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 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
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التغيورات الددثةوة وةعول الداإوة  لوي  لقد طرأت علي بيئة ونظم ضمان الجودة  يوي  و 
ضوورو   سدنوويم المت نووات الت،ليميووة  وستاوومم روو و المتغيوورات والت وود ات وال،دلمووة والتغيوور يووي 
سكندلدإيا الت،ليم  واالعتراف الدولي ب،ملية التأريلم وسغيرات يي ضمان الجدة  يي ب،ض الدول 

لاوووووغدا البالووووة بالمدا ووووو ية  الصووووناعية  وءإووووورا ات سدقيوووو  ضووووومان الجوووودة  يوووووي الت،لوووويم  وا
وسوووداعيات المكوووا تة االإتماعيوووة ضوووم س ووو  ب،وووض المت نوووات يوووي المجتمووو   والم ال وووة باووورو   

 وض  نظام لامان إدة  المت نات الت،ليمية.
ويكوووير ضم ووودم الجووودة   لوووي إووودة  المنوووتح والبدضوووة  وأن ض ضووو  و صوووا   رووو ا المنوووتح 

،ميو  ولتقيويم الجودة   جو  أن ندودة أواله ضوم رود سدم  بيم لماس ا القد   علي  ش اع حاإوات ال
ال،مي  وضا ري ضت ل اسه وحاإاسه التي سورس   ب،ودة ضوم النومات المرة وة  ورنوا يومن البدضوة التوي 
ثوتم سقود م ا روي البدضووة الت،ليميوة وال،ميو  رنوا روود ال الو   وضوم فوم  مدووم س،ريو  الجودة  علووي 

بمواة  ض،ينوة ضوم المود ي  لوي ال الو  عوم طريو   أن ا عملية سددي  الم،رية والم وا ات البالوة
 (1) ا تبدام طرق الت،لم الم،الة.

ول ا أل   ضم دم ت  ضم الجدة  وضومان الجودة  ضوم القاوا ا الر ينوة يوي الت،لويم علوي 
المنوووتدل ال،وووالمي يموووي ب،وووض الووودول اروووتم ضووودثرل نظوووم الت،لووويم والمت نوووات الت،ليميوووة بوووالجدة   

ةوات ضمان الجدة  يي سدنيم ضنتدل أةا  ر و المت نات  ول ا يقود وتيمية ا تبدام أ الي  وأ
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ارتمووول حددضوووات رووو و الووودول بديميوووة سقووود م بوووراضح أواة ميوووة سنوووتند علوووي ضجمدعوووة ضوووم الم،ووواثير  
وسنوواضي الداإووة  لووي التأووود ضووم أن روو و الم،وواثير ثووتم وضوو، ا وسدقيق ووا علووي المنووتدل المنا وو   

يميووووة  لووووي بوووو ل ض يوووود ضووووم الج وووود يووووي سدنوووويم ال ووووراضح ويتاوووو  فلوووو  يووووي  وووو،ي القيوووواةات الت،ل
والمكروعات الت،ليمية التي س دف  لي سدنيم المبرج الت،ليمي  وإدة  البوريح ششو اع حاإوات 
ألداب ال،م  وضم رنا ثتنوا ل الو ،ض حودل ضودل حصودل المجتمو  علوي سود  ضوم اال وتةما  

ل،نالور الر ينوية يوي إ ودة ب،وض يي الت،ليم  وضوم فوم يومن المدا و ية واالعتمواة ألو دل ضوم ا
 الدول لإللداق برت  الدول المتقدضة يي الت،ليم.

وعلو  رو ا س،ود القاوية الر ينووة يوي  ضجوال إودة  ضت نووات الت،لويم روي سدنويم ضنووتدل 
عمليات الت،ليم والت،لم وال راضح الد ا ية  وسدنويم إودة  البوريجيم وتيميوة سددثود وسيواي الجودة  

نوووويم المبرإووووات ضووووم المت نووووات الت،ليميووووة وا ووووتبدام القيوووواي المقووووا ن والموووودا   اشةا يووووة لتد
باألياوووو   وضتشوووورات األةا   وتيميووووة  سنوووواع المكووووا تيم بووووأن المت نووووات والوووونظم سقوووودم بم اض ووووا 

 الد يمية لامان إدة  المبرإات.
وفمة ساية أ رل يي إدة  الت،ليم ري سدقي  إدة  المبرإات ووض  وسنمي  ال،مليوات 

منا وو ة لتقيوويم عمليووة اشنجووا  والموودل الوو ل عنوودو ثووتم سدقيوو  األرووداف  وسقيوويم ضوودل اشةا يووة ال
ض  مووة البووريجيم لنوودق ال،موو  والد ووا ل والم ووم المتاحووة يووي  وودق ال،موو   وسووديير الم،لدضووات 
للمكووووا تيم للتأويوووود علووووي إوووودة  وضصووووداسية المبرإووووات  وسدإوووود ا ت يووووات بوووويم ساووووية الجوووودة  

ث وروووي أن األولوووي س وووتم بد إوووة ت يووور  بالمووود  ت والم،ووواثير األواة ميوووة بمم دض وووا القووود م والدووودث
 القدضية والدولية  والةانية  سرت  علي ال،مليات اشةا ية وي،اليت ا.

سن وو  أرميووة ضوومان الجوودة  ضووم عوود  عداضوو  رووي ارتمووام الدددضووة والمجتموو  والمت نووات 
لت،لووووويم وا سمووووواع ضنوووووتدل اشنجوووووا  واألةا   وسدنووووويم إووووودة  بتدقيووووو  الم،ووووواثير األواة ميوووووة يوووووي ا

البووريجيم  و يوواة  الداإووة  لووي المدا وو ية ضووم س وو  المت نووة  والداإووة  لووي المكووا تة المجتم،يووة 
 ضم س   ضت نات المجتم .

 (2) وتتمثل دواعي الحاجة إلي ضمان جودة المؤسسة التعليمية في:
 ،ليميووووة يووووي ضوووود  إوووودة  ال،مليووووة الت،ليميووووة الدموووواي علووووي النووووم،ة الدوليووووة للمت نووووة الت

 والم،اثير المدضدعة.



