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النزاهة والمساءلة والشفافية
في أعمال الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

يتقــدم ائتــالف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــة الدكتــورة عريــن بــدوان إلعدادهــا هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي 
وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: 
االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي أعمــال الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد 

والجــودة. رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر، وال 
يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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النزاهة والمساءلة والشفافية
في أعمال الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

◄الملخص التنفيذي

بعــد فحــص واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة، بــدءاً مبكانتهــا يف البيئــة العامــة 
والقانونيــة وانتهــاًء بتقييــم اإلجــراءات واآلليــات التــي تّتبعهــا الهيئــة يف إطــار اعتمــاد البرامــج والتراخيــص مــروراً بالتعاقــدات 
وتقييــم البرامــج األكادمييــة ومتابعتهــا، وفحــص فاعليــة نظــام العمــل، إضافــة إلــى تقييــم واقــع بيئــة عمــل املســؤولن والعاملــن 
فيهــا، والتأكــد مــن وجــود نظــام يشــمل معاجلــة الشــكاوى وآليــات الكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد؛ مت التوصــل إلــى مــا يلــي:

تأسســت الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة عــام 2002، ومــا زالــت ملحقــة بالهيــكل اإلداري والتنظيمــي لــوزارة التعليــم العالــي 
وهــي غيــر مســتقلة عنهــا ســواء مــن الناحيــة اإلداريــة أو املاليــة، األمــر الــذي يؤثــر علــى أدائهــا بشــكل عــام؛ وال يتناســب والتطــور 
العلمــي واحتياجــات ســوق العمــل؛ علــى الرغــم مــن اجلهــود التــي يفتــرض أّنهــا ملموســة مــن الهيئــة مــن أجــل تطويــر وحتديــث 
املعاييــر املوجــودة يف املؤسســات التعليميــة؛ إذ إّنهــا مــا زالــت لــم تــزود املؤسســات التعليميــة بأجنــدات البرامــج التــي تواكــب التطــور 
ــزال  ــث ال ت ــا، حي ــة منه ــى اإللكتروني ــر البرامــج، حت ــة تطوي ــة ملواكب ــاك بــطء يف إجــراءات الهيئ ــا، فهن ــي حتتاجه األكادميــي والت
املؤسســات التعليميــة تتحمــل عــبء تطويــر برامجهــا اخلاصــة بنفســها، لتتناســب مــع التطــور العلمــي واحتياجــات ســوق العمــل.

تفتقــر الهيئــة ملعاييــر محــددة وواضحــة ومنشــورة لكيفيــة اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة اخلــاص بهــا. وعلــى الرغــم مــن أّن 
أعضــاء اجمللــس ملتزمــون بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة، إّلا أّنــه ال يوجــد نظــام خــاص يوضــح إجــراءات تنظيــم العالقــة بــن 

اجمللــس واملتعاقديــن واملقّيمــن.

هنــاك نقــص ملمــوس يف الــكادر الوظيفــي واخلبــراء وهــو مــا يجعــل أعمــال الهيئــة تســري بشــكل بطــيء األمــر الــذي أدى إلــى 
وجــود شــكاوى مــن اجلهــات املتعاقــدة علــى تأخيــر إجنــاز األعمــال املنوطــة بالهيئــة، والتــي يفتــرض أّنهــا تتعاقــد مــع قائمــة 
كبيــرة مــن املقّيمــن، لكــن ال توجــد معاييــر واضحــة ومنشــورة الختيــار هــؤالء املقّيمــن وال مدّونــة ســلوك حتكــم عملهــم، مــا 

يؤثــر أحيانــاً علــى عمليــة التقييــم.

توجــد مســاحة للجهــات املتعاقــدة لتقــدمي االعتراضــات لــدى اجلهــات اخملتصــة ســواء بشــكل مباشــر لرئيــس الهيئــة، أو 
للجهــات الرقابيــة الداخليــة والتــي هــي عبــارة عــن وحــدة رقابــة داخليــة ضمــن هيكليــة الــوزارة لكّنهــا متتلــك أيضــاً صالحيــة 

ــة. ــة الوطني ــى الهيئ اإلشــراف اإلداري واملالــي عل

ومــن جهــة أخــرى مــا زالــت الهيئــة لــم تطــور موقعهــا اإللكترونــي، لتلبيــة الكثيــر مــن ضــرورات تفاصيــل النشــر التــي تظهــر 
ــر بكافــة أشــكالها  ــك اإلجــراءات والتقاري ــس اإلدارة، وكذل ــي يتخذهــا مجل ــر الت مخرجــات االجتماعــات والتعليمــات واملعايي
ومنهــا الســنوية، وتقــدمي طلبــات التراخيــص للمؤسســات والبرامــج والتجديــدات للبرامــج، وآليــة متابعتهــا ومراحلهــا اإلداريــة 
ــة  ــم مقارن ــة وخاصــة الطــالب وذويه ــح للمختصــن والعام ــه، مبــا يتي ــا مــن عدم ــراف به ــل اعتمادهــا واالعت ــك تفاصي وكذل

البرامــج ومطابقتهــا ملواصفــات اجلــودة.
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◄ مقدمة

ينتشــر يف فلســطن بشــكل عــام عــدٌد ال بــأس بــه مــن مؤسســات التعليــم العالــي بتخصصــات عــدة، إذ ال تــكاد مدينــة تخلــو 
تقريبــا مــن جامعــة أو معهــد. تتنافــس هــذه املؤسســات التعليميــة الفتتــاح برامــج جديــدة جلــذب املزيــد مــن الطلبــة1، وحتــى 
عــام 2020 بلــغ عــدد تلــك املؤسســات املعتمــدة واملرخصــة )52( مؤسســة تعليميــة، منهــا: 16 جامعــة تقليديــة، و2 جامعــة تعليــم 
مفتــوح، و17 كليــة جامعيــة، و17 كليــة مجتمــع متوســطة. وقــد وصــل عــدد الطلبــة املنخرطــن واملنتظمــن علــى مقاعــد الدراســة 
ــك املؤسســات يف  ــة، أمــا عــدد العاملــن يف تل ــاً وطالب ــك املؤسســات يف العــام 2020/2019 مــا يقــارب )217,645( طالب لتل

العــام 2020/2019 فقــد بلــغ )16,765( عامــاًل وعاملــة2.

وتشــرف الســلطة الوطنيــة وفقــاً ألحــكام املــادة 24 مــن القانــون األساســي علــى التعليــم كلّــه ويف جميــع مراحلــه ومؤسســاته 
وتعمــل علــى رفــع مســتواه منــذ أن أُنشــئت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي عــام 1996. وصــدر قانــون التعليــم العالــي رقــم )11( 
لعــام 1998، الــذي حــدد أهــداف التعليــم العالــي ودور الــوزارة وصالحياتهــا ومســتويات التعليــم العالــي وشــهاداته املمنوحــة 

وأمنــاط التعليــم وأنــواع مؤسســاته.

ويكفــل ذات القانــون اســتقاللية اجلامعــات واملعاهــد العليــا ومراكــز البحــث العلمــي، ويضمــن حريــة البحــث العلمــي واإلبــداع 
األدبــي والثقــايف والفنــي. واســتجابة للحاجــة امللّحــة لتحســن وتطويــر التعليــم العالــي يف فلســطن، قامــت الســلطة الوطنيــة 
بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة عــام 2002، لتقييــم برامــج التعليــم العالــي بفلســطن قبــل اعتمادهــا، باالســتناد 
ــن  ــة تنافســية ب ــة يف بيئ ــب اللوجســتية والفني ــة اجلوان ــر الهيئ ــات اجلــودة، وتوّف ــاً ملتطلب ــر اجلــودة الشــاملة ووفق ــى معايي إل
اجلامعــات واملعاهــد مــا يتطلــب درجــة عاليــة مــن املهنيــة العلميــة واحلياديــة يف إدارة هــذه الهيئــة، والتــي يفتــرض أن تتمتــع 
إدارتهــا ومســؤولوها والعاملــون فيهــا بدرجــة عاليــة مــن قيــم النزاهــة واحلياديــة واالســتقاللية إضافــة إلــى االلتــزام مببــادئ 
الشــفافية يف إدارة إجــراءات وآليــات عملهــا، ناهيــك عــن أهميــة اســتعداد املســؤولن فيهــا للخضــوع للمســاءلة األفقيــة 

ــة. ــة واجملتمعي والعمودي

ــر انســجاماً مــع  ــزام بهــذه املعايي ــة لالعتمــاد واجلــودة ومــدى االلت ــة الوطني تســعى هــذه الدراســة لفحــص واقــع عمــل الهيئ
رؤيــة الهيئــة التــي حتــدد توجههــا انطالقــاً مــن التزامهــا بقيــم النزاهــة واملهنيــة والشــفافية واملســاءلة إضافــة إلــى االســتقاللية 

والشــراكة.

1 املدهون، إبراهيم -أحمد الطالع، 2006، مدى توافر عناصر منوذج الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي يف اجلامعات الفلسطينية، مجلة اجلامعة إلسالمية، العدد الثاني، ص 259.

2 الدليل اإلحصائي السنوي ملؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، 2019-2020، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، ص5.
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◄ أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز حوكمة إدارة الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة وذلك على النحو التالي:

● فحص مدى التزام املسؤولن والعاملن باملؤشرات املتعلقة بقيم النزاهة يف الهيئة.

● تقييم مدى شفافية اإلجراءات واآلليات التي متارس الهيئة أعمالها مبوجبها.

● تقييم مدى فعالية منظومة املساءلة التي حتكم ممارستها للمهام املنوطة بها.

● بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة يف الهيئة بالتعاون مع الفئات املستهدفة.

◄ منهجية العمل

 ● يعتمــد إعــداد هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــالل دراســة اإلطــار الناظــم لعمــل الهيئــة

   وحتليلــه مــن منظــور قــدرة العاملــن يف الهيئــة والــوزارة علــى تطبيــق نظــام الهيئــة املتبــع وااللتــزام بــه دون انحيــاز ألي

  توجه، كما مت استخدام أسلوب املقابلة.

 ● تســتخدم الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا مؤشــرات خاصــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة متــت

  بلورتها من قبل ائتالف أمان.
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◄ أواًل: اإلطار القانوني للهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

حتتكــم الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة يف عملهــا إلــى نظــام الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة والنوعيــة بشــأن التعليــم العالــي 
رقــم )5( لســنة 2020 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء واملنشــور يف اجلريــدة الرســمية وهــو مســتند ألحــكام القانــون األساســي املعــدل 

لســنة 2003، وأحــكام قانــون التعليــم العالــي لعــام 2018، وقــرار مجلــس الــوزراء للعــام 2012 3.

حــدد النظــام اختصاصــات عمــل الهيئــة، بشــأن سياســات وإجــراءات الترخيــص ومنــح االعتمــاد للبرامــج التعليميــة وجتديدهــا مــن 
عدمــه وفقــاً للمعاييــر التــي حتددهــا الهيئــة، إلــى جانــب حتديــد الشــروط التــي يُســمح مبوجبهــا ملؤسســات التعليــم العالــي احملليــة 
واألجنبيــة فتــح فــروع لهــا يف فلســطن، والتأكــد مــن حتقيــق مؤسســات التعليــم العالــي ألهدافهــا باتخــاذ اإلجراءات املناســبة لتقييم 

أدائهــا وبرامجهــا التعليميــة ومخرجاتهــا بــأدوات القيــاس اخملتلفة4.

وعلــى الرغــم ممــا تتمّيــز بــه مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية عــن غيرهــا يف الــدول اجملــاورة مــن وجــود عــدد أساســي منهــا 
كجامعــات عامــة )ليســت حكوميــة أو خاصــة( مت إنشــاؤها مــن قبــل اجملتمــع برغبــة عــدد مــن األشــخاص )مجلــس أمنــاء ومجلــس 
إدارة( وجميعهــم متطوعــون، إّلا أّنهــا تتمتــع باســتقاللية يف اإلدارة والتعيــن والتوظيــف وتتحمــل مســؤولية الرواتــب واملصاريــف 
التشــغيلية األخــرى. هــذه امليــزة انفــردت بهــا معظــم اجلامعــات الفلســطينية بحكــم نشــأتها يف ظــل االحتــالل وغيــاب وجــود ســلطة 

وطنية فلســطينية5.

تنقســم مؤسســات التعليم العالي إلى )عامة وخاصة وحكومية( وفق تصنيف قانون التعليم العالي رقم 11 لســنة 1998، الذي جعل 
احلكوميــة منهــا تابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــن الناحيــة اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة؛ بينمــا اعتبــر املؤسســات التعليميــة 
العامة مؤسســات غير ربحية أو جمعيات خيرية وتســجل ضمن ســجالت وزارة الداخلية، أما مؤسســات التعليم اخلاصة فتســجل 
ُل املؤسســة فيهــا، يجــب أن تعتمــد  يف وزارة االقتصــاد6؛ باعتبارهــا شــركات ربحيــة إّلا أّنهــا جميعهــا وأيــاً كانــت اجلهــة التــي تُســجَّ
برامجهــا األكادمييــة مــن »الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة والنوعيــة«7. حيــث تســمح الهيئــة ضمــن إطار صالحياتها باســتحداث 

فــروع ومواقــع إضافيــة لتلــك للمؤسســات التعليمية8.

