
 

 

 مفاهيم ومصطلحات

 الجــــــــــودة واالعتـمــــاد

  

 

 

 

 



 

 -ممدمة :

يسرنى أن ألدم هذا الكتيب الذى يحتوى علىى عىدد مىن المفىاهيم والمصىطلحات الر يسىية التىى 

تتعلىىك لىىالجودة واالعتمىىاد وهىىى مفىىاهيم ومصىىطلحات و ىىعتما المي ىىة الموميىىة ل ىىمان جىىودة 

معانى هذه المفاهيم والمصطلحات عند استخدامما فىى المراحى  التعليم واالعتماد لمدف توحيد 

 المختلفه لعملية التمويم واالعتماد.

ولد تم أختيار هذه المفاهيم والمصطلحات من "دلي  االعتماد لمؤسسات التعلىيم العىالى" الىذى 

لىى  االصىىدار ال ا م0255 يوليىىوأصىىدرته المي ىىة الموميىىة ل ىىمان جىىودة التعلىىيم واالعتمىىاد فىىى 

لغرض نشر  مافة الجودة لدى السادة أع اء هي ىة التىدريو ومعىاونيمم واالداريىين والطى ب 

 "   CIQAP. فى إطار مشروع التطوير المستمر والتأهي  لإلعتماد"كفرالشيخلجامعة 

 

 وهللا الموفك ،،،

 

 

 

                  

 

 

 

 



 -المفاهيم األساسية والمصطلحات:

والمصطلحات تؤكد الهيئة المومية لضمان جودة التعليم عند إستخدام هذه المفاهيم 

واالعتماد على المعانى الموضحه أمام كل منها والهيئة على دراية بأن بعض هذه 

المفاهيم والمصطلحات لد يكون ورد بمعان مختلفه فى مراجع أو أدله أخرى ، تؤكد 

مصطلحات عند الهيئة على ضورة االلتزام بالمعانى الموضحة لهذه المفاهيم وال

 استخدامها فى المراحل المختلفه لعملية التمويم واالعتماد.

 مؤسسة التعليم العالى:

هى أى كلية أو معهد عال تابع لوزارة التعليم العالى والدوله للبحث العلمى أو كلية 

تابعة لجامعة االزهر تمدم برامج تعليمية تتعلك بمؤهل علمى عال) بكالوريوس أو 

 دكتوراه أو االجازة العليا (. –ماجيستير  -رجة أعلى ) دبلومليسانس ( أو د

 المجالو الحاكمه:

تلن المجالس الرسممية للمؤسسمة التمى تتمتمع بالسملطة ال مرعيه المسمتمده ممن الهيكمل 

التنظيمممل للمؤسسممة. ولهمما حممك إعتممماد السياسممات والبممرامج التعليميممة والممممررات 

ة ذات العالله )مجالس االلسام العلمية، مجلمس والموازنات ، واتخاذ المررات التنفيذي

الكلية/ المعهد(. كما تتضمن المجالس الرسمية للجهه التابعمه لهما المؤسسمه ) مجمالس 

 الجامعه/االكاديمية(.

  مان جودة التعليم :

يمصد به تلن العملية الخاصة بالتحمك من أن المعايير االكاديمية المتوافمة ممع رسمالة 

يممة لممد تممم تحديممدها وتعريفهمما وتحميمهمما علممى النحممو الممذى يتوافممك مممع المؤسسممة التعليم

المعممايير المنمماظرة لهمما ، سمموام علممى المسممتوى المممومى أو المسممتوى العممالمى  وأن 



مستوى جودة فرص التعليم والبحث العلمى والم اركه المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر 

همائيين ممن الخمدمات التمى تممدمها مالئمة أو تفوق تولعمات كافمة أنموال المسمتفيدين الن

 المؤسسة التعليمية.