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 367 

   سدقيوو  ة إووة عاليووة ضووم المدا وو ة ال،اضووة  و صدلوواه ششوو اع حاإووات توو  ضووم ال الوو
 واأليراة ال،اضليم.

 .ع م ال ال  بدقه يي عملية اال تيا  و الة علي ضد  سندع ضجاالت الد ا ة  

  المت نوة   وسددثود المما  وات الجيود   سدنيم إدة  ال،مليوات والمبرإوات علوي ضنوتدل
 التي سدق  فل .

 وعلي ر ا  مدم لياغة ضكدلة ال دث يي النتال الر يس التالي:

 ما أهم المضامين العلمية لضمان جودة المؤسسة التعليمية؟

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية:
 ضا أرم أ ا يات ضمان إدة  المت نة الت،ليمية؟ 
 ض   إدة  المت نة الت،ليمية؟  ضا أرم ض،اثير 
 ضا المرق بيم ضمان إدة  المت نة الت،ليمية وض   الجدة  ب ا؟ 
  ضا أرم طرق ضمان إدة  المت نة الت،ليمية؟ 
 ضا أرم ضراح  ضمان إدة  المت نة الت،ليمية؟ 

ة وذلة  التعليمية استهدف البحث الحالي تحديدأهم المضامين العلمية لجودة المؤسسةة
 خالل المحاور التالية:من 
 الت،رف علي أرم أ ا يات ضمان إدة  المت نة الت،ليمية؟ 
  الككل عم أرم ض،اثير ض   إدة  المت نة الت،ليمية؟ 
 سددثد المرق بيم ضمان إدة  المت نة الت،ليمية وض   الجدة  ب ا؟ 
  الدسدف علي أرم طرق ضمان إدة  المت نة الت،ليمية؟ 
 ،رف علي أرم ضراح  ضمان إدة  المت نة الت،ليمية؟الت 
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ا وووتبدم ال دوووث الدوووالي المووون ح الدلووومي ضوووم أإووو  ض،الجوووة ساوووا او ال،لميوووة التوووي ضوووم 
   ل ا  مدم سدقي  أردايه واشإابة عم سناؤالسه.

 أواًل: ماهية ضمان جودة املؤسسة التعليمية:
 ةا   نظاضية وءإورا ات التقيويم ب ودف سدإيوه وسقوديم أةا    كير ضم دم ضمان الجدة   لي

المت نة وال،اضليم  وسد  ما  الو ،ض ا وتبدام ضصو ل  سقيويم الجودة  بودال ضوم ضومان الجودة  
وعلي الرغم ضم  سماق ال ،ض حدل سكابه المص لديم  ال أن ضم دم ضمان الجودة  أشوم  وأعوم 

ثتاومم أنكوو ة أ وورل ضةوو  المتاب،ووة التووي س وودف  حيوث ال ثتدسوول يقوو  علووي عمليووة التقيوويم ولكنووه
  لي عملية التدنيم.

وسدوواول بووراضح ضوومان الجوودة  سدقيوو  ضجمدعووة ضووم األرووداف  ال أن ال وودف الوور يس رنووا 
الوور   بوويم المدا وو ية ال،اضووة  وضج وودةات سدقيوو  المصووداسية  والتدنوويم والتجدثوود  ويووي ب،ووض 

رووداف الداس،يووة علووي الوورغم ضووم وإوودة يوورق بوويم الدوواالت سدإوود يجوود  بوويم األرووداف الم،لنووة واأل
المدا  ية وأرداف عملية التدنيم  ويتنم نظام ضمان الجدة  بالم،الية يي عدة ضوم المنوتديات 
المبتلمووووة بديووووث ثتاوووومم أنكوووو ة المت نووووات الم نيووووة والكوووو دات التووووي سقوووودم ب،ووووض الجاض،ووووات 

ضوومان الجوودة  يووي ضت نووات  بتكدين ووا  شإوورا  القيوواي المقووا ن باألياوو  وسدقيوو  ب،ووض أرووداف
 الت،ليم.

ويرت  ضمان الجدة  علي ضجمدعة األنك ة واأل الي  واشإرا ات والتدابير التي ستبو  
للوووتددم يوووي ة إوووة إووودة  المنوووتح الت،ليموووي بغووورا سل يوووة احتياإوووات  ووودق ال،مووو  بأياووو  لووود   

دضة لوإلةا   التوي وأنن  سكلمة ضمدنة  و م،ني آ ر ري ضجم  األ الي  المنية واألنك ة المنتب
 مدم بدا  ت ا أةا   دضة فات إودة  عاليوة  وي، ور ضومان الجودة  عوم  ةا   نظاضيوة وءإورا ات 
التقيوويم التووي سماوول ا أحوودل المت نووات الت،ليميووة  أو نظووام لتدإيووه وسقيوويم األةا  لاوومان سدقيوو  

كوا تيم عووم إودة  المبرإوات   وسدنويم إدةس وا وي ودف ضومان الجوودة   لوي بنوا  الةقوة لودل الم
إودة  اشةا   وءنجووا  ال،موو  بمنوتدل إيوود  وي،وود ضومان الجوودة  ضراإ،ووة ضب  وة وسقيوويم لنظوواضي 
المت نوووة وال وووراضح لاووومان أن الم،ووواثير الت،ليميوووة المتمووو  علي وووا وال نيوووة األ ا وووية ثوووتم سنميووو را 
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ليوة الوت،لم وأن وسم،لي ا وضم فم يمن الت،ليم الجيد رد فل  الت،ليم ال ل  دقو  سدس،وات الموت،لم ل،م
 (3) ر ا المت،لم  متل  الم،رية والم ا   التي لم  دم  متلك ا ضم س   حدوث   رات الت،لم.