اعتمــدت الهيئــة معاييــر اعتمــاد البرامــج التعليمية املشــتركة )املاجســتير والدكتــوراة( واعتبرت أّن معاييــر اعتماد البرامج التعليمية 
غيــر املشــتركة تســري علــى البرامــج املشــتركة؛ مــن خــالل توصيــف البرنامج، وخصائصه، وعمليــات القياس، ومخرجــات البرنامج، 

وشــروط القبــول وااللتحــاق، واملصــادر التعليميــة، والتقييــم ومخرجــات التعليم وآليــات ضمان اجلــودة، وغيرها9.
ــم عــاٍل يف  ــه الراغبــن بتأســيس مؤسســات تعلي ــات، وتوّج ــة تســاعد مقدمــي الطلب ــر إضافي ــاك معايي ــى أّن هن باإلضافــة إل
ــم مــدى حتقيقهــا، وتخضــع هــذه املعاييــر ملراجعــة وتقييــم  فلســطن، وحتــدد احلــد األدنــى املطلــوب مــن هــذه املعاييــر وتقّي
دوريــْن لتطويرهــا وتعديلهــا باســتمرار حســب احلاجــة، وتعتبــر أّيــة تعديــالت جُتــرى علــى تلــك املعاييــر نافــذة بعــد ســتة أشــهر 

مــن إقرارهــا يف الهيئــة
وإعالنهــا للعمــوم، وعلــى اجلهــة املتقدمــة بطلــب الترخيــص االلتــزام بجميــع املعاييــر املعتمــدة لــدى الهيئــة. وتتلخــص معاييــر 
ترخيــص مؤسســات التعليــم العالــي اجلديــدة بالتنظيــم اإلداري واألكادميــي واملبانــي واملرافــق واألجهــزة والتجهيــزات والوســائل 

التعليمية10.

3 انظر/ي: املادة 5 من القرار رقم 5 لسنة 2020 نظام الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية بشأن التعليم العالي. 
.http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=799 ،4 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، الغاية واألهداف، وزارة التربية والتعليم العالي، املوقع الرسمي للهيئة

.http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=618 ،5 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، نبذة تاريخية، وزارة التربية والتعليم العالي، املوقع الرسمي للهيئة
6 انظر/ي: املادة 10 من قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998. 

7 قرار مجلس الوزراء رقم )14/14/8/م. و/س. ف( لعام 2012م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي.
8 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، وزارة التربية والتعليم العالي، تعليمات استحداث فروع ومواقع إضافية ملؤسسات التعليم العالي 2014، قرار مجلس الوزراء.

9 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، معايير اعتماد البرامج التعليمية املشتركة )املاجستير والدكتوراة( 2014، وزارة التربية والتعليم العالي.
10 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، 2018، فلسطن، للمزيد انظر/ي ص 22-17. 
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يــرى املستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة، أّن القوانــن والسياســات واإلجــراءات التــي حتتكــم لهــا الهيئــة لضمــان جــودة 
ــان جــودة املؤسســات  ــي احتياجــات ضم ــي وتلب ــة يف الوقــت احلال ــام 2018، كافي ــل اإلرشــادي لع ــج واملوضحــة بالدلي البرام
التعليميــة وبرامجهــا11. وتتفــق وجهــة نظــر مســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت مــع أّن القانــون الــذي مت تعديلــه عــام 2018 غطــى 
بعــض اإلجــراءات التــي كانــت غيــر مغطــاة ســابقاً فضــاًل عــن إصــدار تعليمــات تتعلــق بالدبلــوم العالــي، إّلا أّن هنــاك ظروفــاً 
اســتجّدت نتيجــة جلائحــة كورونــا لــم تكــن موجــودة ســابقاً، وهــي تتطلــب تطويــر املعاييــر التــي تتعلــق بالتعليــم اإللكترونــي، 
وهــذه اإلجــراءات مــا زالــت بطيئــة ولــم تترجــم علــى أرض الواقــع، معتقــدة أّن هــذا التأخيــر والبــطء رمبــا يعــود إلــى أّن الهيئــة 

ليســت مســتقلة عــن وزارة التعليــم العالــي، مثــل دول أخــرى تكــون الهيئــة فيهــا مســتقلة12.

ويتفــق رئيــس الهيئــة مــع مــا ورد بخصــوص التعليــم اإللكترونــي، لكّنــه أشــار إلــى أّن هنــاك جهــوداً فعليــة تبذلهــا الهيئــة حاليــاً 
ــة  ــه الهيئ ــي الــذي طورت ــم اإللكترون ــوزراء النظــام اخلــاص بالتعلي ــه مــن املفتــرض أن يقــّر مجلــس ال بهــذا الشــأن، مؤكــداً أّن

باالســتعانة باخلبــراء واخملتصــن مــن اجلامعــات قريبــا13ً.

يــرى بعــض املُقّيمــن، أّن القوانــن كافيــة وال تشــكل عائقــاً أمــام عملهــم، ومــع ذلــك يــرون أّنــه مــن الضــروري حتديــث املعاييــر 
ــات  ــكادر األكادميــي يف اجلامع ــق بالســن الوظيفــي لل ــار يتعل ــة معي ــل إضاف ــم14، مث ــم لتواكــب تســارع تطــور التعلي بشــكل دائ

احلكوميــة واخلاصــة، وإضافــة معيــار وجــود مستشــارين تربويــن ذوي خبــرة ضمــن الــكادر األكادميــي15.

ويعّقــب رئيــس الهيئــة علــى ذلــك بــأّن القوانــن واللوائــح التنفيذيــة تغطــي كافــة اإلجــراءات، وهــي تتغيــر وتتطــور وفقــاً للحاجــة 
لتتــواءم مــع املســتجدات. لكــّن هــذا الوضــوح بالقوانــن واإلجــراءات ال يعنــي مــن وجهــة نظــر الدكتــور ســلمان التالحمــة عــدم 

وجــود جتــاوزات يف التطبيــق يف بعــض األحيــان، ال ســيما فيمــا يخــص املــدد القانونيــة التــي يفضــل أن تتــم متابعتهــا بدقــة16.

أمــا الدكتــورة ميرفــت بلبــل فتــرى بضــرورة أن تقــوم الــوزارة بســن قوانــن خاصــة بالهيئــة، حتــدد املعاييــر والتعليمــات والنظــم 
بشــكل كامــل، وال تتــرك األمــور لتقديــر كّل وزيــر يتســلّم الــوزارة ويصــدر التعليمــات وفــق رؤيتــه، وقــد كان هنــاك توجــه يف العــام 

2013 ملثــل هــذا القانــون، بالفعــل أُعــدت مســودة قانــون بــذات االجتــاه، إّلا أّنــه لــم يتــم إقرارهــا17.

ويظهــر الوضــع احلالــي ضــرورة ســعي الهيئــة إلــى اإلســراع يف تطويــر املعاييــر والقوانــن اخلاصــة بهــا وفقــاً للمســتجدات، مبــا 
يعــزز ويحافــظ علــى مواكبــة البرامــج وجودتهــا.

11 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد محمد ديب، املستشار األكادميي جمللس إدارة اجلامعة األمريكية بتاريخ 2021/5/16. 
12 مقابلة هاتفية مع الدكتور امتياز محمد درويش، مساعد رئيس جامعة بيرزيت، بتاريخ 2021/5/16.

13 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، بتاريخ 2021/5/4، مقر الهيئة. 
14 مقابلة هاتفية مع الدكتور املقيم، أ. ن، والدكتورة املقيمة، ل. ر بتاريخ 2021/5/15. 

15 مقابلة هاتفية مع الدكتورة املقيمة ل. ر، بتاريخ 2021/5/15. 
16 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان التالحمة، عميد التخطيط والتطوير يف جامعة اخلليل، بتاريخ 2021/5/25. 

17 مقابلة هاتفية مع الدكتورة، ميرفت بلبل، رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة عام 2012، بتاريخ 2021/5/25.
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◄ ثانيًا: اإلطار المؤسسي للهيئة

يف عــام 2012، أحُلقــت الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة ضمــن الهيــكل اإلداري والتنظيمــي لــوزارة التعليــم العالــي؛ بعــد أن 
أُعيــد فصــل األخيــرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم18، مــا يحــد مــن اســتقاللية الهيئــة وقراراتهــا، ويجعلهــا خاضعــة لتوجيهــات 

شــخصية مــن وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي19.

كمــا أّن الهيئــة وحســب رئيســها غيــر مســتقلة ماليــاً، وهــي مضمنــة يف املوازنــة العامــة مــع وزارة التربيــة التعليــم العالــي؛ أي 
ــذي يحــّد مــن إجــراءات  ــة العامــة، األمــر ال ــح جــزءاً مــن املوازن ــة تصب أّن رســوم التراخيــص واالعتمــاد التــي حتّصلهــا الهيئ
تطويــر أجهــزة الهيئــة وكوادرهــا، إّلا يف حــال اقتطــاع جــزء مــن مدخــوالت الهيئــة20. ناهيــك عــن أّن االســتقاللية املاليــة تســاعد 
علــى توفيــر املصاريــف للمقّيمــن بشــكل مباشــر وهــذا يســهل ويســّرع عمليــة التقييــم املرهقــة جــداً يف الوقــت احلالــي نتيجــة 
آليــة الصــرف البطيئــة )بيروقراطيــة الصــرف(21. لكــّن هــذا ال يعنــى أّن الهيئــة غيــر مســتمرة بتنفيــذ كافــة أعمالهــا وتطويــر 
برامجهــا ووســائل إشــرافها وفــق خطتهــا، مــن خــالل مجلــس إدارتهــا22، باإلضافــة إلــى هيئاتهــا وإداراتهــا العامــة، وفرقهــا 

الفنيــة.

● مجلس اإلدارة

تخضــع الهيئــة يف تشــكيل مجلــس إدارتهــا وهياكلهــا ألحــكام القانــون، حيــث يتشــكل مجلــس إدارة الهيئــة برئاســة وزيــر التعليــم 
العالــي، ووكيــل وزارة التعليــم، ورئيــس الهيئــة، وثمانيــة أعضــاء مــن ذوي االختصــاص واخلبــرة مــن الشــخصيات األكادمييــة 

والعلميــة والتربويــة مــن حملــة شــهادة الدكتــوراة23.

وقــد تشــكل مجلــس إدارة للهيئــة عقــب إصــدار النظــام رقــم 5 لســنة 2020، حيــث تُصــرف لهــم مكافــأة ماليــة بــدالً عــن كل 
اجتمــاع، ويتخــذ اجمللــس القــرارات ويرفعهــا إلــى وزيــر التعليــم العالــي، وقــد كانــت القــرارات يف الســابق تتخــذ بجلســة بــن 
ــأّن رئيــس  ــورة ميرفــت، ب ــة تــرى الدكت ــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة24. ويف هــذه اجلزئي ــم العالــي ورئيــس الهيئ ــر التعلي وزي
مجلــس إدارة الهيئــة يفّضــل أّن يتــم اختيــاره باالنتخــاب وليــس بالتعيــن، ال ســيما وأّن األمــر لــم يتغيــر كثيــراً عمــا كان عليــه 
قبــل عــام 2020، حيــث كان هنــاك مجلــس للهيئــة برئاســة وزيــر التعليــم العالــي ويف بعــض األحيــان كان برئاســة رئيــس الهيئــة 

نفســها وكان يجتمــع مرتــن25.

يقــدم عضــو اجمللــس إقــراراً بالذمــة املاليــة، وإقــراراً خطيــاً آخــر بعــدم تضــارب املصالــح أثنــاء توليــه عضويــة اجمللــس، وبأّنــه ال 
يشــغل منصبــاً يف مجلــس إدارة أّي مؤسســة تعليميــة أو يعمــل رئيســاً لهــا أو عضــواً أكادمييــاً أو مســاهماً فيهــا أو مالــكاً لهــا26؛ 
وهــذا اإلجــراء منشــور وفــق النظــام، لكــن ال توجــد مدّونــة ســلوك تنظــم العالقــة بــن مجلــس إدارة الهيئــة وبــن املتعاقديــن 
مــن اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة األخــرى27، كمــا أّن جلســات وقــرارات اجمللــس غيــر منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي 

للهيئــة28.

18 انظر/ي: املادة 5 من القرار رقم 5 لسنة 2020 نظام الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية بشأن التعليم العالي. 
19 مقابلة هاتفية مع الدكتورة مرفت بلبل، مصدر سابق 2021؛ مقابلة هاتفية مع الدكتورة ل. ر، مقيم، مصدر سابق. 
20 مقابلة شخصية مع دكتور معمر شتيوي، رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، بتاريخ 2021/5/4، مقر الهيئة. 

21 املصدر السابق، مقابلة هاتفية مع دكتورة مرفت بلبل، مصدر سابق. 
22 انظر/ي املادة 5 من القرار رقم 5 لسنة 2020 نظام الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية بشأن التعليم العالي، مصدر سابق. 

23 مقابلة شخصية مع السيد إياد أبو سمرة، مدير مكتب رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، بتاريخ 2021/4/5، مقر الهيئة؛ مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق، 2021/5/18. 
24 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 

25 مقابلة هاتفية مع الدكتورة ميرفت بلبل، مصدر سابق. 
26 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 

27 املصدر السابق. 
/http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac ،28 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، املوقع الرسمي
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● املوظفون يف الهيئة

يُعــَنُّ رئيــس الهيئــة بدرجــة وكيــل وزارة بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطن، بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ووفقــاً لترشــيح 
ُ رئيســاً للهيئــة أن يكــون مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص يف مجــال التعليــم العالــي وبخبــرة عمليــة  الوزيــر، ويشــترط فيمــن يُعــَنّ
ال تقــل عــن عشــر ســنوات، وأن يكــون حاصــاًل علــى درجــة الدكتــوراة، ورئيســها احلالــي الدكتــور معمــر شــتيوي عمــل موظفــاً 
يف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي29، ويتولــى مســؤوليات إدارة الهيئــة احملــددة بالقانــون ومــن أهــم أولوياتــه مراجعــة التقييمــات 

وتقديرها30.