 االعتماد:

يمصممد بممه االعتممرا  الممذى تمنحممه الهيئممة الموميممة لضمممان جممودة التعلمميم واالعتممماد 

للمؤسسة التعليمية ، وإذا تتمكن من إثبات أن لديها المدرة المؤسسمية وتحممك الفاعليمة 

الهيئمة ، ولمديها ممن امنظممه المتطمورة  التعليمية وفماً للمعايير المعتممده والمعلنمه ممن

 التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة.

 " NARSالمعايير االكاديمية المومية المياسية "

المعمممايير االكاديميمممة للبمممرامج والتعليميمممة المختلفمممه والتمممى أعمممدتها الهيئمممة باالسمممتعانه 

وتمثل هذه المعمايير الحمد بخبرام متخصصين وممثلين لمختل  لطاعات المستفيدين. 

 االدنى المطلوب تحميمه لإلعتماد.

 المعايير المعتمده:

المعايير االكاديمية المياسية والتى تتبناها المؤسسة وتعتمدها ممن الهيئمة ، وب مرط أن 

 يكون مستواها أعلى من الحد االدنى للمعايير االكاديمية المومية المياسية.

 معايير التمويم واالعتماد:

المعايير المعدة من لبل الهيئة، لتممويم وإعتمماد مؤسسمات التعلميم العمالى ، باالسمتعانة 

بالخبرام المتخصصين وومثلين لمختل  لطاعات المسمتفيدين وتعتبمر االداه الرئيسمية 

التممى يممتم االسممتعانه بهمما فممى إعممداد الدراسممة الذاتيممة وتسممتخدم بواسممطة المممراجعين 

ارات الميدانيممة وأخيممراً تعتبممر أسمماس عمليممة التمممويم المعتمممدين مممن الهيئممة فممى الزيمم

 واالعتماد للمؤسسة.



 التمويم الذاتى:

العمليممة الخاصممه بتمممويم امدام الكلممى للمؤسسممة عممن طريممك المؤسسممة نفسممها، وذلممن 

للك مم  عممن مجمماالت الضممع  فممى لممدرتها المؤسسمميه وفاعليتهمما التعليميممة لتحميممك 

 يجية.رسالتها وغاياتها وأهدافها اإلسترات

 الدراسة الذاتية:

إحممدى الوسممائل االساسممية للتمممويم الممذاتى ، وتعتمممد أساسممأ علممى توصممي  وت ممخيص 

الوضممع الممراهن فممى المؤسسممة ،وتحديممد مجمماالت الممموة والضممع  وتحديممد مجمماالت 

 التحسين والتطوير الممكنة.

 معايير التمويم واالعتماد:

رين االساسمين للتممويم واالعتمماد مجموعه من المعايير المعده من لبل وتتعلك بالمحو

 وهما المدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

 معايير التمويم واالعتماد

 التخطيط االستراتيجى5معيار : 

 الميادة والحوكمة0معيار : 

 إدارة الجودة والتطوير3معيار : 

 اع اء هي ة التدريو والمي ة المعاونة4معيار : 

 الجماز اإلدارى5معيار : 

 الموارد المالية والمادية: 6معيار 

 المعايير األكاديمية واللرامج التعليمية7معيار : 

 التدريو والتعلم8معيار : 

 الط ب والخريجون9معيار : 

 اللح  العلمى واألنشطة العلمية52معيار : 

 الدراسات العليا55معيار : 

 المشاركة المجتمعية وتنمية اللي ة50معيار : 



 -واالعتماد :مؤشرات وعناصر وخصا ص التمويم 

كل معيار من معايير التمويم واالعتماد المحدده من لبل الهيئة يتضممن مجموعمه ممن المؤ مرات 

التى تعبر عن المعيار الممصود وكل مؤ ر يتضمن مجموعه من العناصر ذات العاللمه وأخيمراً 

 كل عنصر يتضمن مجموعه من الخصائص المطلوب لياسها أثنام عملية التمويم واالعتماد.