وسأ ينوواه علووي ضووا  وو   يوومن ضوومان الجوودة   نوواعد المت نووة الت،ليميووة علووي ضنوو  وسوودع 
المكوود ت وفلوو  ضووم  وو ل أنكوو ة ضنظمووة ستاوومم التدفيوو   ووضوو  نظووام إيوود شةا   الجوودة   

م ض  مت وا لهروداف المدودة   وضراإ،وة سقيويم النظوام نمنوه  علوي اعت وا  أن ضومان الجوودة  وسقيوي
ثرت  علي النيا ات وال،مليات التي ضم   ل ا ثتم سدقي  إدة  الت،ليم حيث ستتد علي ال دف 
البووا إي ل،مليووة التقووديم بغوورا ضوومان أن توو  ضووم ال الوو  والمجتموو  والدددضووة ست،وواون تدحوود  

 (4) دقي  الجدة  عم طري  الترتي  علي ردف المدا  ية.واحد  يي س
وينتبدم ضمان الجدة  الد ا   التي عم طريق ا سص   المت نوة سواة   علوي سقريور أن 
الم،اثير البالة بالتد يس والت،لم المدضدعة ضم س   المت نوة نمنو ا أو الدتواالت األ ورل ثوتم 

الجوودة  بأنووه ضجمدعووة اشإوورا ات التووي ضووم ضراإ،ت ووا وسقييم ووا ب ريقووة ضنووتمر   وي،وورف ضوومان 
شأن ا التأويود ضوم أن عمليوة الرسابوة علوي الجودة  سوتم ط قواه لب وة ضنو قة علوي  دضوة سود ا وتديل 
الكروا والمدالمات المنية  وي، ر نظام ضومان الجودة  عوم التقيويم المنوتمر بوال رق واأل والي  

سدليوو  إميوو  األعمووال والنتووا ح وسنووجيل ا ال،لميووة لل،مليووات والبوودضات التووي سقوودض ا المت نووة ضوو  
وضقا نت وووووا بالدفوووووا   المرإ،يوووووة لم الووووو  الجووووودة  ب ووووودف التأوووووود ضوووووم أن رووووو و الم الووووو  نتيجوووووة 

 (5)لتدقيق ا.
وضووم فووم يوومن ضوومان الجوودة   ،وود بمةابووة إميوو  اشإوورا ات المب  ووة والمنظمووة ال  ضووة  

وتأسيسةةاع علةة  مةةا ت ل ووات الجوودة   لتووديير الةقووة الكاييووة ضووم أن المنووتح الت،ليمووي  وودف  دقوو  ض
 سبق فإن ضمان الجودة يندرج تحته مجموعة من المضامين تتمثل في:

 .سديير نظام إدة  ضدف    مياه 

 . ،التب ي  وليس  ة الم 

 .سديير الةقة 

 .األةا  بماعلية 

 . سدقي  الجدة  الصديدة ضم أول ضر  وت  ضر 
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ت  اشإورا ات المب  وة والمن جيوة  ض،ني فل  أن ضمان الجدة   مدم أن ثند ج سدت ا
ال  ضوووة شع وووا  فقوووة تاييوووة بوووأن المنوووتح الت،ليموووي أو ال،مليوووة الت،ليميوووة الموووتةاو سنوووتديي ض الووو  
الجدة  الم، او  وتما  ،ني سصميم أو سنمي  نظوام ثتاومم  يا وات وءإورا ات للتأوود ضوم الديوا  

بو  علوي ن واق أشوم   اوم ضو    بمت ل ات الجدة  ليس يق  علوي ن واق ضراحو  عمليوة الت،لويم
 الجدة  علي ضنتدل و ا ل المت نة تد .

 (6) ويتامم ضمان الجدة  ضاثلي:
  وض  األرداف التي سن،ي المت نة  لي سدقيق وا وسددثود ال ورق التوي  مدوم ا وتبداض ا يوي

 سدقيق ا بأس   نا ر ضمدنة يي    سمديض النل ة.

 لتنظيميووة والماة ووة والماليووة وال كوورية لتدقيوو  روو و سننووي  الج وودة أفنووا  سأويوود الجوودة  للموودا ة ا
 األرداف.

 .التأود ضم  س اع ال،اضليم لهرداف المدإ ة ندد األةا  الجيد 

 .التغ  ة الراإ،ة عم طري  اشإرا ات التصديدية 

 .الج دة المنتمر  لتدنيم أةا  المت نة 

 .التنني  بيم تاية أنك ة المت نة 

 اضليم.الجدان  الداي،ية وضكا تة ال، 

 .األشدال والجدان  االستصاة ة 

 (7) ويتكون نظام ضمان الجودة من بعض العناصر لعل من أبرزها ما يلي:
 . أةا  للتقديم والتنني  بيم  إرا ات ضمان الجدة 

 . ة سمصيلية عم تيمية س  ي  نظام ض   وضمان الجدة   

 . وض   إرا ات عاضة وواضدة للجمي   الة بامان الجدة 

   إرا ات المراإ،ة والمدا  ية والتقييم المنتمر.سددثد 

 .عم   ج ت  الة بالمت نة التي ثراة سقييم إدةس ا 

ويمكةن تنةاول عناصةر ضةةمان الجةودة فةي ضةوم بعةةض المسةتجدات العلميةة والعالميةةة 
 (8) وذل  علي النحو التالي:
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 :مي   إرا ات ويتامم اشإرا ات اشة ا ة التي سناعد يي عملية سن االستحسان والجودة
 التقييم ةا   المت نة.

 :ويتم سددثد المدا ة والمصاة  ال  ضة ل،ملية التقييم. التحديد الكامل 

 :ويكير  لي ال،مليات التي  مدم ضوم   ل وا أن ستأوود المت نوة ضوم أن  التقييم الداخلي
 اشإرا ات المنتبدضة إيد  وي،الة.

 :يوووة التوووي ساووومم أن التقيووويم الوووودا لي ويرتووو  علوووي ال،مليوووات البا إ التقيةةةيم الجةةةارجي
 للمت نة ثن    ض  الم،اثير ال،المية ضم س   وتالة االعتماة.

 :وس،نوي ال،مليوة التوي ثوتم ضوم   ل وا التأوود أن التقيويم البوا إي للمت نوة  ضبط الجةودة
 ثتم  ض  ض،اثير االعتماة المتم  علي ا.

 :ي ضدل نجاح ال،نالر األ رل يوي ويقصد به ال،ملية التي ثتم ا تبداض ا لقيا التوجيه
 سدعيم ض،اثير االعتماة.