أمــا باقــي موظفــي دوائــر الهيئــة كدائــرة االعتمــاد والترخيــص، ودائــرة اجلــودة، ودائــرة الدراســات، ودائــرة التعليــم يف اخلــارج، 
ــون  ــة، ويقوم ــة املدني ــن يف اخلدم ــن املوظف ــة لتعي ــق الشــروط العام ــم وف ــم تعيينه ــازات، فيت ــي لالمتي ــز الوطن ــرة املرك ودائ
بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة وفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد، ويحتكمــون يف أدائهــم وســلوكهم إلــى مدّونــة الســلوك وأخالقيــات 
الوظيفــة العامــة31، ويتــم تدريبهــم عليهــا، كمــا أّنــه يجــرى تقييــم دوري ألدائهــم وضبطــه بنــاًء علــى ذلــك32. وأشــار رئيــس الهيئــة 
إلــى أّن الطواقــم تلتــزم باملشــاركة بالورشــات والــدورات التــي يتــم تنظيمهــا بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد. يف حــن لــم 
ل ضــد أي موظــف مــن موظفــي الهيئــة حتــى اآلن شــكوى بتلقيــه هديــة أو رشــوة، ال ســيما وأّن العالقــة بــن موظفــي  تُســَجّ

الهيئــة واجلامعــات رســمية جــداً، إذ تراعــي الهيئــة احلياديــة العاليــة وال تســمح بالتراخــي نهائيــا33ً.

أمــا مــن ناحيــة الترقيــات والتقييمــات، فقــد أشــار رئيــس الهيئــة إلــى أّن العاملــن يخضعــون يف ذلــك لقانــون اخلدمــة املدنيــة 
أيضــاً، ويف حــال شــغور املناصــب يف الهيئــة، يتــم االتفــاق بــن وزارة التعليــم العالــي وبــن ديــوان املوظفــن علــى املواصفــات التــي 
يفتــرض أن تتوفــر يف شــاغل الوظيفــة إذ يراعــى التخصــص واخلبــرة والتقييمــات، خصوصــاً وأّن الهيئــة بحاجــة إلــى زيــادة 
عــدد العاملــن فيهــا. يوجــد يف الهيئــة 7 موظفــن مقارنــة بــدول مجــاورة كاألردن بهــا مــا يقــارب 112 موظفــاً، لذلــك تلجــأ 

الهيئــة للتعاقــد مــع املقّيمــن اخلارجيــن، إلــى حــن تعيــن كادر مــن اخلبــراء واملستشــارين34.

وتــرى مســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت أّنــه مــن الضــروري رفــد الهيئــة بخبــراء أكثــر درايــة يســتطيعون القيــام بأعمــال متقدمــة، 
للمســاهمة يف تســريع عمليــة تطويــر املعاييــر لضمــان اجلــودة يف اتخــاذ القــرار35؛ وذلــك علــى خــالف مــا يحــدث اآلن، حيــث أّن 
القــرارات تأخــذ وقتــاً طويــاًل وخاصــة يف مراحــل إرســال الطلــب إلــى التقييــم والــرد بالتقريــر بعــد فحصــه بالطــرق التقليديــة 
مــن قبــل الطاقــم الوظيفــي يف الهيئــة، مــن ثــم إرســاله إلــى مقّيمــن مــن اخلــارج36. ناهيــك عــن أّن بعــض املوظفــن ال يقومــون 
بالــرد علــى رســائل البريــد اإللكترونــي أو هواتــف الهيئــة، وتعــّد عمليــة االســتجابة ألســئلة املتعاقديــن بطيئــة وغيــر عمليــة، 
ــن وتزويدهــم مبراحــل وصــول  ــات املتعاقدي ــى طلب ــرد عل ــة لالســتعالمات وال ــب تخصيــص قســم يف الهيئ ــذي يتطل األمــر ال

الطلبــات37.

لكــن الهيئــة بحســب رئيســها، تقــوم حاليــاً مــن خــالل الفريــق الفنــي واإلداري بتجهيــز برنامــج رقابــي محوســب مغــذى بقاعــدة 
بيانــات متعلقــة بــكل جامعــات الوطــن، ســواء مــن حيــث طبيعــة الكليــات، أو البرامــج املوجــودة، باإلضافــة إلــى الكــوادر 
ــة  ــل الهيئ ــن قب ــزه م ــة، وهــذا النظــام ســيتم جتهي ــول يف كّل كلي ــدالت قب ــد مع ــن وحتدي ــة، وعــدد الطــالب املقبول األكادميي
الوطنيــة بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي مباشــرة38. لكــّن رئيــس الهيئــة لــم يحــدد الوقــت النهائــي إلجنــازه وال اآلليــة التــي 

ســيحافظ مــن خاللهــا علــى امللفــات ويســّرع يف إجنازهــا.

29 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
30 مقابلة هاتفية مع الدكتورة ميرفت بلبل، مصدر سابق. 

 31 انظر/ي: قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 باملصادقة على مدّونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة، اجلريدة الرسمية العدد 176
.https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2021/02/25/176s.pdf   

32 مقابلة هاتفية مع الدكتورة ميرفت بلبل، مصدر سابق. 
33 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق، بتاريخ 2021/5/17.

34 املصدر السابق.
35 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، مساعد رئيس جامعة بيرزيت، بتاريخ 2021/5/16. 

36 املصدر السابق. 
 37 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان تالحمة، مصدر سابق.

38 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة بتاريخ 2021/5/18، مصدر سابق.
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● التقييم واملقّيمون

تهتــم دائــرة اجلــودة والنوعيــة يف الهيئــة مــن خــالل قســمْي تقييــم مؤسســات التعليــم العالــي وتقييــم البرامــج؛ بتنســيق عمليــة 
التقييــم الشــمولي علــى املســتويْن الداخلــي واخلارجــي، ومتابعــة جميــع مراحــل التقييــم مــع املنســق ذي العالقــة بالتخصصــات 
اخلاضعــة للتقييــم، وتطويــر معاييــر إنشــاء مؤسســات تعليــم عــاٍل جديــدة، واملشــاركة يف عمليــة تطويــر معاييــر البرامــج، 
وتدريــب املؤسســات إلجــراء التقييــم الذاتــي بشــكل منفــرد، أو أحيانــا ضمــن جلــان متخصصــة ذات عالقــة مبؤسســات 
التعليــم العالــي. باإلضافــة إلــى االتصــال باملقّيمــن اخلارجيــن املقترحــن مــن قبــل املنســق، وإعــداد قائمــة بأســماء املقّيمــن 

اخلارجيــن وحتديثهــا دائمــاً، وإعــداد تقاريــر أخــرى حســب احلاجــة39.

ويقــول رئيــس الهيئــة، إّن لــدى الهيئــة قائمــة كبيــرة مــن املقّيمــن، ممــن يتــم التواصــل معهــم باســتمرار، ســواء كانــوا محليــن 
أو دوليــن، اذ تراعــي الهيئــة أّلا تكــون هنــاك أّي عالقــة بــن املقّيــم واجلهــة املنــوط بــه تقييمهــا، باإلضافــة إلــى أّن الهيئــة ال 
تقــوم بنشــر أســماء املقّيمــن حتــى ال حتــاول املؤسســات التعليمــة املطلــوب تقييمهــا التواصــل معهــم أو الضغــط عليهــم. كمــا 
أّن الهيئــة تراعــي أن يتــم تعيــن املقّيــم مــن جامعــة أخــرى آخذيــن بعــن االعتبــار التنافــس واملشــاكل بــن اجلامعــات، وغالبــاً 
ــم إذا شــعرت الهيئــة بــأّن التقييــم غيــر موضوعــي مــن أجــل التأكــد مــن شــفافية  مــا يتــم إرســال التقييــم إلــى أكثــر مــن مقّي
وحياديــة هــذا التقريــر، ال ســيما وأّن الهيئــة قــد تقــوم بالتعاقــد مــع أكثــر مــن جهــة تقييميــة، خصوصــاً وأّن لديهــا تفاصيــل 

كاملــة لبيانــات العاملــن ودرجاتهــم العلميــة ويتــم حتديثهــا بشــكل مســتمر.

كمــا أّن هيئــة االعتمــاد واجلــودة هــي التــي تعتمــد آراء املقّيمــن ومــن ثــم ترفعهــا إلــى مجلــس الهيئــة، ال ســيما وأّن لهــا كامــل 
الصالحيــات بتكليــف املقّيمــن والتعاقــد معهــم بشــكل مباشــر دون الرجــوع لــوزارة التعليــم العالــي، لكّنهــا تراعــي يف اختيــار 
ــق  ــى اإلجنــاز بشــكل دقي ــدرة عل ــج والق ــم للبرنام ــة والتخصــص املالئ ــة والبحثي ــرة التعليمي ــي، واخلب املقّيمــن املؤهــل العلم
ــوع البرنامــج أو  ــا ن ــي يفرضه ــر أخــرى حســب الضــرورات واحلاجــة الت ــاك معايي ــي، وهن ــار املال ــى جانــب االعتب ومحــدد، إل

املؤسســة40.

وتؤكــد املقّيمــة ل. ر وهــي اخلبيــرة يف مجــال عملهــا وفقــاً لســيرتها الذاتيــة حيــث عملــت مــع كثيــر مــن املؤسســات الدوليــة يف 
هــذا اجملــال، أّن الهيئــة تختــار املقيمــن بالفعــل وفقــاً ملــا ســبق مــن معاييــر، لكــن ال توجــد مدّونــة ســلوك حتكــم عمــل املقّيمــن، 
فيمــا توضــح الهيئــة األدبيــات واألخالقيــات وشــبهات تضــارب املصالــح عنــد التعاقــد علــى التقييــم، أمــا املقّيمــون الذيــن هــم 
ــوا  ــي تدرب ــات الوظيفــة العامــة الت ــة الســلوك وأخالقي ــن، مدّون باألصــل موظفــون عامــون، فلديهــم بخــالف املقّيمــن اآلخري

عليهــا مســبقا41ً.

أمــا حــول مســاحة العمــل التــي تفردهــا الهيئــة للمقّيــم، فــإّن الهيئــة تعطــي خصوصيــة عاليــة وهــي ال تتدخــل يف وجهــة نظــر 
ــم إذا مت بالفعــل األخــذ بوجــه نظــره وتقريــره أم ال،  املقّيمــن التقديريــة بجــودة مؤسســة أو برنامــج مــا، لكــن ال يعــرف املقّي
كمــا ال يتــم متابعــة األمــر معــه42. ويف حــال وجــود أكثــر مــن مقّيــم علــى املؤسســة أو البرنامــج الواحــد، فــال يتــم التواصــل بــن 

املقّيمــن، ويعمــل كّل مقّيــم مبعــزل عــن اآلخــر بشــكل ســري43.

وعلــى الرغــم مــن أّن كّل تلــك املعاييــر معممــة علــى اجلهــات املعنيــة، إّلا أّن الهيئــة لــم تنشــرها علــى موقعهــا حتــى حلظــة إعــداد 
هــذا التقريــر، نظــراً لعــدم جهوزيــة املوقــع اإللكترونــي مــن قبــل اجلهــات الفنية44.

.https://www.mohe.ps/quality/viewer/page/279/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9 39 هيكل الهيئة، وزارة التربية والتعليم العالي هيئة االعتماد واجلودة، املوقع الرسمي
40 مقابلة شخصية مع السيد معمر شتيوي، مصدر سابق. 
 41 مقابلة هاتفية مع الدكتورة املقّيمة )ل. ر(، مصدر سابق.

42 مقابلة هاتفية مع الدكتورة، ل. ر، مصدر سابق. 
43 مقابلة هاتفية مع الدكتورة: ل. ر، مصدر سابق. 

./http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac ،44 الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، املوقع الرسمي
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أّمــا مــن وجهــة نظــر املتعاقديــن كاملستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة حــول املقّيمــن، فــكان لديــه اعتــراض علــى بعــض 
املقّيمــن احملليــن يف جزئيــة أّنهــم ال يتحلّــون باحلياديــة كاملقّيمــن اخلارجيــن، الذيــن كانــوا أكثــر مهنيــة مــن ناحيــة املقارنــة 
بــن البيئــة واألنظمــة التعليميــة اخملتلفــة45؛ فمثــاًل عنــد اقتــراح فتــح برنامــج جديــد، تكــون نتيجــة التقييــم ســلبية مــن أحــد 
املقّيمــن مــا يحــرم اجلامعــة مــن فتــح هــذا البرنامــج، ويف املقابــل نكتشــف بعــد دورة ثانيــة أّنــه مت افتتــاح البرنامــج نفســه يف 
جامعــة أخــرى، أي أّن املقّيــم نفســه اقتبــس أفــكار البرنامــج التــي ُقّيمــت وكان مســؤوالً عــن تقييمهــا ورفضهــا ألســباب غيــر 
معلومــة، ثــم أعطــى تلــك األفــكار جلامعــة أخــرى منافســة قــد يكــون هــو علــى اتصــال بهــا أو لديــه عالقــة أو ارتبــاط أكادميــي 
معهــا، ال ســيما وأّن معظــم املقّيمــن هــم أكادمييــون بشــكل أو بآخــر ويعملــون مــع جامعــات مختلفــة، لذلــك يفّضــل أن يكــون 

املقّيــم مــن اخلــارج46.