 -نظم إدارة الجودة:

النظم الداخلية فى المؤسسة وما يصاحبها من آليات وإجرامات إلدارة وأن طة 

 الجودة المتعلمه بالمدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

 -وحدة إدراة الجودة:

الوحدة المسئوله عن إدارة الجودة داخل وخارج المؤسسة وتتوافر لديها كافة الوثائك واالدله 

 بالممارسات التطبيمية إلدارة الجودة فى المؤسسة. الخاصة

 -التحلي  اللي ى للمؤسسة:

( لتحديد مجاالت  SWOTعملية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة بإستخدام أسلوب )

 الموة والضع  بالمؤسسة والفرص المتاحة والتهديدات المائمة والمتولعه.

 -التخطيط االستراتيجي:

سنوات فأكثر( وتحديد رؤية ورسالة  5على التنبؤ بالمستمبل لفترة زمنية طويله ) عملية تنطوى

المؤسسة وغاياتها وأهدافها االستراتيجية التى يجب أن تسعى الى تحميمها فى هذه الفترة وكذلن 

 الوسائل الالزمة لتحميك ذلن.

 



 -الخطة االستراتيجية:

أن تكممون مكتوبممه ومعتمممده وتحممدد رؤيممة تمثممل مخرجممات عمليممة التخطمميط االسممتراتيجل ويجممب 

ورسممالة المؤسسممة وغاياتهمما وأهممدافها االسممتراتيجية والوسممائل المتاحممة والمسممتمبلية لتحميممك ذلممن 

 وتعكس استراتيجية الجامعة/ االكاديمية.

 -الخطة التنفيذية إلستراتيجية المؤسسة:

غايات المؤسسة وأهدافها تتضمن مختل  االن طة والمهام المطلوب الميام بها من أجل تحميك 

االستراتيجية مع تحديد دليك للمسئوليات والجدول الزمنى ومؤ رات المتابعة التمييم ومستويات 

 االنجاز.

 -السياسات:

مر د التخاذ المرارات فى مجاالت االن طة المختلفه بالمؤسسة مثل أن طة التعليم  والدراسات 

 أن تكون السياسات مكتوبه ومعتمده.العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ويجب 

 -الو ع النافسى:

يعكس وضع المؤسسة بالممارنه بغيرها من المؤسسات المناظرة من حيث مجاالت وعناصر 

 التفوق والتميز مما يساعد على تحديد مكانتها بين هذه المؤسسات.

 -اللرنامج التعليمي:

ول على درجة علميمة معينمه )مثمال ذلمن يتم تنفيذه فى مؤسسات التعليم العالى ويهد  الى الحص

البكممالوريوس / ليسممانس/ ماجيسممتير/ دكتمموراه( ويتضمممن المنمماهج والممممررات وامن ممطة التممى 

تكسب الطالب المعرفه والمهارات والميم الالزمه لتحميك أهدا  تعليمية مخططه وفمى تخصمص 

 وأحداً أو أكثر.تعليمياً دراسى محدد وعادة تمدم مؤسسة التعليم العالى برنامجاً 



 -االطراف المجتمعية:

كافة امطرا  المجتمعية والمؤسسات والجهات التى لها اهتممام م مرول أو مصملحة 

ممما أو تتحمممل مخمماطر ناتجممة عممن الموضممول الم ممار اليممه تبعمماً للسممياق ويمصممد بهممم 

بالنسممبة للمؤسسممة التعليميممة بصممفع عامممة الطممالب وأواليممام االمممور وأعضممام هيئممة 

ومعمماونيهم والعمماملون بالمؤسسممة وممثلممو النمابممه المهنيممه المرتبطممه ببممرامج  التممدريس

المؤسسة وأفراد ومؤسسات المجتممع الممدنى التمى تتعاممل ممع المؤسسمة سموام كمانوا 

مسمتهلكين لخممدماتها أو يمومممون بتمموفير أمماكن للتممدريب أو ي ممكلون المجتمممع المحلممى 

 تمعية بتغيير السياق المذكورة فيه.للمؤسسة جغرافياً ويتغير نطاق االطرا  المج

 -المراجع الخارجى :

أحد االعضام االكاديميين من ذوى الخبرة فى مجمال التخصمص يمتم دعوتمه ممن لبمل 

المؤسسة للمراجعة هيكل ومحتوى برنامج تعليمية معين وعاللتمه بالنتمائج المسمتهدفه 

لم المتاحممة وتمممويم للتعلمميم وطممرق ومصممادر التعلمميم الممذاتى وتسممهيالت التعلمميم والممتع

 أعمال الطالب وغيرها التى تفى بمتطلبات البرنامج.

