تفشري بعض املفهيم املطصلحاه اهلهة
ةهذا تعنى:
 .1ةؤسش التعحم العهلي:
ْ ٙأ٘ كهٛخ أٔ يؼٓذ ػبل أٔ كهٛخ ربثؼخ نغبيؼخ األصْش رمذو ثشايظ رؼهًٛٛخ رزؼهك ثًإْم ػهً ٙػبل (ثكبنٕسٕٚط أٔ
نٛغبَظ) أٔ دسعخ أػهٗ (دثهٕو /يبعغزٛش /دكزٕساِ أٔ اإلعبصح انؼهٛب).

 .2اجملهلص احلهكم :
رهك انًغبنظ انشعًٛخ نهًإعغخ انز ٙرزًزغ ثبنغهغخ انششػٛخ انًغزًذح يٍ انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهًإعغخٔ ،نٓب حك اػزًبد
انغٛبعبد ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔانًمشساد ٔانًٕاصَبدٔ ،ارخبر انمشاساد انزُفٛزٚخ راد انؼاللخ (يغبنظ األلغبو انؼهًٛخ ،يغهظ
انكهٛخ /انًؼٓذ) .كًب رزضًٍ انًغبنظ انشعًٛخ نهغٓخ انزبثؼخ نٓب انًإعغخ (يغهظ انغبيؼخ /األكبدًٛٚخ).

 .3ضمهن جودة التعحم :
ٚمظذ ثّ رهك انؼًهٛخ انخبطخ ثبنزحمك يٍ أٌ انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انًزٕافمخ يغ سعبنخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ لذ رى رحذٚذْب
ٔرؼشٚفٓب ٔرحمٛمٓب ،ػهٗ انُحٕ انز٘ ٚزٕافك يغ انًؼبٛٚش انًُبظشح نٓب ،عٕاء ػهٗ انًغزٕٖ انمٕي ٙأٔ انؼبنًٔ ،ٙأٌ يغزٕٖ
عٕدح فشص انزؼهى ٔانجحش انؼهًٔ ٙانًشبسكخ انًغزًؼٛخ ٔرًُٛخ انجٛئخ رؼزجش يالئًخ ،أٔ رفٕق رٕلؼبد كبفخ إَٔاع انًغزفٛذٍٚ
انُٓبئ ٍٛٛيٍ انخذيبد انز ٙرمذيٓب انًإعغخ انزؼهًٛٛخ.

االعتمهد:
ٚمظذ ثّ االػزشاف انز٘ رًُحّ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد نهًإعغخ انزؼهًٛٛخ ،ئرا رًكُذ يٍ ئصجبد
أٌ نذٓٚب انمذسح انًإعغٛخٔ ،رحمك انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔفمبً نهًؼبٛٚش انًؼزًذح ٔانًؼهُخ يٍ انٓٛئخٔ ،نذٓٚب يٍ األَظًخ انًزغٕسح
انز ٙرضًٍ انزحغٔ ٍٛانزؼضٚض انًغزًش نهغٕدح.

نظ إدازة اجلودة بهملؤسش :
انُظى انذاخهٛخ ف ٙانًإعغخ ٔيب ٚظبحجٓب يٍ آنٛبد ٔئعشاءاد إلداسح أَشغخ انغٕدح انًزؼهمخ ثبنمذسح انًإعغٛخ
ٔانفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ.

 .6حدة إدازة اجلودة:
انٕحذح انًغئٕنخ ػٍ ئداسح انغٕدح داخم انًإعغخٔ ،رزٕافش نذٓٚب كبفخ انٕصبئك ٔاألدنخ انخبطخ ثبنًًبسعبد انزغجٛمٛخ
إلداسح انغٕدح ف ٙانًإعغخ.

 .7املنشق :
أحذ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انز٘ رمٕو انًإعغخ ثزششٛحّ نٛزٕنٗ انزُغٛك إلعشاء ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔانزمٕٚىٔ ،رنك لجم
ٔأصُبء ٔثؼذ انضٚبسح انًٛذاَٛخ نفشٚك انًشاعؼ ٍٛانًؼزًذ.ٍٚ

