماد مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل .ج .2القاهرة :برنامج التطوير امل�ستمر والت�أهيل
لالعتماد� ،2009 ،ص.9 ،8
 -19اللجنة القومية ل�ضمان اجلودة واالعتماد ،دليل
االعتماد و�ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،القاهرة:
دي�سمرب� .2005 ،ص.50
 -20جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات .نبذة تاريخية
 -21امل�صدر ال�سابق.
 -22تقرير الق�سم ال�سنوي 2009-2008
 -23تقرير الق�سم ال�سنوي 2012-2011
 -24امل�صدر ال�سابق� .ص4
 -25جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .التعليم املفتوح
 -26جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .وحدة �ضمان
اجلودة واالعتماد
 -27جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،الئحة برنامج لي�سان�س ق�سم املكتبات
واملعلومات ،الإ�سكندرية.1981 :
 -28جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،تقرير الق�سم ال�سنوي ،2012-2013
الإ�سكندرية2013 :
 -29جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

واملعلومات ،تقرير زيارة اجلودة الأولى ،الإ�سكندرية:
.2016
 -30جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،تقرير زيارة اجلودة الثانية ،الإ�سكندرية:
.2016
 -31جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،تقرير زيارة اجلودة الثالثة ،الإ�سكندرية:
2016
 -32جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،تقرير زيارة اجلودة الرابعة ،الإ�سكندرية:
2017
 -33جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،تقرير زيارة اجلودة اخلام�سة ،الإ�سكندرية:
.2018
 -34جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات ،تقرير زيارة اجلودة ال�ساد�سة ،الإ�سكندرية:
.2019
 -35امل�صدر ال�سابق.
 -36جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .الدرا�سات
العليا.
 -37جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم املكتبات
واملعلومات .الئحة الدرا�سات العليا
 -38امل�صدر ال�سابق.
 -39امل�صدر ال�سابق.
 -40امل�صدر ال�سابق.
 -41امل�صدر ال�سابق.
 -42هبة مدحت املنباوي؛ �إ�شراف مي�ساء حمرو�س
مهران ،جودة الربامج التعليمية ب�أق�سام املكتبات
واملعلومات يف اجلامعات امل�صرية يف �ضوء معايري الهيئة
القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد :درا�سة حتليلية،
اطروحة دكتوراه .جامعة الإ�سكندرية .كلية الآداب .ق�سم
املكتبات واملعلومات .الإ�سكندرية� .2018 :ص.266
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