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 1الصفحة 

 
 كلية الرتبية باجملمعة    
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 2الصفحة 
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 3الصفحة 

 جلودة :ا
جمموعة اخلصائص والسمات التي جيب توافرها يف املنتج أو   

  .العمي عل  قوو  بوييتت  عل  أكم  وه  وقريي جتاخلدمة حبيث 
 

 األكادميي االعتماد
 شهادات رمسية متنحها هيئة معرتف بها تؤكد  

 
ربنامج ال أن

حيوق أو قص  إىل احلد األدن  من معاقري الكتاءة  تعليمي ال

 .املنظمة واجلودة املويوعة سلتًا من قب  اهليئة أو

 

 االعتماد الدويل
 اعتماد مؤسسة أو براجمها من خالل وكالة اعتماد أنشئت يف بلد آخر.  

 االعرتاف باملؤسسة
   

 
 عل  اإلقرار بأن

ً
املوارد والعمليات ونتائج التعليم اخلاصة  االعرتاف باملؤسسة قكون بناء

 بها تلبي املعاقري املطلوبة ملؤسسة من نوعها، ومستوى براجمها. 

 : إدارة اجلودة الشاملة
هو فكر فلستي قهدف إىل تطوقر نشاط املؤسسة    

حتليلية وإحصائية متطورة باستخدا  أساليب 
ومتنوعة للحصول عل  أفض  النتائج وإشراك مجيع 
عناصر املنظومة وإدارتها مبا حيوق اجلودة املطلوبة يف 

 العم  املؤسسي وإرياء املستتيدقن .
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 4الصفحة 

 املساءلة
   

 
   فرد أو منظمة مسؤولية أنشطتها جتاه سلطة أخرى.حتم

 الرتخيص 
احلكومة أو وكالة حكومية ، للبدء بالعم  أو الويا  بأنشطة موافوة رمسية متنحها عادة  

 معينة .

 التووقم
ها عملية قياس األداء بالنسبة إىل املعاقري أو املواقيس املتبعة  

 
عملية تودقر وإعطاء  كم أن

 قيمة ملرفق أو نشاط معني .

 التووقم اخلارهي :
   

 
وأن  ،النشاط احلويوي والصحيح  سج  مراهعة مستولة للتحوق من التوارقر التي متث

 املعاقري املعرتف بها قد مت حتويوها.

 اخلارهي املويم

 حمتوى و هيك  ملراهعة دعوت  قتم التخصص جمال يف خربة ذو املؤسسة خارج من شخص

 موارنة و تودقراتهم و الطالب توييم مالئمة و التعليمية، بالنتائج وعالقت  ما، برنامج

 .للمؤسسة الوياسية  باملعاقري ذلك

 التنتيذقة اخلطط

 إىل للوصول وايح تسلس  يف تنتيذها و إعدادها قتم التي املختلتة األنشطة جمموعة

 .حمددة أهداف
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 5الصفحة 

 : الذاتي التووقم
كافة فيها قشارك  الكلية عملية قوو  بها فرقق من 

وحصر نواط  للربنامجمنسوبيها بهدف رصد الواقع احلايل 

الووة ونواط الضعف بها مستخدمني يف ذلك مواقيس اهليئة 

  .الوطنية للتووقم واالعتماد األكادميي

 الربنامج تووقم

             الطالب قشم  و ، الربنامج من املستتيدقن آراء عل  للحصول املستخدمة األساليب

 تطوقر و حتسني بهدف ذلك و العم ، سوق و اخلرجيني و بالكلية التدرقس  هيئة أعضاء و

 احتياهات و املادة حمتوى عل  قطرأ الذي التود  مع ليتجاوب التعليمي الربنامج

 .البيئة و اجملتمع

 

 السنوي التورقر

 توارقر عل  قوو  و التعليمية للمؤسسة عا  ك  قعد الذي الذاتي التوييم تورقر

 .املؤسسة رسالة حتوق التي املختلتة  األنشطة و األكادميية براجمها

 املوارنة املرهعية :
 نواط املوارنة أو مستوقات األداء املستخدمة لتحدقد األهداف وتوييم األداء.  