ويف هــذه اجلزئيــة وللحــد مــن تضــارب املصالــح؛ يفّضــل أن تقــوم الهيئــة بتســجيل نســخة عــن البرنامــج املقتــرح مــن أّي 
جهــة تعليميــة كانــت، ضمــن حواســيبها املتصلــة، بحيــث حتفــظ لهــذه اجلهــة حقوقهــا الفكريــة، حتــى لــو مت رفــض ترخيــص 
البرنامــج، لكــّن هــذا يحافــظ علــى تقييــم نزاهــة املقّيمــن. أمــا الدكتــورة امتيــاز درويــش مــن »جامعــة بيرزيــت« فتــرى أّن بعــض 
ــه  ــم لــم يتبــع برنامجــاً معينــاً لذلــك فإّن املقّيمــن يكونــون يف بعــض األحيــان غيــر ملّمــن باملعلومــات عــن البرنامــج، وأّن املقّي

يوجــد لــكّل برنامــج منــوذج يوائــم تصنيفــه.

ــم  ــراً يف هــذا اجملــال، وأّلا يت ــج وخبي ــة البرام ــم متخصصــاً يف كتاب ــون املقّي ــدون أن يك ــدم، يفضــل املتعاق ــا تق ــى م ــاًء عل وبن
االعتمــاد علــى موظفــن حكوميــن أو موظفــي الهيئــة الذيــن ال يســمح مؤهلهــم العلمــي بذلــك، خصوصــاً أولئــك احلاصلــن 

ــا47. ــة علي ــى درجــة البكالوريــوس وليــس درجــة علمي عل

وحــول آراء املؤسســات اجلامعيــة، يقــول رئيــس الهيئــة إّن الهيئــة تأخــذ علــى محمــل اجلــد أي اعتــراض علــى املقّيمــن مــن 
م تتركــز علــى التقاريــر التقييميــة باعتبارهــا غيــر محايــدة وأّن  أّي جهــة تعليميــة، لكّنــه يشــير إلــى أّن االعتراضــات التــي تُقــَدّ
ــم  ــم غيــر ملــّم مبوضــوع التقييــم، وليــس علــى املقّيمــن أنفســهم، يف هــذه احلــاالت تقــوم الهيئــة بإحالــة امللــف إلــى مقّي املقّي
ثالــث للفصــل باالعتــراض48. لذلــك يُفضــل أّلا يقــل عــدد املقّيمــن عــن ثالثــة، وأن يكونــوا مــن مختلــف املناطــق الســكنية ومــن 
ضمنهــا قطــاع غــزة، وأن ينتمــوا لعــدد مختلــف ومتنــوع مــن املؤسســات ال ســيما القطــاع اخلــاص، باإلضافــة إلــى أن يكــون لــدى 
الهيئــة بنــك أســماء مــن املقّيمــن تســتعن بهــم بشــكل أكبــر وأوســع، وتستشــيرهم يف القضايــا والبرامــج الكبيــرة باعتبارهــم 

مجلســاً استشــارياً خارجيــاً متطوعــا49ً.

45 مقابلة هاتفية مع دكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
46 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان تالحمة، مصدر سابق. 

47 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد ديب؛ ومقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق. 
48 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 

49 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان تالحمة، مصدر سابق.
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◄ ثالثًا: إجراءات الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة  

تعتمــد الهيئــة علــى جملــة مــن اإلجــراءات مــن أجــل ترخيــص املؤسســات التعليميــة والبرامــج، ففــي حالــة املؤسســات هنــاك 
أربــع مراحــل يجــب علــى اجلهــة املتعاقــدة أن تتجاوزهــا. ثــم يحــّق لهــا يف حــال حصولهــا علــى الترخيــص، أن تتقــدم بطلبــات 
العتمــاد البرامــج التعليميــة، وذلــك مــن خــالل ثــالث مراحــل متتاليــة ومتتابعــة وتكــون مشــابهة إلجــراءات طلــب الترخيــص 
مــن ناحيــة املــدة الزمنيــة احملــددة لتقــدمي الطلــب املســتويف لكافــة الشــروط، ومــن ناحيــة مرحلــة التقييــم واتخــاذ القــرار50.

وتقبــل الهيئــة طلبــات الترخيــص واعتمــاد البرامــج يف أّي وقــت، علــى أن يتــم التعامــل معهــا باإلجــراءات والشــروط املعتمــدة، 
وهــي منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي بشــكل عــام وال ميكــن تعبئتهــا بشــكل محوســب علــى موقــع الهيئــة51 وال بــد مــن حتديــث 

البيانــات علــى املوقــع الرســمي للهيئــة52. علــى أن تبــدأ مــع بدايــة أول دورة مــن تاريخــه. وذلــك علــى دورتــْن ســنوياً:

الدورة األولى: خالل الفترة من 1 أيار إلى 30 حزيران.

الدورة الثانية: خالل الفترة من 1 تشرين الثاني إلى 31 كانون األول.

وتبدأ إجراءات تقدمي الطلب، يف أربع مراحل متتابعة وملدة 10 شهور، كالتالي:

- املرحلــة األولــى: وهــي مرحلــة املوافقــة املبدئيــة، وجتتمــع فيهــا الشــخصية االعتباريــة مــع الهيئــة وتقــدم مقتــرح إنشــاء 
مؤسســة تعليــم عــاٍل ملخصــة بســيرة ذاتيــة عــن املؤسســة التــي ســتتقدم لهــا بالطلــب، ويتضمــن املقتــرح مبــررات إنشــاء هــذه 
املؤسســة ورســالتها وأهدافهــا وخططهــا وسياســاتها التعليميــة والتنمويــة؛ والتــي تناقــش مــع مجلــس الهيئــة53. وهــذا تغييــر 
باإلجــراءات التــي كانــت بالســابق وفــق إرشــادات الدليــل54 قبــل عــام 2020، حيــث كانــت الهيئــة ترفــع املقتــرح إلــى وزيــر التعليــم 
العالــي لعرضــه علــى مجلــس التعليــم العالــي التخــاذ قــرار املوافقــة املبدئيــة أو الرفــض بنــاء علــى السياســات العامــة للتعليــم 
العالــي، ويف حــال احلصــول علــى املوافقــة املبدئيــة يُســمح للجهــة املتقدمــة بتقــدمي طلــب الترخيــص خــالل فتــرة ال تتجــاوز 

ســنة مــن تاريــخ صــدور املوافقــة املبدئيــة، ويف حــال الرفــض يغلــق امللــف وال يســمح باســتئناف القــرار55.

- املرحلــة الثانيــة: وفيهــا يتــم تقــدمي الطلــب واحلصــول علــى املصادقــات الرســمية وكافــة املتطلبــات القانونيــة، وال يحــّول امللــف 
للمرحلــة التاليــة وهــي عمليــة اســتيفاء »التقييــم« دون اكتمالــه، ويتــم التحقــق مــن ذلــك مــن خــالل منــوذج معــدٍّ لهــذا الغــرض 

يف حــال الترخيــص56.
أمــا يف حالــة اعتمــاد البرامــج، تــرى مســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت أّن هــذه املرحلــة، ال يفتــرض أن تقتصــر علــى التأكــد 
مــن األوراق واألختــام فقــط، بــل يفّضــل أن يكــون هنــاك أيضــاً فحــص للطواقــم األكادمييــة وكفاءاتهــا وتناســبها مــع البرنامــج 
املقتــرح، وذلــك مــن خــالل رفــد الهيئــة بطاقــم متخصــص لذلــك، علــى أن يتــم هــذا الفحــص قبــل حتويــل امللــف للتقييــم، حيــث 
يختصــر هــذا اإلجــراء بشــكل كبيــر مــن الوقــت الــالزم لعمليــة االعتمــاد57. كمــا أّنــه يفتــرض أن تقــوم الهيئــة بإرســال رد كتابــي 
وبشــكل مباشــر للجهــة التــي اســتكملت كافــة أوراقهــا حتــدد فيــه املــدة املفترضــة للجهــة املتعاقــدة مــن أجــل إنهــاء إجــراءات 
ــون إّلا أّن األمــر  ــة محــددة يف القان ــدد الزمني ــى الرغــم مــن أّن امل ــرك األمــر مفتوحــاً ألشــهر، وعل ــة، وأّلا يت الترخيــص كامل
تتخللــه أحيانــاً بعــض اجملامــالت، كمــا أّن التواصــل مــن الهيئــة يقتصــر فقــط علــى احلــاالت التــي لــم تســتكمل فيهــا اجلهــة 

التــي تقدمــت بالطلــب كامــل أوراقهــا58.

50 إجراءات االعتماد، الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، وزارة التربية والتعليم العالي،
 .http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=630&fbclid=IwAR04nH2yMMtYId0410BwEy8aVArhOoVymdxK77yjY6aUbU-Tc-BneljYUcD   

51 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
52 مقابلة هاتفية مع الدكتورة ميرفت بلبل، مصدر سابق. 

53 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
54 الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13-12.
55 الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13-12.

56 للمزيد حول مرحلة تقدمي الطلب انظر/ي: عملية الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13. 
57 الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13-12.

58 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز محمد درويش، مصدر سابق.



14

النزاهة والمساءلة والشفافية
في أعمال الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

ــرة واالختصــاص حتــت  ــة فريقــاً مــن األكادمييــن واملهنيــن مــن ذوي اخلب ــم؛ تشــكل الهيئ ــة: اســتيفاء التقيي ــة الثالث - املرحل
ــم يقــدم الفريــق  ــزم، ومــن ث ــارة ميدانيــة ومقابــالت حيثمــا يل ــام بزي ــق، لدراســة الطلــب وتقييمــه والقي إشــراف منســق للفري

ــاً شــاماًل إلــى الهيئــة59. ــراً تقييمي تقري

ويف هــذه املرحلــة، بحســب املقّيمــة )ل. ر( متــد الهيئــة املقّيمــن بنمــوذج تقييــم ال يقّيــد املقّيــم بأســئلة مغلقــة، وتوضــح فيــه 
كّل اجلوانــب التــي يفتــرض التركيــز عليهــا أثنــاء عمليــة التقييــم ســواء النواحــي اإليجابيــة أو الســلبية، إلــى جانــب مــدى حاجــة 
وفائــدة البلــد وســوق العمــل ملثــل هــذا البرنامــج، وإذا كانــت اإلمكانيــات لــدى اجلامعــة ســواء مــن الناحيــة اللوجســتية واخلطــة 
الفنيــة واملناهــج العلميــة أو الطواقــم األكادمييــة والفنيــة تســمح باعتمــاد مثــل هــذه املؤسســة أم ال، وهــي ذات اإلجــراءات التــي 

تخضــع لهــا عمليــة اعتمــاد البرامــج التعليميــة60.

ــة،  ــة األمريكي ــم، ويقــول كلٌّ مــن املستشــار األكادميــي للجامع ــر التقيي ــب تقري ــي تقدمــت بالطل ــة الت وفيمــا بعــد تتلقــى اجله
ــم لدراســته وإجــراء التعديــالت الالزمــة ومعاجلــة  ــر التقيي ــة ترســل بالفعــل تقري ومســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت إّن الهيئ
جوانــب الضعــف والقصــور، وأحيانــاً يتــم ذلــك بالتشــاور مــع الهيئــة يف تفاصيــل التقييــم، وتأخــذ الهيئــة حينهــا بعــن االعتبــار 
ــة61، والتــي تعيــد إرســاله بدورهــا إلــى فريــق التقييــم لالّطــالع عليــه  ــى أن ترســل ردهــا إلــى الهيئ وجهــة نظــر اجلامعــة، عل
وتقييــم التعديــالت ووضــع التوصيــات يف تقريــر نهائــي وتســليمه إلــى الهيئــة يف فتــرة ال تتجــاوز شــهراً مــن تاريخــه62. وهــذا 

خالفــاً ملــا كان ســابقاً، إذ إّن الهيئــة لــم تكــن تضيــف ملخصــاً خاصــاً بهــا بجانــب التقريــر63.

وتــرى اجلهــات املتعاقــدة، أّنــه ال توجــد أيــة اعتراضــات علــى منــوذج التقييــم نفســه مــن وجهــة نظــر املستشــار ومســاعدة رئيــس 
ــه يغطــي معظــم اجلوانــب64. يف املقابــل يــرى الدكتــور ســلمان تالحمــة »جامعــة اخلليــل« عــدم ضــرورة  جامعــة بيرزيــت، وأّن
وجــود معيــار دراســة اجلــدوى االقتصاديــة أو التعاقــد مــع الــكادر األكادميــي، أو وجــود مختبــرات فعليــاً، ال ســيما وأّنــه ال يعتقــد 
بــأّن هنــاك أّي متعاقــد يقــوم بالفعــل بدراســة جــدوى حقيقيــة، وإمّنــا شــكلية. أمــا مــن الناحيــة االكادمييــة، فهنــاك صعوبــة ألّنــه 
ال يوجــد طاقــم أكادميــي يوافــق علــى تعاقــد مشــروط باالعتمــاد، إذ يعتبــره احتــكاراً ال يســمح لــه بحريــة االلتــزام بتعاقــدات 
أخــرى. أمــا بالنســبة للمختبــرات، فمــن غيــر املنطقــي أن تقــوم املؤسســة ببنــاء مختبــرات مكلفــة ماليــاً قبــل قبــول االعتمــاد، 
فهــذه خســارة كبيــرة ال ميكــن تعويضهــا. لذلــك مــا املانــع مــن أن يكــون هنــاك مقتــرح لبنــاء اخملتبــرات ضمــن مخطــط هندســي 
معتمــد مــن جهــة رســمية يكــون مطابقــاً للمعاييــر، مــع اقتــراح طاقــم أكادميــي ضمــن املعاييــر أيضــاً، وأن يكــون التفاهــم معهــم 

شــفوياً، حلــن االعتمــاد65.