ويتكدن ضمان الجدة  ضم تو  األنكو ة المب  وة والنظاضيوة التوي  مدوم س  يق وا ةا و  
 طووا  المت نوووة لووونظم الجووودة  ويووتم سووودعيم ا نظوووراه لداإت وووا  لوووي الةقووة التوووي ستتووود علوووي اششووو اع 

 (9) ضمان الجودة ما يلي:ويرجع أسباب الحاجة إلي والديا  بداإات الجدة   

 ضمان الجدة  الدا لي: ةا   المت نة حيث ثدير الةقة لإلةا  . ( أ

ضمان الجدة  البا إي يي المداسل األ رل ويدير الةقة لل،مو   والمكوا تيم وءفا ضوا  تو ت  ( ب
ر و المت ل ات علي  ش اع حاإات ال،م   يمن ضومان الجودة  ال ثودير الةقوة الم لد وة لكو  

 واأليراة وال،اضليم.ضم ال،م   

 (10) ويتألف نظام ضمان الجودة من مجموعة من العناصر هي:

 تجطيط الجودة: -1

وس،رف علي أن ا ال يد  التنظيموي واشإورا ات وال،مليوات والمودا ة ال  ضوة لت  يو   ةا   
الجدة  ويج  أن سكودن رو و الونظم شواضلة نظوراه ألرميت وا يوي سدقيو  الجودة  والبوا إييم ويدتواج 



  سارة حممد أ/ ه عبد العظيم ، د/ هالة حممد،أ.د/ سالم
 

 372 

ويتضةةمن تجطةةيط الجةةودة فةةي    لووي ض يوود ضووم التوود ي  وإوودة  التصووميم  وإوودة  المبرإووات  فلوو
 التدريب مايلي:

   سب ووي  ال ووراضح التد ي يووة والموودا ة الد ا ووية والتددثوود والتصوونيل وسددثوود الم ضوو  يووي ضوود
 إدة  التد ي  ووض  األرداف وال،داض  المتفر  يي ا.

  لت  ي  الجدة  ويكم  عملية التنظيم والجداول ال ضنية.سب ي  المراس ة وال،مليات واشعداة 

 . عداة     الجدة  وضقاثين ا لتدنيم إدة  التد ي  

ونظوورا ل،وودم ي،اليووة ضوو   الجوودة  تأحوود نظووم الجوودة  التووي سنووتند علووي اوتكوواف ال،يوودب 
ضنو  واأل  ا  والتبل  ضن ا  يمنه  ج  أن ثتم سدإيه الج دة التنظيمية سجاو عمليوة التب وي  و 

حوودوث األ  ووا  ب وودف سدقيوو  عمليووة التدنوويم المنووتمر ةا وو  المت نووة  وسوود ثووتةل فلوو   لووي 
ضرحلووة فالةووة ضووم ضراحوو  س وودير  ةا   الجوودة  رووي ضوومان الجوودة  والوو ل  ،وود أنووه إوو   ضووم  ةا   

 الجدة  ويرت  علي سديير الةقة التي سدعم ضت ل ات الجدة .

نووتند علووي الموود   الدسووا ي ب وودف سدنوويم وي،وود ضوومان الجوودة  أحوود نظووم الجوودة  التووي س
المنتجووات أوالمبرإووات  وسجديوودرا  و يوواة  اشنتاإيووة ضووم  وو ل الترتيوو  علووي المنووتح  وسصووميم 
ال،مليات  وينواعد الترتيو  علوي أنكو ة المصواة  وساوميم الجودة  يوي عمليوة التب وي  والتقيويم 

ضووم االعتموواة علووي الرسابووة  يووي س شووي الدصوودل علووي ب،ووض المنتجووات النوويئة  ويت لوو  التغييوور
 لي المد   الدسا ي ا تبدام ضجمدعة ضم األ الي  الجدثد   ولكوم وضو  وس ودير يلنومة عمليوة 
إدثود   األضوور الو ل ثت لوو  سغييور يووي اشةا   وأنماط وا وطريقووة التمكيور ويدتوواج فلو   لووي س،وواون 

األ ووو اب الر ينوووة  األسنوووام والد وووا ل المبتلموووة يوووي ال،مووو   وووديا يوووي يووورق عمووو  ب ووودف اوتكووواف
الكاضنوة و ا  رو و المكوود ت  وي ودأ التب وي  الجيوود والتدنويم المنوتمر عنوودضا سقودم اشةا   ال،ليووا 
بتاووميم الدسا ووة يووي ضقابوو  المراس ووة يووي  يا ووت ا التنظيميووة وأرووداي ا  وضووم فووم ال وود  يووي إ وودة 

ي رووود  ةا   الجووودة  التدنووويم ةا ووو  األسنوووام المبتلموووة  ويوووتةل فلووو  يوووي الداسووو   لوووي ضنوووتدل فوووان
   ول،  فل  ثتا  ضم الكد  التالي:(11) الكاضلة.
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 ( يوضح نظام ضمان اجلودة املتمركزة حول الوقاية. 1شكل  رقم )  

ن الجووودة  و ،وووض المت نوووات وي،ت ووور ضووومان الجووودة   يا وووة ضميووو    اووو، ا سنوووم ضوووما
لية ضمان الجدة  الكلية ةا و  المت نوة  وسوديير حيث ستلب  ض مت ا يي سدضي  عماأل رل  

التدإيه واش شاة  وسددثد الداإ وات والمنوئدليات البالوة بدو  ةو  وتيميوة سنميو را وأةوا  المورة  
وسددثووود نقووواا الاووو،ل يوووي النظوووام  ويدتووواج ضووومان الجووودة   لوووي أن  صووو   إووو   ضوووم عمليوووات 

  وسدليل ووا ضوورو اه بوودو   حيووا  المنووتح أو المت نووة و و ا م ووا تدوو    وودا  ضووم  وو ل  ة ا  األيكووا
البدضوة  وسددثوود حاإووات ال،مو   وضت ل وواس م  والتب ووي  والتصوميم  واشنتوواج  وسدلووي  البدضووة 