 .8القدزة املؤسشم :
لذسح انًإعغخ ػهٗ األداء ثكفبءح يٍ خالل انًٕاسد انجششٚخ ٔانًبدٚخ انًزبحخٔ ،رنك نزحمٛك سعبنزٓب ٔغبٚبرٓب ٔأْذافٓب
االعزشارٛغٛخ انًؼهُخ ،يغ ٔعٕد ْٛكم رُظ ًٙٛيالئى ُٚغٕ٘ ػهٗ ػاللبد ٔاضحخ نهغهغخٔ ،رحذٚذ دلٛك نهًغئٕنٛبد
ٔاالخزظبطبدٔ ،فٗ ظم لٛبدح أكبدًٛٚخ ٔئداسٚخ يٕعٓخ ثبنزخغٛظ االعزشارٛغٔ ،ٙرزظف ثبنًظذالٛخ ٔانشفبفٛخ ،ئضبفخ ئنٗ
لذسح انًإعغخ ػهٗ انزفبػم يغ انًغزًغٔ ،ػهٗ ئَشبء َظى داخهٛخ إلداسح انغٕدح ٔ ،ئعشاء انزمٕٚى انًغزًش ألدائٓب انكه.ٙ

 .9الفهعحم التعحممم :
رحمٛك انًإعغخ نألْذاف انًخغغخ نهزؼهٛى ٔانزؼهىٔ ،انز٘ ًٚضم َشبعٓب األعبعٚٔ ،ٙحذد عجٛؼزٓبًٚٔ ،كُٓب يٍ يمبثهخ
رٕلؼبد انًغزفٛذ ٍٚانُٓبئٔ ٍٛٛيٍ صى كغت صمخ انًغزًغٚٔ .زغهت رنك يالءيخ عٛبعبد لجٕل انغالةٔ ،رجُٗ يؼبٛٚش يؼزًذح يٍ

انٓٛئخ نجشايغٓب انزؼهًٛٛخٔ ،رحمٛك َزبئظ انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ انجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔانًمشساد انذساعٛخٔ ،رٕفش انًظبدس انًُبعجخ
نهزؼهى انزارٔ ،ٙدػى انجحش انؼهًٔ ،ٙرٕفٛش خشٚغ ٍٛثًٕاطفبد رزفك يغ يزغهجبد عٕق انؼًم.

 .11ةؤشسا

عنهصس خطصهئص التقوي االعتمهد :

كم يؼٛبس يٍ يؼبٛٚش انزمٕٚى ٔاالػزًبد انًحذدح يٍ لجم انٓٛئخ ٚزضًٍ يغًٕػخ يٍ انًإششاد انز ٙرؼجش ػٍ انًؼٛبس
انًمظٕدٔ ،كم يإشش ٚزضًٍ يغًٕػخ يٍ انؼُبطش راد انؼاللخٔ ،أخٛشاً كم ػُظش ٚزضًٍ يغًٕػخ يٍ انخظبئض
انًغهٕة لٛبعٓب أصُبء ػًهٛخ انزمٕٚى ٔاالػزًبد.

 .11الوضع التنهفشي :
ٚؼكظ ٔضغ انًإعغخ ثبنًمبسَخ ثغٛشْب يٍ انًإعغبد انًُبظشح ،يٍ حٛش يغبالد ٔػُبطش انزفٕق ٔانزًٛض ،يًب
ٚغبػذ ػهٗ رحذٚذ يكبَزٓب ثْ ٍٛزِ انًإعغبد.

األطساف اجملتمعم :
كبفخ األفشاد ٔانًإعغبد ٔانغٓبد انز ٙنٓب اْزًبو يششٔع أٔ يظهحخ يب أٔ رزحًم يخبعش َبرغخ ػٍ انًٕضٕع
انًشبس ئن ّٛرجؼب نهغٛبقٚٔ .مظذ ثٓى ثبنُغجخ نهًإعغخ انزؼهًٛٛخ ثظفخ ػبيخ :انغالةٔ ,أٔنٛبء األيٕسٔ ،أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔيؼبَْٕٔىٔ ،انؼبيهٌٕ ثبنًإعغخٔ ،يًضهٕ انُمبثخ انًُٓٛخ انًشرجغخ ثجشايظ انًإعغخٔ ،أفشاد ٔ يإعغبد انًغزًغ انًذَ ٙانزٙ
رزؼبيم يغ انًإعغخ ،عٕاء كبَٕا يغزٓهك ٍٛنخذيبرٓب ،أٔ ٚمٕيٌٕ ثزٕفٛش أيبكٍ نهزذسٚت ،أٔ ٚشكهٌٕ انًغزًغ انًحه ٙنهًإعغخ
عغشافٛبًٚ ٔ .زغٛش َغبق األعشاف انًغزًؼٛخ ثزغٛش انغٛبق انًزكٕسح ف.ّٛ

 .13ةنظمه سوق العمل :
انًإعغبد انحكٕيٛخ ٔانششكبد انؼبيخ ٔانخبطخ ٔانًشزشكخ ،انز ٙرزٛح فشص انزٕظف نخشٚغ ٙانًإعغخ.