 :(kips)ة مؤشرات األداء الرئيس
 .   ألغراض تووقم األداءخصوصا مؤشرات أداء خمتارة وتعترب ذات أهمية  
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 6الصفحة 

 :معاقري اجلودة الوياسية 
نظم وحدود لتنتيذ العم  داخ  املؤسسة حبيث تصبح ك    

منتجاتها عل  درهة عالية من اجلودة ،وقكون ذلك وفوا لنظا  

 .قياسي معرتف ب  صادر من منظمة دولية أو حملية 

  :مراقبة اجلودة
 التونيات واألنشطة العملية التي تستخد  لعم  التحص الدائم لك  موومات النشاط.  

  :يمان اجلودة
نشاط ووسيلة للتأكد من استيتاء املتطلبات واملعاقر الوياسية املطلوبة للمؤسسة إلجناز   

 أهدافها ورسالتها وللوصول إىل خمرهات تريي سوق العم  واحتياهات اجملتمع.

  :يمان هودة التعليم
 تعني التحوق من أن املعاقري األكادميية املتوافوة مع رسالة املؤسسة التعليمية قد   

 
 مت

عل   نايرة هلا سواءعل  النحو الذي قتوافق مع املعاقري املحتدقدها وتعرقتها وحتويوا 
 العاملي.  املستوى الوومي أ

  :يمان اجلودة الداخلي
 هي العمليات التي توو  بها املؤسسة التعليمية لضمان هودة أدائها يف كافة األنشطة. 

 

  :حتسني اجلودة
التنتيذقة التي تتخذها املؤسسة لزقادة فعالية األنشطة والعمليات اإلهراءات واألنشطة   

داخلها لتعود بتائدة أو منتعة لك  من املؤسسة لزقادة فعالية األنشطة والعمليات 

 داخلها لتعود بتائدة لك  من املؤسسة واملستهلك.
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 7الصفحة 

 :سياسة اجلودة
هلا فرصة أكرب من املنهج الذي ميكن املؤسسة من الوصول إىل مستوى عال قتيح   

 اكتساب ريا العمي .

  :أهداف اجلودة
جمموعة الطموحات التي تسع  املؤسسة إىل حتويوها ،وتضع خطة للوصول إليها حبيث   

 . تزقد من ثوة العمالء فيها ومن جناحها

  :تكاليف اجلودة
ك  املبالغ املدفوعة أو املصروفة والتي من شأنها احلتاظ   

  واخلدمات أو زقادتها.عل  هودة املنتجات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اجلودة سرتاتيجيةا
جمموعة اخلطط املويوعة عل  املدى الوصري والتي من شأنها حتويق أهداف اجلودة 

 مبستواها.  تواءرواال

  :أنشطة اجلودة
هي أنشطة لوياس مدى اإلجناز ،والتعرف عل  فرص التحسني يف تودقم اخلدمات  

 واملتابعة .وتشم  التنتيذ 

  :هودة التطابق
املنتج )املخرج التعليمي(مع املعاقري واملواقيس  سمدى التوارب بني معاقري ومواقي  

 املويوعة من قب  مصممي نظا  اجلودة .
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 8الصفحة 

  :جلان اجلودة
ظا  اجلودة داخ  املؤسسة سواء من عن متابعة سري ن املسؤولنياألشخاص  جمموعة  

  .خارهها أ ها داخل

  :اجلودةأدوات 
م مستوى ياألساليب والطرق واملخططات التي تستخد  حل  مشكالت اجلودة وتوي   

 .هاوتساعد عل  تطوقر ،األداء داخ  املؤسسة

 أدوات اجلودة اإلحصائية:
األساليب والطرق واملخططات التي تستخد  حل  مشكالت  

م مستوى األداء داخ  املؤسسة عن طرقق ياجلودة وتوي

التعام  مع البيانات الرقمية من جتميع وحتلي  وتتبع 

 النتائج املرهوة. إىلللوصول 

 للمؤسسة الداخلية الالئحة

 حتت املندرهة املسؤوليات حتدد و املؤسسة داخ  العم  تنظم التي الووانني و الوواعد

 .وييتي مسم  ك 

 :املستوى
  وميث  املعيار 

 
   الطالب يف برنامج دراسي معني.التكري والصعوبات املتوقعة خالل تود
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 9الصفحة 