 علي ن اق وا  .
ويي    ر ا المامدن ثتدم  ت  يرة ضنئدلية سدقي  الجدة  يي ال،مليات التوي  ،ت ور 

ليوووات تمنوووتميد وضداولوووة سدديووو  المنتجوووات ضنوووئدل عن وووا  ويتاووومم فلووو  الت،اضووو  ضووو  رووو و ال،م
والبدضات والمداة والدفوا   ل وم  وسدإيوه وسقيويم األةا  الجيود وسدليو  ال يانوات  واسبواف اشإورا ات 
ال  ضووووة لوووو ل  ب وووودف ضنوووو  سكوووورا  األ  ووووا  و التغ  ووووة الراإ،ووووة لل يانووووات  ويجوووو  الترتيوووو  علووووي 

والم،اليوة  ويجو  أن ثوتةل تو  يورة الم وام  اشإرا ات الدسا ية والتصديدية ب دف سدقي  الجودة 
 (12) يي ضد  براضح التد ي  واشإرا ات التي سم سددثدرا بدا  ة نظام  ةا   الجدة  الكاضلة.

تصميم املنتج 
 والعمليات

إجراءات 
 العمليات

معلومات 
 عن األداء

 إجراءات علي
 املخرجات

 األفراد

 األجهزة

اجلانب 
 الفكري

 الطرق

 البيئة

 نظام اجلودة املتمركزة حول الوقاية
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أضووا ال وودف الوور يس لاوومان الجوودة  روود سدقيوو  الجوودة  يووي المنتجووات أوالبوودضات أفنووا  
لمنووتح أو المبوورج ثتموو  ضووو  عمليووات التصووميم والتب ووي   وسوود ثنووتح عووم فلوو  فقووة ال،موو   أن ا

سدس،اس م  وس،د ضراإ،ة الجدة   سقييم عملية التب ي   وسد ثنتح عم فل  فقوة ال،مو   أن المنوتح 
أو المبوورج ثتموو  ضوو  سدس،وواس م  و س،وود ضراإ،ووة الجوودة   سقيوويم عمليووة التب ووي  أإوو ا  ضووم عمل ووا 

مت نووة يووي س  يوو   ةا   التب ووي  للجوودة  التووي ثووتم  ةا س ووا وسب ي  ووا بغوورا سدنوويم إ وودة ال
 (13) وتهدف أنشطة ضمان الجودة إلي:الجدة  الكاضلة  

 . وض  أرداف لنيا ة الجدة  وضتاب،ة سنمي را ضم ضنظد  شاض 

 .سصميم ضدا نات لا   الجدة  وضتاب،ة األةا  علي ضد  ا 

 .سدنيم الجدة  و ياة  اشنتاإية و مض التكلمة تأرداف ضتكاضلة 

 ضم حيث ياعليته وسكلمته.سقييم نظام ض   الجدة   

 .ض،رية الم ام المدتلة  لي إمي  ال،اضليم بالمت نة الت،ليمية 

 . ض،رية تيمية أةا  ر و الم ام والرغ ة يي  سقان ال،م 

 . سياي إدة  األةا 

 .اسباف اشإرا ات التصميمية ال  ضة 

 . سداير المدا ة الارو ية شسمام ال،م 

 بماا الةقة بالمنتح الت،ليمي أو االعتماة عليه.سقلي  المباطر المترس ة علي ان 
وسدول ضظلوة ضومان الجودة   جو  سيوواي األةا  يوي الم،واثير المدضودعة وفلو  س و  بوود  

 (14) ال،ملية الت،ليمية و  ل ا و ،درا  ويكم  ر ا القياي المجاالت التالية:
  :يررووا يووي ويرتوو  علوو  المووداة التووي سنووتبدم وسنووتديي البصووا   الم لوودب سداالتجطةةيط

 نجاح ال،ملية الت،ليمية.

  :وي تم  بديمية سنمي  ال،ملية الت،ليمية لت، ي المنتح الت،ليمي المرغدب ييوه حتو  التنفيذ
 ثتداي  ر ا المنتح الت،ليمي ض   دق ال،م  وضت ل اسه .

  :وس،ني الدصدل علي ضد  ت ال،ملية الت،ليمية أو األإ    واألةوات توفير اإلمكانيات
 ت التي سكدن ضنا  ة للتكلمة المدضدعة لل،ملية الت،ليمية.والم،دا
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  :وسرت  عل  ال،مليات الت،ليمية وس،د حرإة بالنن ة للجدة   وأث ا  ،د   يناه أو المتابعة
 حاوما عل  ضد  ضت ل ات سد ي  ال،اضليم التي سمي بمت ل ات الجدة .

  :موووووي ستدايووووو  ضووووو  وس وووووتم ضوووووم التأوووووود ضوووووم أن  صوووووا   المنوووووتح الت،ليضةةةةةبط الجةةةةةودة
 البصا   المددة  ضن قاه.

  :وسرت  عل   سداي  المنتح الت،ليمي ض  ضت ل ات  دق ال،م  .المالئمة 

  :وس تم بتد ي  المنتح الت،ليمي بكد  ضنا   بديث  نت ي  ضداإ ة الجدمات الميدانية
 التغيرات المنتمر  والتجدثدات يي  دق ال،م .

  :شإرا ات ال  ضة عندضا  ظ ور سصود  يوي الجودة  وسرت  عل  ااإلجرامات التصحيحية
 س   االلتداق المنتح الت،ليمي بندق ال،م .

وي،ت وور نظووام ضوومان الجوودة  ضنووئدل عووم وضوو  الجوودول المق دلووة للمتغيوورات التووي  جوو  
ضراعاس ا يي  صا   المنوتح الت،ليموي تموا سدإود رنوا  و وا ل أ ورل سقودم ب وا المت نوة حتوي 

 (15) المنكدة  وري تالتالي:سص   لي ضمان الجدة  
 بم،ن   عداة ضدا نات  ليمة س يئ ضبصصات تايية ل راضح الجدة . التمويل: -1

وسرتووووووو  علووووووو   يا وووووووات اال تيوووووووا  والت،يووووووويم والتووووووود ي  التووووووو  سمووووووو   المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية: -2
 بمت ل ات براضح الجدة .