 .14املعهيري Standards
 .1ػجبساد رظف يب ٚغت أٌ ٚؼشفّ انًزؼهى ٔ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ أدائّ ،أٖ أَٓب ػجبساد رحذد انًؼشفخ ٔانًٓبساد
األعبعٛخ انزٗ ٚغت ئٌ ٚزًكٍ يُٓب انًزؼهى فٗ انًشاحم انًخزهفخ.
 .2رًضم األعش انًبدٚخ نًب ٚغت ئٌ ٚؼشفّ انًزؼهىٚ ٔ ،كٌٕ لبدساً ػهٗ أدائّ نٛظٓش يمذاس كفبئزخ فًٛب ٚزًكٍ يُّ يٍ
يؼشفّٚ ٔ ،زمُّ يٍ يٓبساد ،أٖ أَٓب رحذد يغزٕٖ األداء انزٖ ٚغت أٌ ٚكٌٕ ػه ّٛانًزؼهى.
املعهيري األكهدميم القوةم القمهسم (:National Academic Reference Standards )NARS
انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ نهجشايظ انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ ٔانز ٙأػذرٓب انٓٛئخ ثبالعزؼبَخ ثخجشاء يزخظظٔ ٍٛيًضه ٍٛنًخزهف
لغبػبد انًغزفٛذٔ .ٍٚرًضم ْزِ انًؼبٛٚش انحذ األدَٗ انًغهٕة رحمٛمّ نالػزًبد.
كًب أَٓب ػجبسح ػٍ رٕطٛف نًب ٚغت أٌ ٚؼشفّ انغالة ٔٚغزغٛؼٌٕ انمٛبو ثّ ْٔزا يب ٚؼشف ثًؼبٛٚش انًحزٕٖ
 ،Content Standardsثًُٛب رٕضح يؼبٛٚش األداء  Performance Standardsيذٖ يغبثمخ األداء نهًؼبٛٚش انًحذدح ،أيب
يؼبٛٚش انغذاسح  Proficiency Standardsفزٕضح انكٛفٛخ انزٗ ٚغت أٌ ٚكٌٕ ػهٓٛب األداءٔ ،يٍ صى رشٛش ْزِ انُٕػٛبد
انضالس نهًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ ئنٗ أْذاف طبسيخ نهزؼهٛى ٔانزؼهىٔ ،نكُٓب ال رٕطف أٔ رحذد ثشَبيغبً دساعٛبً يؼُٛبً ،ئَٓب ػجبسح
ػٍ ئلشاساد ػبيخ يكزٕثخ رحذد انزٕلؼبد نًب ٚغت أٌ ٚكٌٕ ػه ّٛاألداءٔ ،نزنك َغذ أيبيُب صالصخ أساء يخزهفخ ثشأٌ انًؼبٛٚش
األكبدًٛٚخ:
 .1الرأي األول  :كم يب  ًّٓٚأٌ انًؼبٛٚش رغؼم يٍ انزؼهٛى ٔاالخزجبس انًحك األعبع ٙنألداء فٛظجح انزؼهى ػٍ ظٓش لهت
 Rote Learningخبنًٛب يٍ اإلثذاع ٔ االثزكبس.
 .2الرأي الثانيٓٚ :زى فمظ ثزحذٚذ يغزٕٚبد ػبنٛخ عذاً نهًؼبٛٚش يًب ٚغؼم األلم ئَغبصاً أكضش ئحجبعب فُٛغحجٌٕ ،أٔ رحذٚذ
يغزٕٚبد يُخفضخ نهغبٚخ يًب ال ٕٚفش فشطًب أفضم نهًُبفغخ أيبو األػهٗ ئَغبصاً.
 .3الرأي الثالث ال ٚؼزشضٌٕ ػهٗ انًؼبٛٚش ف ٙحذ رارٓب ٔ ،نكُٓى ٚؼزمذٌٔ أٌ رحذٚذ يغزٕٚبرٓب ٚغت أٌ ٚزى يحهٛب (ػهٗ
انًغزٕٖ انًحهٛبد ) ٔنٛظ لٕيًٛب (ػهٗ انًغزٕٖ األػهٗ).