كمــا أّن ذلــك ال مينــع مــن وجهــة نظــر املقّيمــة )ل. ر( ومســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت أن تقــوم الهيئــة بتحديــث النمــوذج بشــكل 
مســتمر ودائــم خصوصــاً يف ظــل املنافســة الشــديدة بــن اجلامعــات والتطــور املســتمر للتعليــم ومبــا يتوافــق مــع تصنيفــات 
البرامــج ومســتواها، خصوصــاً وأّن الهيئــة يف النهايــة هــي مــن يتخــذ قــرار االعتمــاد بعــد االّطــالع علــى تقييمــات املقّيمــن، وال 
يتــم إطــالع املقّيمــن علــى قرارهــا أو مراجعتهــم بــه66، األمــر الــذي ال يســمح للمقّيــم باالعتــراض يف حــال مت اعتمــاد البرنامــج 

رغــم وجــود تقييــم ســلبي67.

59 للمزيد حول إجراءات التقييم انظر/ي: الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13. 
60 مقابلة مع املقّيم الدكتور، أ. ن، مصدر سابق. 

61 للمزيد حول إجراءات التقييم انظر/ي: الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13.
62 للمزيد حول إجراءات التقييم انظر/ي: الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي، ص13. 

63 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان تالحمة، مصدر سابق. 
64 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق. 
65 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان تالحمة، مصدر سابق. 

66 مقابلة هاتفية مع املقّيم الدكتور أ. ن، مصدر سابق. 
67 مقابلة هاتفية مع الدكتورة ميرفت بلبل، مصدر سابق. 
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- املرحلــة الرابعــة: اتخــاذ القــرار؛ ترفــع اجلهــات الفنيــة يف الهيئــة يف هــذه املرحلــة امللــف كامــاًل إلــى مجلــس إدارة الهيئــة 
الــذي تشــّكل وفــق قــرار مجلــس الــوزراء لعــام 2020 )فيمــا كان امللــف يرفــع يف الســابق لوزيــر التعليــم العالــي التخــاذ القــرار 
املناســب68(. ففــي حــال ُقبــل الطلــب مُتنــح املؤسســة الترخيــص ملــدة خمــس ســنوات، وعليهــا أن تباشــر حينهــا باســتيفاء 
متطلبــات االعتمــاد العــام مبــا يف ذلــك املبانــي والبنيــة التحتيــة، وتقــدمي طلــب االعتمــاد للحــد األدنــى مــن عــدد الكليــات، خــالل 
مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات مــن تاريــخ املوافقــة69؛ وإّلا فإّنــه يتــم إلغــاء ترخيصهــا مــن قبــل مجلــس التعليــم العالــي، 

وعلــى اجلهــة املتقدمــة بالطلــب تقــدمي التبريــرات املقنعــة ألســباب التأخيــر70.

أّمــا يف البرامــج، فيشــترط يف حــال اعتمادهــا أن يبــدأ التدريــس يف البرنامــج خــالل مــدة ال تزيــد عــن عــاٍم واحــد مــن تاريــخ 
ــى القــرار حســب  ــب يحــق للجهــة املتقدمــة االســتئناف عل ــاًة أيضــا71ً. ويف حــال رفــض الطل ــر ملغ ــا تعتب االعتمــاد، وإّلا فإّنه

تعليمــات االســتئناف غيــر املنشــورة واملعمــول بهــا يف الهيئــة72.

علــى الرغــم مــن أهميــة وضــرورة هــذه اإلجــراءات خصوصــاً تلــك املتعلقــة برفــض البرامــج التعليميــة، إّلا أّنهــا غيــر منشــورة 
ــي وخاصــة الطــالب اجلــدد أو األقــدم مــن معرفــة املؤسســات والبرامــج  ــوزارة، بشــكل يتيــح لألهال ــة أو ال ــى موقــع الهيئ عل
التعليميــة املعتــرف بهــا مــن قبــل الهيئــة، وهــو مــا يؤثــر عليهــم وعلــى مســتقبلهم بعــد التخــرج73. كمــا أّن هنــاك إشــكاليًة أخــرى 
تتعلــق باجلامعــة نفســها أشــار لهــا رئيــس الهيئــة وهــي أّن الهيئــة »تُبلــغ اجلامعــة نفســها التــي ال تنشــر هــذه االعترافــات أو 
عدمهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة حتــى يتــاح للطــالب حريــة االختيــار وعــدم االنخــداع بالتخصــص أو املؤسســة التــي تقــوم 

أحيانــاً بإيهامــه أّن طلــب الترخيــص للمؤسســة أو البرنامــج التعليمــي ســتتم املوافقــة عليــه واالعتــراف بــه قريبــاً«74.

علــى الرغــم مــن تسلســل مراحــل تقــدمي الطلــب بشــكل واضــح، ومخاطــر عــدم نشــر االعترافــات واالعتمــادات ورفــض البرامــج 
علــى موقــع الهيئــة واجلامعــات؛ إّلا أّن هنــاك مالحظــات عامــة أخــرى مــن املتعاقديــن علــى بعــض مراحــل إجــراءات التراخيــص 
واعتمــاد البرامــج، مثــل حتديــد دورتــن فقــط مــن أجــل تقــدمي الطلبــات. إذ تــرى مســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت أّن تاريــخ 
بدايــة دراســة طلــب الترخيــص واالعتمــاد أو اعتمــاد البرامــج التعليميــة يفتــرض أن يبقــى مفتوحــاً كمــا يف حالــة تقــدمي الطلــب 
وأن تتــم متابعتــه يف حينــه، خصوصــاً وأّن هنــاك مــدة طويلــة إلجــراءات التقــدمي تتكــون مــن أربــع مراحــل متتابعــة وملــدة 10 
شــهور75؛ ففكــرة دراســة الطلبــات بشــكل مســتمر أفضــل لكافــة املتعاقديــن، خصوصــاً يف حــال تقدمــوا بعــدة برامــج مــن عــدة 
مؤسســات مختلفــة بوقــت واحــد، حيــث يســاعد ذلــك علــى جتنــب تعــارض البرامــج أو تشــابهها، وهــذا بخــالف تقييــم كل دورة 
علــى حــدة، ال ســيما وأّن هــذا يقلــل مــن قــدرة الهيئــة علــى اكتشــاف البرامــج املتشــابهة، وبنفــس الوقــت قــد يحــرم مؤسســة مــن 

املنافســة علــى اعتمــاد برنامجهــا إذا مــا انتهــت الــدورة وتأّجــل النظــر يف برنامجهــا للــدورة التاليــة.

باإلضافــة إلــى أّن هــذا يخفــف عــن الــكادر البشــري يف الهيئــة واملقّيمــن عــبء التركيــز يف عملهــم علــى فترتــْن مــن الســنة 
فقــط، خاصــًة يف حــال كان عــدد املقّيمــن محــدوداً، كمــا أّنــه سيســمح مبرونــة أوســع يف االّطــالع علــى التفاصيــل والدراســة 
املتأنيــة للبرامــج املتقدمــة76. فضــاًل عــن أّن ذلــك يحقــق شــفافية أوســع يف مقارنــة أســباب رفــض بعــض البرامــج يف حالــة 
التشــابه، حيــث أشــارت مســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت إلــى أّن هنــاك برنامجــاً تقدمــت بــه اجلامعــة مــن أجــل االعتمــاد يف 
العــام 2013 حيــث مت رفضــه دون تقييــم، ثــم فيمــا بعــد اتضــح أّن هنــاك جامعــة أخــرى كانــت تقدمــت بــه، وحينهــا رفــع رئيــس 
الهيئــة الطلــب للوزيــر الــذي أخــذ القــرار بالرفــض دون عقــد اجتمــاع جمللــس الهيئــة وفقــاً لقانــون التعليــم العالــي77. ويف حــدث 
مماثــل، أفــاد املستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة أّنــه مت أيضــاً تقــدمي طلــب العتمــاد برنامــج مــن قبــل اجلامعــة للهيئــة، 
التــي أوضحــت بدورهــا أّن هنــاك برنامجــاً مشــابهاً لــه يف جامعــة أخــرى، وطلبــت مــن اجلامعــة تغييــر اســم البرنامــج فقــط، 

علــى الرغــم مــن تشــابه احملتــوى يف كال البرنامجــْن78.

68 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق، الدليل اإلرشادي للترخيص واالعتماد يف مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي- الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، ص13-12. 
 69 إجراءات االعتماد، الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، وزارة التربية والتعليم العالي،

.http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=630&fbclid=IwAR04nH2yMMtYId0410BwEy8aVArhOoVymdxK7BneljYUcD-Tc-7yjY6aUbU    
 70 املصدر السابق.

 71 إجراءات االعتماد، الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، وزارة التربية والتعليم العالي،
.http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=630&fbclid=IwAR04nH2yMMtYId0410BwEy8aVArhOoVymdxK7BneljYUcD-Tc-7yjY6aUbU    

72 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
73 املوقع اإللكتروني للهيئة وموقع وزارة التعليم العالي. 

74 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
75 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز محمد درويش، مصدر سابق. 

76 املصدر السابق. 
77 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق.

78 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد ديب، مصدر سابق.
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مثــل هــذا التضــارب، يحــرم بعــض اجلامعــات مــن حّقهــا يف املنافســة علــى مثــل هــذه البرامــج »خاصــًة بالنســبة للطلبــة الذيــن 
يرغبــون يف تفضيــل جامعتنــا علــى غيرهــا، حيــث يصبــح البرنامــج حكــراً علــى جامعــات دون األخــرى، وهــذا يؤثــر ماديــاً علــى 

اجلامعة«79.

املشــكلة املذكــورة أعــاله ليســت الوحيــدة التــي تعرضــت لهــا اجلامعــة األمريكيــة، فهنــاك مشــكلة أخــرى ظهــرت حــن تقّدمــت 
اجلامعــة يف العــام 2014 بطلــب لفتــح كليــة طــب، وقــد مت تأجيــل النظــر يف الطلــب دون مبــرر مقنــع، وكذلــك تقدمــت جامعــة 
اخلليــل بطلــب مشــابه، لكــّن رئيــس احلكومــة آنــذاك أصــدر قــراراً مبنــع فتــح كليــة طــب دون وجــود مبــررات قانونيــة، علــى 
ــى  ــل اجلامعــة عل ــرح املوضــوع مــن قب ــر احلكومــة، ُط الرغــم مــن عــدم اختصــاص رئيــس احلكومــة بذلــك80. لكــن بعــد تغيي
رئيــس احلكومــة الثامنــة عشــرة الــذي ألغــى القــرار لعــدم اختصــاص رئيــس احلكومــة وكــون هــذا القــرار مــن اختصــاص الهيئــة 
الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة ووزارة التعليــم العالــي. حيــث أعــادت اجلامعــة تقــدمي الطلــب مــرة أخــرى للهيئــة التــي تشــاورت 

مــع نقابــة األطبــاء، وأصــدرت توصيــة بفتــح كليــة الطــب يف اجلامعــة األمريكيــة، ويف جامعــة اخلليــل والبوليتكنــك81.

يف املقابــل أشــار رئيــس الهيئــة إلــى أّن مــن حــق جميــع املؤسســات التقــدم مبــا تــراه مناســباً لهــا ومــن وجهــة نظرهــا، ســواء 
بطلــب الترخيــص واالعتمــاد، أو البرامــج التعليميــة، لكــّن الهيئــة تعتمــد املقترحــات وفقــاً للقوانــن والسياســات والتعليمــات 
ــى تقديرهــا لســوق العمــل، دون  ــة، باإلضافــة إل املعمــول بهــا وفقــاً لقــدرات كادرهــا البشــري وإمكانياتهــا اللوجســتية والفني
حرمــان جامعــة ومنــح أخــرى. »فهنــاك مثــال مؤسســات تقدمــت بطلــب لفتــح كليــة طــب أســنان، وتقديرنــا وفــق الدراســات التــي 
قمنــا بهــا، أّن هنــاك فائضــاً مــن أطبــاء األســنان وتشــبعاً يف ســوق العمــل مــن مثــل هــذا التخصــص، وبالتالــي أصــدر مجلــس 
اإلدارة قــراراً بوقــف املوافقــات علــى ترخيــص هــذه الكليــات، وهــذا القــرار لــم يُتخــذ بنــاًء علــى آراء وأســباب شــخصية بــل 
كان وفــق جلنــة مكّونــة مــن طاقــم مــن وزارة الصحــة ونقابــة األطبــاء الذيــن طالبــوا بعــدم فتــح مثــل هــذه الكليــة«82. ويف هــذا 
مخالفــة لعمــل الهيئــة حيــث ال يجــوز للنقابــات التدخــل بعمــل الهيئــة، وهــذا علــى عكــس دور النقابــات يف دول العالــم التــي 

يتمثــل هدفهــا يف خلــق فــرص عمــل للخريجــن وتطويــر البرامــج ومســاحة التنافــس.

أمــا حــول مــا أُثيــر عــن وجــود شــبهات فســاد تتعلــق بفتــح كليــة الطــب يف جامعــة اخلليــل، واجلامعــة األمريكيــة، فقــد قامــت 
ــل شــبهة فســاد83،  ــم ميث ــة ول ــة البحت ــّن أّن هــذا كان مــن ضمــن اإلجــراءات اإلداري ــه، وتب ــق ب ــك والتدقي ــة ذل ــة مبتابع الهيئ
الســيما وأّن وزارة التعليــم العالــي هــي التــي رفعــت قضيــة ضــد اجلامعــة يف حينــه بســبب اســتقبال األخيــرة طلبــات انتســاب 
مــن الطــالب قبــل صــدور أمــر االعتمــاد مــن عدمــه، ثــم حلـّـت القضيــة بعــد أن ُســمح للجامعــة بتقــدمي طلــب ثــاٍن وافتتــاح كليــة 

الطــب84.
  

79 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
80 املصدر السابق. 
81 املصدر السابق. 

82 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
83 مقابلة هاتفية مع االستاذة رشا عمارنة، مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2021/5/20. 