 وسرت  عل  ليانة التج ي ات لتكدن يي حالة سكغيلية إيد . الصيانة: -3

وس وتم بوالقدانيم التو  ثتدوتم ضراعاس وا يوي   وة الجودة   علو  أن ستاومم  القانونية: الشئون  -4
 يقرات أو ع ا ات عم الجدة  وحدوة المنئدلية عن ا.

 (16) وهناك مجموعة من اإلجرامات لضمان جودة المؤسسة التعليمية لعل من أبرزها ما يلي:
 لمقدضة.ة ا ة ضتأنية للمدالمات الم لدب سدقيق ا يي البدضات ا 

 .سقييم التب ي  للمدايظة علي ضنتدل إدة  فابل 

 .عداة  إرا ات الجدة  لت  يق ا علي إمي  ال،مليات بما يي ا عمليات التمتيش  

 .التمتيش والقياي والم،اثر  لجمي  المدا ة واشضدانات س   ال د  يي ال،مليات 

 .يد  وسقييم التد يدات ضم حيث إدة  التد يدات 
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 نمي  ال،مليات ةا   المت نة.الرسابة عند س 

 .التدق  ضم ض ابقة البدضات للمدالمات المدضدعة 

علةةة  مةةةل مةةةا سةةةبق فةةةإن ضةةةمان الجةةةودة أن يةةةتم بطريقةةةة تنظةةةيم العمةةةل  وتأسيسةةةاع 
 (17)تضمن أن:

 . ض مة المت نة وأرداي ا واضدة وض،روية للجمي 

 الم وم وسوم  ب غ ووا  األنظموة التوي ثووتم ال،مو  ضوم   ل ووا سود  او،ل لتمكيوور إيود وأن وا  وو لة
 لك  يرة.

 .ضنئدلية ت  شب  عما رد ضنئدل عنه واضدة يي ت  األوسات 

 .ضم دم المت نة للجدة  ضددة سماضاه وضدعم بالمنتندات 

وال شةةةة  أن ضةةةةمان الجةةةةودة فةةةةي اإلدارة يتميةةةةإل عةةةةن  يةةةةر  مةةةةن الطةةةةر  اإلداريةةةةة 
 (18) األخري بأنها:

 .طريقة لم،رية ضدل اشلت ام بالنظام 

  لتصدي  األ  ا .طريقة 

 .طريقة لتغيير النظام  فا أل   ال  دق  أردايه 
ض،نووو  فلووو  أن إانووو  سصووودي  األ  وووا  يوووي عمليوووة ضووومان الجووودة  لوووه سووود  ت يووور ضوووم 
األرميوووة ألن األ  وووا   ووودف سدووودث وسووود   عمليوووة ضووومان الجووودة  فلووو  االحتموووال وسنوووت،د لوووه  

علي وووا سكووودن باليوووة وغيووور ضنا ووو ة  ياأل  وووا  سووود سكووودن نووودعيم:   وووأ بكووورل أو ال ريقوووة المتمووو  
الحالةة ثتم ح ف الب أ أو سصديده ويي الحالة األولي وضمان الجدة   مي  بيم الدالتيم يمي 

ثتم س،دث  ال ريقة  وعلي فل  يمن ضمان الجدة  س،ت ور طريقوة فاسيوة للتصودي  تموا أن وا  الثانية
االمهةةام الجاصةةة بةةإجرامات  وتوجةةد مجموعةةة مةةن  ووة للت،لوويم ورووي ستغيوور بتغيوور االحتياإووات  

 (19) ضمان الجودة في المؤسسة التعليمية يمكن عرضها عل  النحو التالي:
   اال تيا  وسقد م المنكد.   .سب ي  المن ح 

 التد يس.   .التقييم 

 .يد  ضدا ة الت،لم  
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ويعمةةةل تطبيةةةق نظةةةام ضةةةمان الجةةةودة علةةةي تحقيةةةق مجموعةةةة مةةةن الفوائةةةد للمؤسسةةةة 
 (20) برزها ما يلي:التعليمية لعل من أ

                                . ضنتدل فابل للجدة 

 .مض التكلمة والدسل  

             .اال تبدام األضة  للمدا ة واال تةما ات 

 .مض شداول الت،ليم  

 . اال تبدام األضة  لهإ    والم،دات 

 .سدقي   ضا  ال،مي  عم المت نة والبدضات التي سقدض ا 

 (21) الجودة ببعض المالمح داخل المؤسسة التعليمية تتمثل في:ويتسم ضمان 
 االلت ام بالمكا تة ضم س   ت  ال،اضليم وال  ب يي عمليات ضمان الجدة  عم طري : -1

 .التقييم ال اسي وسقييم للمجاالت األواة مية واشةا ية 

 . التجمي  المن جي له الي  البالة بالرضا عم البدضة الت،ليمية 

  البا إي للمقر ات الم نية ضم   ل االعتماة والمراإ،ة الدولية.التقييم 

 .اال تبدام التنظيمي لب رات المنتميدثم لتدنيم سنمية ال،اضليم وسد ي  م ض نياه 

 .المد   الم ةوج لمد  ت ال ال  وال،اضليم يي عمليات ضمان الجدة  وسدنين ا 

(22)   والتدنيم المنتمر ضم   ل:الترتي  علي اشةا   الكل  المدا ة لتدقي  التميي -2
 

  وووو  األرووووداف اال ووووتراسيجية للمت نووووة الت،ليميووووة بووووالب   واألولديووووات ونظووووم المراإ،ووووة  
 والتقييم.

 .وض  ال دة ولجان لت دير وس  ي  ضراإ،ة النيا ات الت،ليمية 

 .ةوا ر نظاضية ضم المراإ،ة لك  المت نات الت،ليمية والبدضات والدحدات اشةا ية 

    بيم عمليات التقييم الت،ليمية واشةا ية.الر 

 .سديير الدعم المالي المتمرت  حدل األةا  للتد يس وال،م  اشةا ل 

 .سد ي  الدعم وضدا ةو يي إمي  ضجاالت عملية التدنيم 

 . وض      التد يس والت،لم و    ا ب،ملية الدعم والتددي 
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 ثريم. ةا   األةا  ونظم الت دير لك  ال،اضليم وضن م المد 

(23) االلت ام بتقييم المبرإات وال،مليات يي ضقاب  الم،اثير البا إية عم طري : -3
 

   الووورواب  الر ووومية ضووو  المت نوووات الرا ووود  يوووي ال،وووالم وس  يووو  القيووواي المقوووا ن باألياووو
 للم،اثير األواة مية والمبرإات.