 .16املعهيري املسجعم Benchmark :
ػجبسح ػٍ حذٔد يشعؼٛخ رغزخذو نزمبسٌ ثٓب يؼبٛٚش ٔعٕدح األداء ٔ ،يٍ صى فٓ ٙثًضبثخ رٕلؼبد ػبيخ حٕل يغزٕٚبد
اإلَغبص ٔانخظبئض انؼبيخ انًزٕلغ أٌ ٚزظف ثٓب انخشٚظ ف ٙرخظض يؼ ٍٛػُذ رخشعّ ٔ ،رغًٗ انًؼبٛٚش انزحغُٛٛخ ٔانزٙ
ٚزى ػٍ عشٚمٓب الزجبط ٔ رغجٛك ػُبطش انزفٕق ف ٙانغبيؼبد األفضم ف ٙانخبسط ثًب ٚضًٍ رحغُٛبد يغزًشح نضًبٌ
يغبٚشح انزمذو انزمُ.ٙ

 .17املعهيري املعتمدة:
انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انمٛبعٛخ ٔانز ٙرزجُبْب انًإعغخ ٔرؼزًذ يٍ انٓٛئخ ،ثششط أٌ ٚكٌٕ يغزٕاْب أػهٗ يٍ انحذ األدَٗ
نهًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انمٕيٛخ انمٛبعٛخ.

 .18ةعهيري التقوي االعتمهد:
انًؼبٛٚش انًؼذح يٍ لجم انٓٛئخ ،نزمٕٚى ٔاػزًبد يإعغبد انزؼهٛى انؼبن ،ٙثبالعزؼبَخ ثبنخجشاء انًزخظظٔ ٍٛيًضهٍٛ
نًخزهف لغبػبد انًغزفٛذٔ ،ٍٚرؼزجش األداح انشئٛغٛخ انزٚ ٙزى االعزؼبَخ ثٓب ف ٙئػذاد انذساعخ انزارٛخٔ ،رغزخذو ثٕاعغخ
انًشاعؼ ٍٛانًؼزًذ ٍٚيٍ انٓٛئخ ف ٙانضٚبساد انًٛذاَٛخٔ ،أخٛشا رؼزجش أعبط ػًهٛخ انزمٕٚى ٔاالػزًبد نهًإعغخٔ ،رزؼهك
ثبنًحٕس ٍٚاألعبع ٍٛٛنهزمٕٚى ٔاالػزًبدًْٔ ،ب انمذسح انًإعغٛخ ٔانفؼبنٛخ انزؼهًٛٛخ.

 .19التخلمط االسرتاتمجي :
ػًهٛخ رُغٕ٘ ػهٗ انزُجإ ثبنًغزمجم نفزشح صيُٛخ عٕٚهخ ( 5عُٕاد فأكضش)ٔ ،رحذٚذ سؤٚخ ٔسعبنخ انًإعغخ ٔغبٚبرٓب
ٔأْذافٓب اإلعزشارٛغٛخ انزٚ ٙغت أٌ رغؼٗ ئنٗ رحمٛمٓب فْ ٙزِ انفزشحٔ ،كزنك انٕعبئم انالصيخ نزحمٛك رنك.

 .21اخلل اإلسرتاتمجم :
رًضم يخشعبد ػًهٛخ انزخغٛظ االعزشارٛغٚٔ ،ٙغت أٌ ركٌٕ يكزٕثخ ٔيؼزًذح ٔرحذد سؤٚخ ٔسعبنخ انًإعغخ،
ٔغبٚبرٓب ٔأْذافٓب اإلعزشارٛغٛخٔ ،انٕعبئم انًزبحخ ٔانًغزمجهٛخ نزحمٛك رنكٔ ،رؼكظ ئعزشارٛغٛخ انغبيؼخ /األكبدًٛٚخ.

 .21التاحمل البمئي لحمؤسش :
ػًهٛخ رحهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ نهًإعغخ ثبعزخذاو أعهٕة ( )SWOTنزحذٚذ يغبالد انمٕح ٔانضؼف
ثبنًإعغخٔ ،انفشص انًزبحخ ٔانزٓذٚذاد انمبئًخ ٔانًزٕلؼخ.

 .22اخلل التنفمري إلسرتاتمجم املؤسش :
رزضًٍ يخزهف األَشغخ ٔانًٓبو انًغهٕة انمٛبو ثٓب يٍ أعم رحمٛك غبٚبد انًإعغخ ٔأْذافٓب اإلعزشارٛغٛخ ،يغ رحذٚذ
دلٛك نهًغئٕنٛبد ٔانغذٔل انضئُ ٙيإششاد انًزبثؼخ ٔانزمٛٛىٔ ،يغزٕٚبد اإلَغبص.