84 مقابلة هاتفية مع الدكتور سلمان تالحمة، مصدر سابق.
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◄ رابعًا: إجراءات التقييم الجودة )التقارير والمتابعة(

تقــوم الهيئــة كّل خمــس ســنوات بإعــادة جتديــد اعتمــاد البرامــج التعليميــة الفاعلــة مــرة ثانيــة لــكّل مؤسســات التعليــم العالــي، 
وذلــك بغــرض مراجعــة مخرجــات البرنامــج التعليمــي وأهدافــه ومتابعــة التطــور يف اخلطــة الدراســية وكفايــة الكــوادر البشــرية 
ــون إعــادة  ــة، وتك ــدى الهيئ ــدة ل ــر املعتم ــق املعايي ــات وإجــراءات اجلــودة مبــا يحق ــة املســاندة وجناعــة آلي واملصــادر التعليمي

االعتمــاد ســارية ملــدة خمــس ســنوات أخــرى85.

ويتوجــب حينهــا علــى املؤسســات التعليميــة املرخصــة واملعتمــدة لــدى الهيئــة تقــدمي طلــب إعــادة االعتمــاد لبرامجهــا يف العــام 
األخيــر مــن الفتــرة الزمنيــة املمنوحــة العتمــاد البرنامــج احملــددة بخمــس ســنوات، كمــا يجــب علــى املؤسســة أن تتقــدم بطلــب 

إعــادة االعتمــاد يف حالــة رغبتهــا بإجــراء أّيــة تعديــالت أو تغييــرات جوهريــة علــى البرنامــج تســتوجب إعــادة االعتمــاد86.

تــرى مســاعدة رئيــس جامعــة بيرزيــت، أّن املــدة الزمنيــة إلعــادة اعتمــاد البرامــج أو حتــى جتديــد اعتمادهــا، هــي مــدة طويلــة 
جــداً، فمثــاًل تنتهــي ســنوات البكالوريــوس األربــع قبــل العــودة للتقييــم مــرة أخــرى بهــدف التحقــق مــن االلتــزام باملعاييــر. أي 
أّنــه يتــم اتخــاذ قــرار إعــادة االعتمــاد بعــد تخريــج الفــوج األول، وهــو مــا قــد يحــدث كارثــة للخريجــن يف حــال جــاء الــرد علــى 
طلــب االعتمــاد ســلبياً. ووفقــاً للمستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة، فــإّن بعــض اجلامعــات قامــت باســتقبال الطــالب 

بالفعــل، وعندمــا أنهــى الطــالب الدراســة، لــم تصــادق الــوزارة علــى شــهادات اخلريجــن87.

ويوضــح رئيــس الهيئــة شــروط إعــادة االعتمــاد قائــاًل، إّنــه إذا كان التعديــل أقــل مــن %10 فتكــون الصالحيــة مطلقــة للجامعــة 
بالتعديــل دون تقــدمي طلــب إعــادة جتديــد االعتمــاد، أمــا إذا كان التعديــل مــا بــن %30-%10، فيتعــن علــى املؤسســة التعليميــة 
إعــالم الهيئــة بذلــك، ويف حــال كانــت نســبة التعديــل أكثــر مــن %30، يتعــن علــى املؤسســة التعليميــة تقــدمي طلــب جتديــد 
اعتمــاد البرنامــج88. ويشــير رئيــس الهيئــة إلــى أّنــه يف حــال اْكتُِشــَفت هــذه النســبة املرتفعــة أثنــاء الزيــارات امليدانيــة التفقديــة 
التــي تقــوم بهــا الهيئــة للجامعــات، فإّنهــا تُلــزم اجلامعــة بتقــدمي طلــب إلعــادة االعتمــاد، وهــذا حــدث، مــع اجلامعــة األمريكيــة، 
التــي اْكتََشــَفت فيهــا الهيئــة تعديــاًل يف أحــد البرنامــج دون علمهــا، ووجهــت الهيئــة علــى إثــر ذلــك تنبيهــاً للجامعــة التــي تقدمــت 

الحقــاً بطلــٍب إلعــادة االعتمــاد مــرة ثانيــة مــع إرفــاق التعديــالت علــى البرنامــج89.

ويف مرحلــة جتديــد اعتمــاد البرامــج، تتــم االســتعانة يف بعــض األحيــان باخلبــراء املتخصصــن )املقيْمــن( مــن خــارج الهيئــة، 
مــع مراعــاة اختيارهــم وفــق نفــس املعاييــر التــي تكــون يف مراحــل الترخيــص واالعتمــاد الســابقة، وعلــى األغلــب يســتعان بهــم 
يف تقييــم بعــض البرامــج كالبرامــج الهندســية والطبيــة، بينمــا ميكــن النظــر يف البرامــج التقليديــة مــن خــالل طاقــم الهيئــة، 
الــذي يأخــذ بعــن االعتبــار كافــة إجــراءات متابعــة اجلــودة وضمانهــا90. إذ تقــوم الهيئــة بعمــل زيــارات ميدانيــة دون حتديــد 
وقــت مســبق لهــذه الزيــارات وتكــون بشــكل مفاجــئ قبــل البــدء بعمليــة التقييــم وفــق منــوذج خــاص مبتابعــة اجلــودة، حيــث يتــم 
التحقــق مــن كفايــة املرافــق اخملصصــة، واخملتبــرات، وجــودة اخلطــط الدراســية، وكفايــة العقــود اإلداريــة للطاقم التدريســي كل 
بدرجتــه األكادمييــة، والطاقــة االســتيعابية للبرنامــج مــن حيــث عــدد الطــالب، وتكــون هــذه العمليــة ضمــن املعادلــة احلســابية، 
آخــذة بعــن االعتبــار الــدوام اجلزئــي أو الكلــي الــذي يتــم التقييــم علــى أساســه، حيــث تتــم يف حــال كانــت الطاقــة االســتيعابية 

أكثــر مــن املعتــاد مراجعــة اجلامعــة حتــى تقــوم بتصويــب أوضاعهــا.

 http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=651.85 اجراءات التقييم للبرنامج، الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، املوقع الرسمي 
 http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=651.86 اجراءات التقييم للبرنامج، الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، املوقع الرسمي

87 مقابلة هاتفية مع دكتور امتياز درويش، ودكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
88 مقابلة هاتفية مع دكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 

89 مقابلة هاتفية مع دكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
90 مقابلة هاتفية مع دكتور معمر شتيوي، مصدر سابق.
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ويف الفتــرة احلاليــة وبســبب جائحــة كورونــا التــي أثــرت علــى نشــاط الهيئــة يف هــذا اجلانــب، أصبحــت الزيــارات محــدودة، 
ومتــت االســتعاضة عنهــا باســتقبال امللفــات، وعقــد جلســات إلكترونيــة مــع رؤســاء وعمــداء الكليــات ملؤسســات التعليــم العالــي، 
للتأكيــد علــى توافــر كافــة املعاييــر التــي تســمح باســتمرار البرامــج مــن عدمهــا91. ففــي حــال كانــت املؤسســة التعليميــة ملتزمــة، 
ترســل الهيئــة كتــاب شــكر لهــا علــى التزامهــا بتطبيــق معاييــر اجلــودة، أمــا يف حــال ثبــت العكــس، فتتــم مخاطبتهــا، بتصويــب 
أوضاعهــا خــالل فتــرة زمنيــة محــددة مــع مراعــاة التخصــص، ونقــص اللوجســتيات املطلوبــة للبرنامــج، ويف حــال مــرور الفتــرة 
الزمنيــة دون قيــام املؤسســة التعليميــة بتصويــب وضعهــا، يتــم ســحب اعتمــاد البرنامــج وجتميــده مــن قبــل الهيئــة، وذلــك بعــد 
أن تقــوم الهيئــة بتقــدمي تقريرهــا إلــى مجلــس الهيئــة برئاســة الوزيــر. كمــا يتــم إبــالغ اجلهــة اخملتصــة بــوزارة التعليــم العالــي 
بعمليــة ســحب االعتمــاد، لتأخــذ بعــن االعتبــار عــدم املصادقــة علــى الشــهادات92؛ فلــكّل جامعــة شــهادة تســجيل منشــورة علــى 

موقــع الهيئــة وأّي قــرار يصــدر بشــأن توقيــف أو إلغــاء برنامــج تكــون هنــاك نســخة منــه لــدى دائــرة تصديــق الشــهادات93.

ــه مت قبــل فتــرة رفــض برنامــج دكتــوراة مقــدم مــن إحــدى اجلامعــات، حيــث اتضــح قبــل تقييــم  وأشــار رئيــس الهيئــة إلــى أّن
املقتــرح، وبنــاء علــى تقييــم برنامــج املاجســتير املناظــر وجــود ضعــف يف اجلــودة علــى مســتوى البرنامــج واألكادمييــن والبحــث 

العلمــي فيــه، وبالتالــي ال ميكــن لهــذه اإلمكانيــات يف اجلامعــة أن تتأهــل وتديــر برنامــج دكتــوراة يف نفــس التخصــص94.

ويقــول مــن مت إجــراء مقابــالت معهــم مــن اجلامعــات الفلســطينية إّن الهيئــة الوطنيــة ترســل جلنــة تقييــم كّل خمســة أعــوام 
للمراقبــة علــى البرامــج وإعــادة تقييمهــا قبــل جتديــد اعتمادهــا، إّلا أّن ذلــك ال يحــدث بشــكل مســتمر95، كمــا أّن الهيئــة تفتقــر 
لوجــود طاقــم مهّيــأ للقيــام بهــذه العمليــة، الســيما وأّن كّل طاقــة الهيئــة مكرســة لالعتمــاد وليــس لتقييــم معاييــر اجلــودة96. 
ــة تدريســية يف هــذا  ــت باعتبارهــا عضــو هيئ ــة بيرزي ــاء، تقــول مســاعدة رئيــس جامع ــاًل، وفيمــا يخــص برنامــج الكيمي فمث
البرنامــج إّن الهيئــة لــم تقــم بــأّي زيــارة، مــن أجــل تقييــم وإعــادة اعتمــاد هــذا البرنامــج، وحينهــا فــإّن التجديــد يتــم بشــكل 

روتينــي97.

يف املقابــل، أشــار املستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة إلــى أّنــه خــالل الســنوات العشــر املاضيــة متــت متابعــة اجلــودة مــن 
قبــل الهيئــة 5 مــرات فقــط مــا يعتبــر عــدداً قليــاًل مــن الزيــارات، ناهيــك عــن أّن بعــض اجلامعــات حتتــاج إلــى متابعــة أكثــر 
خصوصــاً تلــك التــي ال تتقــدم بطلبــات مــن أجــل جتديــد االعتمــاد لبعــض برامجهــا، بســبب عــدم اإلقبــال الكبيــر مــن قبــل 

الطــالب عليهــا، وذلــك بهــدف إلغــاء البرنامــج واســتبداله مــن خــالل تقــدمي طلــب اعتمــاد برنامــج جديــد98.

ومــن وجهــة نظــر الذيــن قابلناهــم مــن اجلامعــات فإّنــه وعلــى الرغــم مــن أّن إجــراءات إعــادة االعتمــاد مكتوبــة وواضحــة، إّلا 
أّن الهيئــة ال تعمــل بشــكل دوري علــى متابعــة اجلــودة للبرامــج األكادمييــة بعــد اعتمادهــا بشــكل نهائــي؛ والســبب يف ذلــك يعــود 

لنقــص الــكادر الوظيفــي وحاجــة الهيئــة للمقّيمــن واخلبــراء لضمــان اجلــودة99.

علــى الرغــم مــن ذلــك يتــم اســتقبال وفــد الهيئــة مــن قبــل العاملــن يف اجلامعــات أثنــاء الزيــارة وتتــم املتابعــة معهــم مــن خــالل 
نائــب التخطيــط والتطويــر يف وحــدة اجلــودة األكادمييــة، الــذي يرافــق وفــد الهيئــة إلــى كافــة الكليــات، ويســهل عليهــم االّطــالع 

علــى كافــة البرامــج وغيرهــا مــن التفاصيــل100.

91 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 
92 املصدر السابق. 
93 املصدر السابق. 
94 املصدر السابق. 
95 املصدر السابق. 

96 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
97 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق. 

 98 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد ديب والدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق. 
99 مقابلة هاتفية الدكتور وليد ديب، والدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق. 

100 املصدر السابق.
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وأوضــح املستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة أّن الوفــد يبنــي يف بعــض األحيــان رأيــه التقييمــي للجــودة علــى البرنامــج 
املعتمــد، والتحقــق مــن مخرجــات البرنامــج نفســه فقــط101. لكــن يُفضــل أيضــاً أن تقــوم الهيئــة بتقييــم الــكادر األكادميــي، وأن 

تأخــذ بعــن االعتبــار تقييمــات الطــالب للبرنامــج كجــزء مــن عمليــة التقييــم باعتبارهــا تعتمــد علــى التغذيــة الراجعــة.

وحــول مــا يتعلــق بإجــراءات تقييــم اجلــودة للبرامــج املعتمــدة مــرة ثانيــة، يقــول رئيــس الهيئــة إّن الهيئــة ســوف تصــدر شــهادات 
جــودة لــكل برنامــج يف اجلامعــات يف املســتقبل القريــب، ال ســيما وأّنهــا تــزود اجلامعــة بتقريــر تقييــم اجلــودة بعــد إعــداده، 
وهــذه التقاريــر ســوف تنشــر مســتقباًل علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة بعــد إجنــازه، بحيــث تكــون متاحــة لــكل املواطنــن، وتســهل 
عليهــم اختيــار التخصصــات واجلامعــات وفــق التراخيــص ومعاييــر االعتمــاد الرســمية وجودتهــا، حيــث سيســاعد هــذا اإلجــراء 

يف رفــع مســتوى املنافســة علــى اجلــودة وليــس علــى عــدد الطــالب102.