 ضووو  القيووواي المقوووا ن باألياووو  علوووي المنوووتدل القووودضي وال،وووالمي ل،مليوووة ضووومان الجووودة  
وتتطلةةب هةةذ  المالمةةح بعةةض الشةةروم التةةي تةةدعم ضةةمان الجةةودة المت نووات األ وورل 

 ومنها:

  دووودن ال،ووواضليم ضوووترليم لل،مووو  ةا ووو  المت نوووة ولووودث م ضوووم الم،ريوووة والم وووا ات ضوووا 
  مدن م ضم القيام بأةوا رم وواإ اس م علي أوم  وإه.

  طدي .ثتم س،ييم الم،لميم يي و ا ل طديلة األضد والمنتمر  لدسل 

 .سدإد  دضات الكترونية وءةا ية ضنا  ة ةا   المت نة 

 .ثدإد ةعم  ةا ل ت    دا  ييما ثت،ل  بالجان  الم ني أو األواة مي 

   سنووووتند عمليووووة الت،يوووويم والترسووووي الوووود يمي علووووي ب،ووووض النوووومات التر ديووووة والوووورواب
 االإتماعية والنيا ية.

 اع إدارياع وتتمثل خصائصه في:وتأسيساع علي ما سبق فإن ضمان الجودة يعد  نظام
 . بيان بالم مة وضجمدعة  إرا ات س يم تيمية  نجا  ال،م 

 .نظام ضراإ،ة للتأود ضم االضتةال لإلإرا ات 

 .إرا  سصديدي لت،دث  عدم االضتةال  

 . نظام ضراإ،ة  ةا ل لمراس ة وس دير ال،م 

 ؤسسة التعليمية(:ثانيًا: الفرق بني ضبط اجلودة وضمان اجلودة )بالتطبيق علي امل
يوي رو ا النظوام ثتدسوو  المورة القيوام بوو ،ض اشإورا ات التوي ست،لوو  بتقيويم الموداة  وسنووجي  
األنكوووو ة  وسجميوووو  وسنووووجي  ال يانووووات البالووووة ب،مليووووات األةا   والتغ  ووووة الراإ،ووووة للم،لدضووووات 

ثم  وسووود البالوووة ب،مليوووة  شووو اع حاإوووات المنوووتميدثم  وسووودعيم ال، سوووة بووويم المووود ةثم والمنوووتميد
شووو دت نظوووم ضووو   الجووودة  ب،وووض الت ووود ات ضوووم أنكووو ة التمتووويش الر ينوووة  لوووي الرسابوووة ال اسيوووة 
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لل،وواضليم  وا ووتبدام ب،ووض الم،لدضووات واألةوات وال وورق يووي سنميوو  فلوو   وس،وود الرسابووة والتمتوويش 
المنتمر رد أحد األ الي  وال رق الر ينوية لمنو  ولودل البدضوة أو المنوتح النوئ  لوي ال،مو    

 وستةل ضقاثيس الا    لي عملية  سابة وا ،ة وسقلي  عدم االلت ام ضم س   ال،اضليم.
وسنتند المت نة الت،ليمية التي سداول س  ي  ض   الجدة  علي الرسابة والتمتيش حتي 
ث دف ض   الجدة   لي اوتكاف األ  ا  وال،يدب المدإدة   وضم فم يمن الترتي  رنا ثنص  

ات والبووودضات التوووي ثوووتم سدلووويل ا للمنوووتميدثم  وضراس وووة رووو و ال،مليوووات  علوووي المنوووتح واشإووورا 
ويدمووم ال وودف رنووا يووي الككوول عووم األشوويا  النوويئة ب،وود حوودوف ا  وسوود ست اثوود الج وودة  لووي أن 
ستب ي عملية التمتيش  والمد  وا تيا  المنتح أو البدضة واسبواف  إورا ات يد يوة لمنو  سمواسم 

ا النظوووام  متقووود  لوووي أنكووو ة ال،مووو  اشبداعيوووة والنظاضيوووة  ضووو  األ  وووا  وال،يووودب  ولووو ا يووومن رووو 
سجارووو  حووودوث عمليتوووي التب وووي  والتدنووويم  والترتيووو  علوووي ال،يووودب يقووو   ويوووي الداسووو  يووومن 
ضكوود ت روو و ال،مليووة ال ثووتم الووتبل  ضن ووا ولكن ووا ثووتم  حتدا  ووا  و ،وود التمتوويش روود الد وويلة 

مت نوي يوي المداسول المبتلموة  وسود ثنوتح عوم فلو  األ ا ية يي ةو  القا ميم ب،ملية التقييم ال
سب   يي أةوا  األيراة  تما  مدم أن ستةل  لي عدم المدا مة بيم المنوتح والبودضات ضوم إ وة 

 وعملية المراس ة ضم إ ة أ رل.
ستفر عملية ضراس ة ال،م  علي اةا  المورة يوي ال،مو    علو   عت وا  أن سود  ال، سوة بويم و 

واضوودة  يالمراس ووة تموود   للجوودة  ستاوومم انتقووا  المنتجووات وا ت ا رووا  ويووتم  المراس ووة واشنتاإيووة
اسبووواف القوووورا ات ب ريقوووة إيوووود   وءعووواة  ال،موووو   وءعووواة  اشلوووو ح  ولووويس ضووووم الم،تووواة أن سدإوووود 
المنتجات التوي سمور بمةو  رو و الودا ر  ضور  واحود  أو الت اضوات سدلويل ا للمنوتميدثم البوا إييم أو 

فل   إرا  ب،ض األنك ة التي س دف  لي سدنيم إدة  المنتح س و  سدلويل ا  الدا لييم ويت ل 
 (24)  لي ال،مي .