 رؤقة املؤسسة :
تصورات أو توههات أو طموحات ملا جيب أن تكون علي    

املنظمة يف املستوب ، وإىل أقن ترقد الذهاب من واقعها احلايل 

  .اآلن

 املؤسسة رسالة
 بيان عا  موهز حيدد أهداف السياسات الرئيسة لتطوقر املؤسسة 

 

 

 :سرتاتيجية اخلطة اال
اجلامعة  التخطيط بنظرة مستوبلية ووفق دراسات وآليات حمددة ملا جيب أن تكون علي    

 .سنوات الوادمة اخلمس أو الثالثف  الكلية  أو

 الترص و التهدقدات و الضعف و الووة نواط حتلي 

 االسرتاتيجي الويع ودراسة توييم إىل تهدف والتي التحليلية اجلودة أدوات من أداة

 التطوقر يف فرصها ومعرفة املؤسسة يف والضعف الووة نواحي لتحدقد ما ملؤسسة احلايل

 .االسرتاتيجية اخلطط ويع عل  تساعد حبيث بها تؤثر الىت التهدقدات هي وما

 التحلي 

 عل  منها ك  اختبار و أهزاء لعدة توسيم  طرقق عن ما لنظا  اختبار عملية عن عبارة

 .املناسبة بالوسيلة  حده
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 10الصفحة 

  :جماالت التعلم
 .عبارة عن فئات واسعة ملخرهات التعلم املتوقعة من برنامج دراسي معني  

 :الغاقات أو األهداف
 .دليالً لويع األهداف والتخطيط التتصيلي والتي تعداملنشود،  اءدعبارات عامة تصف األ 

 :املدخالت
املوووارد املتاحووة للمؤسسووة والتووي تسووتخدمها لتووودقم  

املووودخالت املووووارد املاليوووة، واملرافوووق  تشوووم   براجمهوووا
. وميكون أن الطوالبوالتجهيزات، وأعضاء هيئة التودرقس، و

  .تشم  مؤشرات كتاءة أعضاء هيئة التدرقس
 املوصودة التعلم خمرهات 

 قكتسبها التي و املستهدفة املعرفة مستوقات و املهارات متث 

 التعليمي الربنامج أو الدراسي للمورر دراست  بعد الطالب

 للتحوق  الوابلة املهارات أو املعرفية املهارات و املعلومات مث 

 .أخرى معرفية جماالت تعلم يف االنتوال و

 التهم و املعرفة

 الطالب قكون أن املترتض من التي املتاهيم و التخصصية و األساسية املعلومات

 .التعليمي الربنامج إكمال عند اكتسبوها

 الذهنية املهارات

 مث  التعليمي الربنامج إكمال عند الطالب قكتسبها التي التكرقة و العولية املهارات

 . التعالة املناقشة و املشكالت ح  عل  الودرة و االستنتاج
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 11الصفحة 

 املهنية املهارات

 .املهنية التطبيوات يف الطالب درسها التي األكادميية املواد استخدا  عل  الودرة

 والتعلم التعليم أساليب

 التعليمية النتائج حتويق يف الطالب ملساعدة املعلمون قستخدمها التي الطرق

   للمورر املستهدفة

 املستتيدون

 من ، للمؤسسة التعليمية باألنشطة مشروع اهتما  لدقهم الذقن الناس من جمموعة

 املويوعة العمليات و النظم فعالية حيث من كذلك و التعليم معاقري هودة حيث

 . اجلودة لضمان

 اجملتمعية املشاركة

 و التعليمية للمؤسسة العلمي بالنشاط اجملتمعية اجلمعيات و املؤسسات تداخ  مدى

 .املختلتة اجملاالت يف اجملتمع خلدمة بينهما فيما التعاون

 الطالب اجناز

 اكتساب و علم و تتوق من أحرزوه ما و التعليمية املؤسسة داخ  الطالب أداء مستوى

 .مهارات

 الطالب دعم

 التعليمي الربنامج من استتادة أقص  عل  احلصول لكيتية إرشادهم و الطالب مساعدة

 .للمؤسسة