مــن اجلديــر ذكــره أّن الهيئــة أغلقــت مــا يقــارب 160 برنامجــاً وثــالث مؤسســات تعليميــة، كمــا تتقــدم الهيئــة للجهــات اخملتصــة 
بطلبــات حملاســبة املؤسســات التــي تســتمر يف برامجهــا بعــد توقيفهــا أو ســحب االعتمــاد منهــا، األمــر الــذي قــد تترتــب عليــه 
عقوبــات ماليــة، وأشــار رئيــس الهيئــة إلــى أّنــه ال توجــد الفتــرة االخيــرة جتــاوزات ألي مؤسســة تعليميــة103. مــن جهــة ثانيــة، 
ــاًء علــى طلــب مــن اجلامعــة نفســها، كمــا وقــد يتــم دمــج برامــج متشــابهة باتفــاق  يتــم يف بعــض األحيــان إغــالق البرامــج بن
بــن اجلامعــات والهيئــة الوطنيــة، أو تطويــر برامــج قائمــة كالبرامــج املتعلقــة بالتكنولوجيــا واإلعــالم والعلــوم العامــة لتحاكــي 
وتواكــب العصــر، كتطويــر تخصــص الكيميــاء العامــة مثــاًل إلــى الكيميــاء الطبيــة، وتطويــر تخصــص اإلعــالم وربطــه باإلعــالم 

اإللكترونــي104.

وأشــار رئيــس الهيئــة أيضــاً إلــى أّن الهيئــة مســتمرة يف املتابعــة مــن أجــل جتــاوز العقبــات، وخلــق أجــواء حقيقيــة مــن املنافســة 
بــن اجلامعــات، علــى أســاس اجلــودة، وليــس العــدد، خصوصــاً وأّن هنــاك بعــض اجلامعــات التــي تتجــاوز املعاييــر يف قبــول 
الطــالب وفــق معــدالت أقــّل مــن احملــدد، وهــذه اإلشــكالية واجهتهــا الهيئــة مــع بعــض اجلامعــات ومت تــدارك األمــر وإيقــاف 
اجلامعــة عــن ممارســة مثــل هــذه الســلوكيات اخملالفــة، مــن خــالل إضافــة مســاقات جديــدة لهــؤالء الطــالب باإلضافــة إلــى 
ضــرورة اجتيازهــم االختبــار الوطنــي. وتعمــل الهيئــة علــى حــل مثــل هــذه اإلشــكالية بشــكل جــذري عــن طريــق تفعيــل نظــام 
الرقابــة احملوســب علــى كافــة جامعــات الوطــن، ســواء علــى عــدد الطــالب والــكادر األكادميــي والبرامــج املطروحــة، أو مــن 

خــالل توحيــد نظــام معــدالت القبــول مــن قبــل الهيئــة ووزارة التعليــم العالــي مباشــرة105.

كمــا أّن الهيئــة تعمــل بشــكل دوري علــى إعــادة النظــر بشــروط الترخيــص مــن أجــل مواكبــة التطــورات التعليميــة وذلــك مــن 
خــالل التعــاون مــع الهيئــات اخملتلفــة ســواء علــى مســتوى إقليمــي أو دولــي وذلــك حرصــاً منهــا علــى الريــادة يف مجــال االعتمــاد 
وضمــان اجلــودة106، حيــث توجــد اتفاقيــات مــع مؤسســات دوليــة بهــذا الشــأن؛ مثــل االتفاقيــة املوقعــة مــع الشــبكة الدوليــة 
 )ANQAHE( والشــبكة العربيــة لضمــان اجلــودة يف التعليــم العالــي )INQAAHE( لهيئــات ضمــان اجلــودة يف التعليــم العالــي
ومجلــس االعتمــاد للتعليــم العالــي107. علــى الرغــم مــن ذلــك إّلا أّن جهــود الهيئــة مــا زالــت تتســم بالبــطء وعــدم مواكبــة 
التطــّورات، الســيما وأّن برامــج الرقابــة وتوحيــد نظــام القبــول مــا زالــت قيــد التجهيــز دون معرفــة موعــد انطــالق العمــل بهــا، 
وإن كان الــكادر املوجــود قــادراً علــى القيــام بهــذا العــبء الكبيــر، وإعــادة النظــر بشــروط الترخيــص واالعتمــاد، مــن خــالل 
التعــاون واالّطــالع علــى جتــارب اآلخريــن واالتفاقيــات املوقعــة مــع هــذه اجلهــات التــي لــم تخــرج للعلــن بعــد، ولــم تنشــر علــى 

موقــع الهيئــة108.

101 املصدر السابق. 
102 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق. 

103 املصدر السابق. 
104 املصدر السابق.
105 املصدر السابق. 

106 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي ، مصدر سابق.
.http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=620 107 عضويات واتفاقيات الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة، املوقع الرسمي 

.http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?page_id=651 108 املوقع الرسمي للهيئة
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◄خامسًا: نظام الشكاوى واالعتراض

تتولــى وحــدة الشــكاوى يف وزارة التعليــم العالــي اســتقبال الشــكاوى والتظلمــات مــن قبــل املواطنــن حــول عمــل الــوزارة 
واخلدمــات املقدمــة مــن قبلهــا أو حــول ســلوك أحــد موظفيهــا، مبــا فيهــا الشــكاوى املقدمــة ضــد هيئــة االعتمــاد واجلــودة، 

ــردود109. ــوزارة إلعــداد ال ــات االختصــاص يف ال ــى جه ــا إل ــات، وإحالته ــك الشــكاوى والتظلم ــن تل ــق م ــى التحق ــل عل والعم

وقــد أشــار رئيــس الهيئــة، إلــى أّن االعتــراض علــى قــرارات الهيئــة لــه منــوذج ميكــن تعبئتــه، لكّنــه مــا زال غيــر منشــور إلكترونياً، 
وســيتم رفعــه علــى املوقــع وقــت إطالقــه، بحيــث يكــون النمــوذج متاحــاً وميكــن تعبئتــه إلكترونيــاً، األمــر الــذي ينطبــق أيضــاً 
علــى إجــراءات االســتئناف علــى قــرارات الهيئــة، والــذي ســيكون ضمــن تعليمــات إضافيــة جديــدة ســيتم نشــرها الحقــاً، وهــي 
تؤكــد علــى اإلجــراءات املعمــول بهــا والتــي مبوجبهــا يُســمح بتقــدمي طلــب االعتــراض علــى قــرار الهيئــة )أغلبهــا تتعلــق برفــض 

االعتمــادات( يف مــدة أقصاهــا 30 يومــاً مــن تاريــخ صــدور قــرار الرفــض110.

ويقــول املستشــار األكادميــي للجامعــة األمريكيــة إّن أغلــب االعتراضــات التــي يتــم تقدميهــا، تتعلــق بتقاريــر تقييــم املقّيمــن، 
الذيــن ال يكونــون علــى درايــة بطبيعــة نظــام التدريــس املعمــول بــه باجلامعــة األمريكيــة الــذي يختلــف أحيانــاً يف بعــض البرامــج 
عــن جامعــات أخــرى، وتتعلــق االعتراضــات األخــرى باملســاقات املطروحــة التــي يُطلــب مــن اجلامعــة إلغاؤهــا أو إضافتهــا دون 

االحتــكام ملعيــار واضــح ومقيــاس علمــي غيــر تقليــدي ويواكــب التطــورات111.

ــم جــزءاً  ــه لــم يحــدث اصطــدام بينهــم وبــن الهيئــة، ولــم يتــم تقــدمي أّي اعتــراض باعتبــار املقّي وقــد أشــار املقّيمــون إلــى أّن
مــن عمليــة املوافقــة والقــرار النهائــي للّجنــة 112، ال ســيما وأّنــه يتــم يف أغلــب األحيــان حــّل املوضــوع فــوراً. كمــا أّنــه ال يوجــد 
منــوذج لــكّل شــكوى، إذ إّن كّل شــكوى لهــا موضوعهــا اخملتلــف، ويف حــال عــدم أخــذ قــرار يف االعتــراض يحــق للجهــة التعليميــة 

التوجــه إلــى احملكمــة113.

ومــن أجــل النظــر يف هــذه االعتراضــات، يشــكل الوزيــر جلنــة لدراســة طلــب االعتــراض مــن رئيــس الهيئــة وعضويْــن آخريْــن 
ذوي اختصــاص مــن خــارج الــوزارة، أو حســب مــا يــراه الوزيــر مناســباً، حيــث ميكــن أن تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء أو 
أكثــر، وترفــع اللجنــة توصياتهــا للمجلــس خــالل أســبوعن مــن تاريــخ تشــكيلها، ويصــدر اجمللــس قــراره النهائــي يف أول اجتمــاع 
ــة  ــه يف اللجــوء للمحكم ــرار اجمللــس، دون اإلخــالل بحق ــاً بق ــراض خطي ــة جهــة االعت ــغ الهيئ ــات، وتبل ــع التوصي ــد رف ــه بع ل
ــة  ــة لعملي ــروا أّن املــدة القانوني ــراض، كمــا اعتب ــب االعت ــى طل ــك اإلجــراءات عل اخملتصــة114. وقــد أكــد املتعاقــدون صحــة تل

االســتئناف كافيــة، علمــاً أّنــه ال توجــد أّيــة قضايــا يف احملاكــم بــن الهيئــة وأّي مؤسســة تعليميــة115.

يقــول رئيــس الهيئــة، إّنــه يف حــال رفــض بعــض احلــاالت، تبــدأ بعــض اجلهــات بالتدخــالت اخلارجيــة مــن أجــل الضغــط علــى 
الهيئــة وذلــك مــن خــالل بعــض الشــخصيات العائليــة أو االعتباريــة أو التنظيميــة، علــى الرغــم مــن أّن أكثــر أســباب الرفــض 
تتمثــل بعــدم التــزام اجلهــة التــي تقــدم الطلــب مبعاييــر املواءمــة، حتــى بعــد أن يطلــب منهــا تعديلهــا، وهــذا صــراع واضــح بــن 
الهيئــة وبــن األطــراف التــي تقــدم الطلبــات ال ســيما اجلامعــات؛ لكــّن هــذه التدخــالت ال ميكــن أن تؤثــر علــى املعاييــر التــي 

حتكــم عمليــة القبــول والرفــض116.

ــل  ــل هــذه البرامــج مث ــد بحاجــة ملث ــات االعتمــاد بعــد جتــاوز املوعــد، إذا كان البل ــم اســتقبال طلب ــان يت لكــن يف بعــض األحي
ــة  ــل هــذه البرامــج للجهــات صاحب ــل مث ــا بتفعي ــة عــن رغبته ــر الهيئ برنامــج العــدوى، وبرنامــج املهنيــن التقنيــن، حيــث تعّب

املشــروع117.

..http://www.mohe.pna.ps/Councils-and-Commissions/Complaints-Unit?fbclid=IwAR1NoE4bLYpWOA55yinNKl4tNOti0SKRSs9hoVA74vPgQQDGR6DIAr-DPrQ ،109 وحدة الشكاوى، وزارة التربية والتعليم العالي
110 مقابلة هاتفية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق، بتاريخ 2021/5/19.

111 مقابلة هاتفية مع الدكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
112 مقابلة هاتفية مع املقّيمة الدكتورة )ل. ر(، واملقّيم الدكتور )أ. ن( مصدر سابق. 

113 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، والدكتور وليد ديب، مصدر سابق. 
114 املصدر السابق. 

115 مقابلة هاتفية مع الدكتورة امتياز درويش، مصدر سابق.
116 املصدر السابق. 

117 مقابلة شخصية مع الدكتور معمر شتيوي، مصدر سابق.
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◄سادسًا: التدقيق الخارجي )ديوان الرقابة المالية واإلدارية(

1( ديوان الرقابة املالية واإلدارية

أشــار ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى أّن مؤسســة التعليــم العالــي هــي مــن اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه ماليــاً وإداريــاً، 
إّلا أّنــه لــم يتــم إجــراء أّي تدقيــق علــى أعمــال الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة. لكــّن هنــاك عالقــة تكامليــة، بــن الديــوان 
والهيئــة يف جتســيد الرقابــة علــى البرامــج التعليميــة واألعبــاء األكادمييــة للجامعــات وتقييــم جودتهــا، حيــث تتــم االســتعانة 

بديــوان الرقابــة مــن قبــل الهيئــة ملســاعدتها يف اإلشــراف والرقابــة118.

وأشــار ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى أّنــه يتبــن بعــد أن يتــم التدقيــق اخلارجــي علــى املؤسســات التعليميــة وجــود بعــض 
املؤسســات التعليميــة غيــر امللتزمــة مبعاييــر االعتمــاد واجلــودة والتعليمــات الصــادرة عــن التعليــم العالــي119.

2( هيئة مكافحة الفساد

ــة  ــة اخلاضع ــر مــن األجســام احلكومي ــة لالعتمــاد واجلــودة تعتب ــة الوطني ــة مكافحــة الفســاد أّن الهيئ أكــدت مستشــارة هيئ
لرقابتهــا باعتبــار هيئــة مكافحــة الفســاد تعمــل علــى تعزيــز التدابيــر الوقائيــة وإنفــاذ القوانــن، مشــيرة إلــى أّنــه ومنــذ بدايــة 
عمــل الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة، لــم تتلــَق هيئــة مكافحــة الفســاد أّي شــكوى أو بــالغ بخصــوص عمــل الهيئــة120. وحــول 
مــا أثيــر يف اإلعــالم عــن موضــوع جامعــة اخلليــل واجلامعــة األمريكيــة مبــا يخــص كليــة الطــب، فأكــدت املستشــارة أّن الهيئــة 
حققــت بالفعــل يف هــذه الشــبهة، حيــث تبــن لهــا أّن الهيئــة كانــت تنفــذ اإلجــراءات اإلداريــة بشــكلها الطبيعــي دون وجــود مــا 

قــد يرتقــي إلــى مســتوى شــبهات الفســاد121.