 .23الشمهسه :
يششذ الرخبر انمشاساد ف ٙيغبالد األَشغخ انًخزهفخ ثبنًإعغخ ،يضم أَشغخ انزؼهٛى ٔانذساعبد انؼهٛبٔ ،انجحش
انؼهًٔ ،ٙخذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخٚٔ ،غت أٌ ركٌٕ انغٛبعبد يكزٕثخ ٔيؼزًذح.

 .24التقسيس الشنوي لحمؤسش :
رمشٚش ٚمذو عُٕٚب نهٓٛئخ ثبنُغجخ نهًإعغخ انخبضؼخ نهزمٕٚى ٔاالػزًبدٕٚ ،ضح َزبئظ انزمٕٚى انزار ٙألداء انًإعغخ فٙ
انغُخ انذساعٛخ انًبضٛخٔ ،كزنك أٔعّ انزحغ ٍٛنُمبط انضؼفٔ ،أٔعّ انزؼضٚض نُمبط انمٕح ف ٙضٕء رمبسٚش انًشاعؼٍٛ
انًؼزًذ.ٍٚ

 .25التقوي الراتي:
انؼًهٛخ انخبطخ ثزمٕٚى األداء انكهٗ نهًإعغخ ػٍ عشٚك انًإعغخ َفغٓبٔ ،رنك نهكشف ػٍ يغبالد انضؼف فٙ
لذسرٓب انًإعغٛخ ٔفبػهٛزٓب انزؼهًٛٛخ نزحمٛك سعبنزٓب ٔغبٚبرٓب ٔأْذافٓب اإلعزشارٛغٛخ.

 .26الدزاس الراتم :
ئحذٖ انٕعبئم األعبعٛخ نهزمٕٚى انزارٔ ،ٙرؼزًذ أعبعب ػهٗ رٕطٛف ٔرشخٛض انٕضغ انشاٍْ ف ٙانًإعغخٔ ،رحذٚذ
يغبالد انمٕح ٔانضؼفٔ ،رحذٚذ يغبالد انزحغٔ ٍٛانزغٕٚش انًًكُخ.

 .27املساجع اخلهزجي:
أحذ األػضبء األكبد ًٍٛٛٚيٍ رٖٔ انخجشح ف ٙيغبل انزخظض ٚزى دػٕرّ يٍ لجم انًإعغخ نًشاعؼخ ْٛكم ٔيحزٕٖ
ثشَبيظ رؼه ًٙٛيؼٔ ٍٛػاللزّ ثبنُزبئظ انًغزٓذفخ نهزؼهىٔ ،عشق ٔيظبدس انزؼهى انزارٔ ،ٙرغٓٛالد انزؼهٛى ٔانزؼهى انًزبحخٔ،
رمٕٚى أػًبل انغالةٔ ،غٛشْب انز ٙرف ٙثًزغهجبد انجشَبيظ.

 .28املساجعون املعتمد ن:
فشٚك يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ أٔ انخجشاء ف ٙيغبل رغٕٚش انزؼهٛى انؼبن ٙيٍ خبسط انًإعغخ انخبضؼخ نهزمٕٚى
ٔاالػزًبدٔ ،رٔ ػاللخ ثزخظظبد انجشايظ انز ٙرمذيٓب انًإعغخٔ ،نٛظ نٓى يظبنح يزؼبسضخ ،حٛش ٚزى اخزٛبسْى ٔرؼُٓٛٛى
ٔرذسٚجٓى ٔاػزًبدْى يٍ لجم انٓٛئخ نهمٛبو ثؼًهٛخ انًشاعؼخ ٔانزمٕٚى أصُبء انضٚبساد انًٛذاَٛخ نهًإعغخ.

 .29الزيهزة املمدانم :
صٚبسح ٚمٕو ثٓب انًشاعؼٌٕ انًؼزًذٌٔ نهًإعغخ ألغشاع انزمٕٚى ٔاالػزًبدٚ ،زى خالنٓب انًشاعؼخ ٔانزذلٛك نغًٛغ
انًؼبٛٚش ٔانًإششاد ٔانؼُبطش ٔانخظبئض انًزؼهمخ ثًحبٔس انزمٕٚى ٔاالػزًبد كًب ْٔ ٙاسدح ف ٙانذساعخ انزارٛخٔ .رزى
انضٚبسح انًٛذاَٛخ ثبنزُغٛك يغ انًإعغخ.