 -المراجعون المعتمدون:

فريممك مممن أعضممام هيئممة التممدريس أو الخبممرام فممى مجممال تطمموير التعلمميم العممالى مممن 

خممارج المؤسسممة الخاضممعه للتمممويم واالعتممماد وذو عاللممة بتخصصممات البممرامج التممى 

ح متعارضه حيث يمتم إختيمارهم وتعييمنهم وتمدريبهم تمدمها المؤسسة وليس لهم مصال

وإعتمادهم ممن لبمل الهيئمة للميمام بعمليمة المراحعمة والتممويم أثنمام الزيمارات الميدانيمه 

 للمؤسسة.



 

 -المنسك:

أحد أعضام هيئة التدريس التى تموم المؤسسة بتر يحه ليتولى التنسيك إلجرام 

وبعد الزيارة الميدانية لفريك المراجعين عملية المراجعة والتمويم وذلن لبل وأثنام 

 المعتمدين.

 -الزيارة الميدانية :

زيممارة يممموم بهمما المراجعممون المعتمممدون للمؤسسممة مغممراض التمممويم واالعتممماد يممتم 

خاللهمما المراجعمممه والتمممدليك لجميمممع المعمممايير والمؤ مممرات والعناصمممر والخصمممائص 

ه فمى الدراسمة الذاتيمة وتمتم الزيمارة المتعلمه بمحاور التممويم واالعتمماد كمما همى وارد

 الميدانيه بالتنسيك مع المؤسسة.

 -التمرير السنوى للمؤسسة:

تمرير يمدم سمنوياً للهيئمة بالنسمبة لمؤسسمة الخاضمعه للتممويم واالعتمماد يوضمح نتمائج 

التمممويم الممذاتى مدام المؤسسممة فممى السممنه الدراسممية الماضمميه وكممذلن أوجممه التحسممين 

 جه التعزيز لنماط الموة فى ضوم تمارير المراجعين المعتمدين.لنماط الضع  وأو

 -التعليم الذاتى:

لدرة الطالب على امستمرار فى تنمية لدراتمه ومهاراتمه المعرفيمة والذهنيمه والمهنيمه 

 ذاتياً وذلن بخال  الطرق النمطيه فى التعليم.



 

 -أنماط التعليم:

التعلم ومنها التعلم وجهاً لوجه والمتعلم  هى الطرق المختلفه التى تتم من خاللها عملية

 عن بعد والتعلم االلكترونى.

 -:ILOs المستمدفه  مخرجات التعلم

النتائج المستهدفه من التعلم وهى المعرفه والفهم والمهارات التى تسمعى المى تحميمهما 

المؤسسمممة ممممن خمممالل برامجهممما المختلفمممه والمرتبطمممه برسمممالتها وتعكمممس المعمممايير 

وتكمممون لابلمممه للميممماس وتمممرتبط ب مممكل واضمممح بمممالطرق المختلفمممه لتممممويم امكاديميمممة 

 الطالب.

 -تمويم الط ب:

مجموعه من الطمرق التمى ممن بينهما االمتحانمات تمرهما المؤسسمة لميماس ممدى إنجماز 

وتحميمممك نتمممائج المممتعلم المسمممتهدفه )لمممدرات ومهمممارات الطمممالب المعرفيمممة والذهنيمممه 

 ر دراسى معين.والمهنيه( من برنامج تعليمى أو ممر

 -منظمات سوق العم :

المؤسسات الحكوميه وال ركات العامة والخاصه والم تركه التى تتيح فرص 

 التوظي  لخريجى المؤسسة.

 

 



 