لكــّن هــذا ال يعنــى مــن وجهــة نظــر املستشــارة، أّلا تقــوم الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة، بتســريع جهودهــا مــن أجــل تطويــر 
وترســيخ مبــدأ احلــق يف احلصــول علــى املعلومــة لكافــة املواطنــن، حيــث يفتقــد املوقــع الرســمي للتقاريــر الســنوية، واملعلومــات 
اخلاصــة باالعتــراف باجلامعــات والبرامــج العلميــة، ويحتــوي فقــط علــى املعلومــات العامــة، كمــا أّن هنــاك ضــرورة ألن تقــدم 

الهيئــة الوطنيــة خدماتهــا لكافــة اجلهــات بشــكل محوســب )أون اليــن(122.

وتؤكــد املستشــارة أّن هيئــة مكافحــة الفســاد، ســتعمل ضمــن خطتهــا االســتراتيجية، علــى تدريــب الــكادر الوظيفــي يف الهيئــة 
الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة، باإلضافــة إلــى املقّيمــن اخلارجيــن علــى األنظمــة مثــل نظــام تتضــارب املصالــح ونظــام تلقــي 

الهدايــا ونظــام حمايــة الشــهود123.

118 مقابلة شخصية مع السيد صالح موسى صالح، القائم بأعمال مدير عام الرقابة على اخلدمات االجتماعية والثقافية، ديوان الرقابة، بتاريخ 2021/5/21. 
119 املصدر السابق. 

120 مقابلة هاتفية مع األستاذة رشا عمارنة، مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2021/5/17. 
121 مقابلة هاتفية مع األستاذة رشا عمارنة، مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2021/5/20.

122 املصدر السابق.

123 املصدر السابق.
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◄ االستنتاجات

إّن اإلشــكاليات والتحديــات العامــة املتعلقــة بالبيئــة العامــة والقانونيــة وغيرهــا مــن مكونــات الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة 
ومهامهــا، ألقــت بشــكل أو بآخــر بظاللهــا، علــى تقديــرات قيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، والتــي 

توصلــت إليهــا الدراســة وهــي موضحــة كالتالــي علــى مختلــف األصعــدة:

على صعيد اإلطار العام

 ● الهيئــة الوطنيــة مــا زالــت لــم تــزود املؤسســات التعليميــة بأجنــدات البرامــج التــي تواكــب التطــور العلمــي واألكادميــي
  واحتياجات سوق العمل، إذ تتحمل تلك املؤسسات عبء تطوير برامجها اخلاصة بنفسها.

● هناك تباطؤ يف تطوير برامج التعليم اإللكتروني من قبل الهيئة ال سيما املتعلقة باالستجابة جلائحة كورونا.

● املعايير املوجودة تفتقر للتصنيف املتعلق بالبرامج والكادر األكادميي بشكل عام ال سيما العمر.

 ● الهيئــة الوطنيــة تتبــع وزارة التعليــم العالــي وهــي غيــر مســتقلة ســواء مــن الناحيــة اإلداريــة أو املاليــة، مــا يؤثــر يف قدرتهــا
  على جلب كوادر إضافية تعزز من أدائها.

● هناك نقص يف الكادر الوظيفي للهيئة واخلبراء احمللين ما يؤدي إلى تأخيرها عن مهامها.

● تفتقر الهيئة لطاقم متخصص بتقييم معايير اجلودة حيث أّن الطاقم املوجود مكرس لالعتماد وليس للتقييم.

على صعيد قيم النزاهة

 ● لــم تقــم الهيئــة بتفعيــل النظــام اخلــاص مبنــع تضــارب املصالــح ونظــام تلقــي الهدايــا، باإلضافــة إلــى افتقارهــا ملدّونــة ســلوك
  تنّظم العالقة بن الهيئة واملتعاقدين معها واملقّيمن.

 ● توضــح الهيئــة األخالقيــات واألدبيــات وشــبهات تضــارب املصالــح عنــد التعاقــد مــع املقّيمــن، إّلا أّنــه ال توجــد مدّونــة ســلوك 
  حتكم عملهم.

 ● هنــاك خطــة تعــاون مــن املفتــرض أن تتــوج يف املســتقبل بــن هيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة، 
  وتشمل تدريب الكادر الوظيفي واملقّيمن على نظام تضارب املصالح ونظام تلقي الهدايا ونظام حماية الشهود.

على صعيد الشفافية

 ● تفتقــر الهيئــة الوطنيــة ملعاييــر محــددة واضحــة ومنشــورة لكيفيــة اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة اخلــاص بهــا، كمــا ال توجــد 
  محاضر اجتماعات منشورة.

● يتقاضى مجلس اإلدارة بدالً مالياً عن كّل اجتماع يعقده، لكن دون حتديد معايير قيمة البدل والصرف.

● متطلبات الوظيفة لشغل منصب رئيس الهيئة غير منشورة للعامة.

ــه ال توجــد   ● متطلبــات وشــروط اختيــار املقّيمــن غيــر منشــورة، وال توجــد عمليــة واضحــة لكيفيــة التقــدمي للعمليــة، أي أّن
  عروض فنية ومالية من أجل التنافس.



23

النزاهة والمساءلة والشفافية
في أعمال الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

● منوذج معايير التقييم متوفر ولكّنه غير منشور على املوقع الرسمي للهيئة.

● إجراءات تقدمي الطلب للترخيص واالعتماد عامة وغير ُمفصلة، وال ميكن تعبئتها بشكل محوسب.

● وجود دورتْن فقط للنظر يف الطلبات ال يحقق شفافية أوسع عند رفض بعض البرامج يف حالة التشابه.

● إجراءات االستئناف على قرارات الهيئة غير منشورة عبر موقعها اإللكتروني.

 ● يفتقد املوقع الرسمي للهيئة الوطنية للتقارير السنوية واملعلومات اخلاصة باالعتراف باجلامعات والبرامج، كما أّن تقارير
  التقييم العامة غير منشورة.

 ● يعن رئيس الهيئة دون وضوح معايير وإجراءات التعين أو إجراء مسابقات معلنة، فيما عدا املعايير العامة املوجودة يف
  النظام اخلاص بالهيئة، ما يتيح فرصاً للتدخل من أطراف مختلفة يف عملية الترشيح.

● ال تنشر الهيئة اإلجراءات اخلاصة بتقدمي طلبات الترخيص واالعتماد للمؤسسات بشكل مفّصل على املوقع الرسمي لها.

 ● يف حال صدر قرار بتوقيف أو إلغاء برنامج ال يتم نشر القرار على موقع الهيئة، لكن تكون هناك نسخة من القرار لدى 
  دائرة تصديق الشهادات.

على صعيد املساءلة

 ● يف حال وجود اعتراض على تقارير املقّيمن من قبل اجلهات املتعاقدة بعدم احليادية، أو عدم إملام املقّيم مبوضوع
  التقييم، تقوم الهيئة بإحالة امللف إلى مقّيم ثالث.

● ال تتابع الهيئة بشكل دوري جودة البرامج األكادميية نتيجة نقص الكادر الوظيفي.

 ● تقوم الهيئة بتوقيف البرامج أو سحب االعتماد أو فرض العقوبات املالية يف حال جتاوزت املؤسسات التعليمية معايير
  اجلودة أو خالفت اإلجراءات والشروط.

● ال توجد تقارير من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول عمل الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.

على صعيد مكافحة الفساد

● لم يتلقَّ موظفو الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة تدريبات على قواعد تضارب املصالح ونظام الهدايا واإلبالغ عن الفساد.
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◄ التوصيات

على صعيد تطوير اإلطار التشريعي والبنية املؤسسية للهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة

 ● ترفيــع التشــريع الناظــم لعمــل الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة إلــى قانــون يعــزز مــن اســتقاللية وحياديــة وفعاليــة الهيئــة
  ويضمن تخصيص موازنة مستقلة لها ويرفع من قدراتها اإلدارية والتشغيلية.

● ضرورة استقالل الهيئة من الناحية اإلدارية واملالية عن وزارة التعليم العالي.

 ● اعتمــاد معاييــر لالعتمــاد واجلــودة ضمــن سياســة واضحــة ومحــددة ومعلنــة مبــا يتــواءم مــع التطــور األكادميــي، ومبــا يحــّد
  من التغّيرات التي تطرأ على أنظمة الهيئة نتيجة تعاقب الوزارات.

 ● ينبغــي الفصــل بــن منصــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة ومنصــب وزيــر التعليــم العالــي؛ الســيما
   وأّن احلكومــة دائمــة التغّيــر مــن ناحيــة، وأّن عــدم الفصــل بينهمــا قــد يتيــح فرصــاً التخــاذ قــرارات غيــر محايــدة مــن ناحيــة
   ثانيــة، خاصــة أّن أغلــب وزراء التعليــم العالــي هــم إمــا رؤســاء جامعــات أو أســاتذة فيهــا، إلــى جانــب خضــوع القــرارات لرؤيــة

  الوزير اجلديد من جهة أخرى.

● وضع معايير واضحة ومحددة ومعلنة الختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.

 ● زيــادة عــدد الــكادر الوظيفــي يف الهيئــة الوطنيــة، مبــا يســمح بســرعة إجنــاز املهمــات املطلوبــة، ورفــد الهيئــة بخبــراء محليــن
  ومقّيمن ضمن الطاقم الوظيفي، ومتخصصن بتقييم معايير اجلودة.

على صعيد تعزيز قيم السلوك النزيه يف الهيئة

ــة ــن عــن احلكوم ــا الصادريْ ــي الهداي ــح وتلق ــع تضــارب املصال ــْن اخلاصــْن مبن ــل النظام ــة تفعي ــس إدارة الهيئ ــى مجل  ● عل
  الفلسطينية وذلك من خالل وضع إجراءات مؤسسية لتنظيم عمليات اإلفصاح عنها وتسجيلها.

● على مجلس إدارة الهيئة إصدار مدّونة سلوك تنّظم العالقة بن مجلس إدارة الهيئة واملتعاقدين واملقّيمن والهيئة نفسها.

● على مجلس اإلدارة حتديد معايير ومتطلبات واضحة لتعين رئيس الهيئة وإتاحة تكافؤ الفرص أمام املترشحن لهذا املنصب.

 ● علــى مجلــس اإلدارة االســتعانة باملقّيمــن الدوليــن لضمــان حياديــة تقييماتهــم واحلــد مــن فــرص وجــود تضــارب املصالــح
  مع املؤسسات األكادميية.

● على مجلس اإلدارة إصدار مدّونة سلوك حتكم عمل املقّيمن، وحتديد معايير واضحة ومحددة الختيار املقّيمن.

 ● علــى مجلــس اإلدارة ورئيــس الهيئــة اإلســراع يف حوســبة نظــام املتابعــة مبــا يضمــن تخفيــض الوقــت واجلهــد، ويحــد مــن
  خطر فقدان امللفات.

 ● علــى مجلــس اإلدارة، عنــد االســتعادة بخبــرات أو آراء أيٍّ مــن النقابــات املهنيــة، أن يأخــذ بعــن االعتبــار مخاطــر وجــود
  تضارب مصالح لهذه النقابات تتعلق بالدخول للمهنة أو احلد من وجود تخصصات ترفد هذه النقابات بخريجن جدد.
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على صعيد تطوير شفافية عمل الهيئة

● نشر معايير اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ونشر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.

● نشر متطلبات الوظيفة لشغل منصب رئيس الهيئة عبر املوقع الرسمي للهيئة.

● نشر متطلبات وشروط اختيار املقّيمن، وضرورة وجود عملية محوسبة واضحة لكيفية التقدمي.

● نشر منوذج معايير التقييم للبرامج والتخصصات على املوقع الرسمي للهيئة.

 ● نشــر تفاصيــل إجــراءات تقــدمي الطلــب للترخيــص واالعتمــاد علــى املوقــع اإللكترونــي، والعمــل علــى تعبئتهــا بشــكل محوســب، 
  وعدم ربط تقدمي الطلبات مبدد محددة الستقبال الطلبات.

● نشر إجراءات االستئناف عبر موقع الهيئة اإللكتروني، ونشر منوذج االعتراض على قرارات الهيئة.

● حتديث البيانات على املوقع الرسمي للهيئة من خالل نشر اإلحصائيات واملتابعات بشكل دوري ومستمر.

● ضرورة نشر التقارير السنوية وتقارير التقييم العامة على املوقع الرسمي للهيئة.

● اإلعالن عن عدد البرامج املقدمة وماهيتها، والبرامج التي مت اعتمادها، والبرامج التي مت رفضها.

على صعيد تعزيز املساءلة

● العمل بشكل دوري على متابعة اجلودة للبرامج األكادميية.

● وجود متابعة مع املقّيمن بعد أخذ القرار النهائي حتى يسمح لهم باالعتراض إذا مت االعتماد بالرغم من وجود التقييم السلبي.

● تطبيق العقوبات الرادعة يف حال جتاوزت املؤسسات التعليمية معايير اجلودة أو خالفت اإلجراءات والشروط.

على صعيد مكافحة الفساد

 ● علــى مجلــس إدارة الهيئــة وضــع برنامــج تدريبــي ملوظفــي الهيئــة واملتعاقديــن معهــا مــن خبــراء ومقّيمــن لرفــع وعيهــم يف مكافحة 
   الفســاد وقضايــا تضــارب املصالــح وآليــات التعامــل مــع الهدايــا واإلبــالغ عــن الفســاد، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد

  و/أو منظمات اجملتمع املدني املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
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املواقع اإللكترونية
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