بأنه األنك ة واأل الي  التي ثتم ا وتبداض ا  Quality Controlوي،رف ض   الجدة  
لتدقيووو  إووودة  المنوووتح وال،مليوووات والبدضوووة الت،ليميوووة المقدضوووة لل الووو   وستاووومم أنكووو ة ضدإ وووة 

كوول عووم األ وو اب الكاضنووة و ا  ضكوود ت الجوودة  وضووم فووم ثووتم  شوو اع حاإووات ولكن ووا س ووتم بالك
ال،مي    تما  كير ض   الجدة   لي سصميم ض،اثير ضب  ة ضم واس   صا   سصميم المنتح 
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المدوووو  واال ت ووووا   Inspectionالت،ليمووووي وسنميوووو   لنوووولة ضووووم القيا ووووات المب  ووووة للتمتوووويش 
Testing تأوووووود ضوووووم التدايووووو  ضووووو  المدالووووومات واسبووووواف  إووووورا ات والمقا نوووووة بالم،ووووواثير  وفلووووو  لل

سصووووديدية وضان،ووووة للب ووووأ أو االندووووراف  و م،نووووي آ وووور يوووومن ضوووو   الجوووودة  بالننوووو ة للمت نووووة 
الت،ليمية ثرت  علي التأويود ضوم أن ال،مو  سود سوم بال ريقوة التوي حودةت ضوم س و  يوي الب وة  وءفا 

 إووورا ات ض،ينوووة لتصووودي  رووو ا حووودث اندوووراف عوووم الم،ووواثير المدضووودعة يووومن فلووو   دتووواج  لوووي 
االندراف أل أن الا   ثتم ب،د  سمام ال،م  وأن الا   يي حقيقته رد سقيويم لموا سوم ضوم ال،مو  

 وضقا نة فل  بالم،اثير.
وتوو ل  يوومن عمليووة ضوو   الجوودة  س،نووي ال دووث باال ت ووا ات الم،مليووة وغيررووا ضووم سدقيوو  
ضدالمات ض،ينة والتد   لمداولة  ل ح أ  اب حودوث أل اندوراف عوم رو و المدلومات  تموا 
أن ضوووو   الجووووودة   مةووووو  ضووووو   الجووووودة  األ وووووالي  ال،مليوووووة واألنكووووو ة التوووووي سدقووووو  المت ل وووووات 

ال،ملية واألنك ة التي ثتم سدإي  ا يي ت  ضوم التدإيوه والتقيويم  الارو ية للجدة  ويكم  ال رق 
وسددثوووود أ وووو اب األةا  غيوووور المرضووووي يووووي المراحوووو  البالووووة بتدقيوووو  الجوووودة  وسدقيوووو  الم،اليووووة 

 (25) وتشمل أنشطة ضبط وضمان الجودة ما يلي:
 . سددثد األنك ة األ ا ية ي  ت  عملية وسأفيررا علي عملية التد ي 

  ة األ ا ية ال تيا  الم ض  والمقاثيس البالة با   الجدة .سدلي  األنك 

 .  جاة الد ا   التي ستفر يي عملية الا   
و نوا  علووي فلو  يوومن ضو   الجوودة   كوير  لووي ال،مليوات واأل ووالي  ةا و  المت نووات أو 
النظووام التووي ثووتم ا ووتبداض ا لاوومان الت اض ووا بم،وواثر الجوودة  وسدقيوو  ضنووتدل عووال ضووم التدنوويم 

منتمر يي ض،دل األةا   وستامم ض،اثير التقييم  وسد ثرت  ر ا المم دم علي ضت نات الت،ليم ال
يي المود  ت والمبرإوات واأل والي  التوي ثوتم ا وتبداض ا لتقيويم الجودة   أضوا سقيويم الجودة  يمن وا 
ضراإ،وووة نظاضيووووة سوووتم بصوووومة ضنووووتمر  لتددثووود ضووووا  فا تانووول أنكوووو ة الجوووودة  ستمووو  ضوووو  الترسي ووووات 

مب  ووة  وءفا ضووا تووان المنووتح )ال،مليووة الت،ليميووة( ط وو  ي،اليووة وأن ووا ضنا وو ة لتدقيوو  األرووداف ال
التووي سووم سددثوودرا  وعلووي الوورغم ضووم فلوو  سدإوود ا ت يووات يووي وإ ووات النظوور حوودل  فا ضووا تووان 

  (26) الم لووودب رووود الترتيووو  علوووي ضيداني ضوووات سدقيووو  الجووودة  أو ال،مليوووة الت،ليميوووة والمبرإوووات
الجدة   لي سددثد الديا  بالم،واثير المدودة  للجودة  ضومم عمليوات األةا  وضوم فوم  وي دف ض  
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وعلي هذا فةإن أهةداف ضةبط الجةودة يمكةن عرضةها علةي النحةو سدنيم إدة  المنتح الت،ليموي 
 (27) التالي:

 .القد   التناينية ض  المت نات التي سقدم  دضات ضتكاب ة 

 . سقلي  التكاليل الناسجة عم وسدع أ  ا 

 .القاا  علي أ  اب  ياة  األ  ا  يي سقد م البدضة 

 .سقلي  نن ة الماسد بت  ي  أ الي  ينية ضتقدضة 

 .ااع المدا ة وال،مليات ةا   المت نة للم،اثير ال،المية   

 . ي  الدعي بيم ال،اضليم علي ضرو   الرسي بمنتدل الجدة  
 (28) يلي:وفي ذات اإلطار يمكن تحديد مهام نظام ضبط الجودة فيما 

 .سددثد ضنتديات ضددة  لمت ل ات إدة  البدضة الت،ليمية 

  سددثد ال، سة بيم  صا   المنتح الت،ليمي و صا   عملية الت،ليم تدو  لتددثود
 ضت ل ات عملية الت،ليم.

 . سددثد االحتياإات ضم الكما ات والتج ي ات وال رق ال  ضة لقياي الجدة 

 . سياي وسنجي  الجدة 

 ت سصووديدية يووي حالووة اندووراف الجوودة  الم،ليووة عووم المنووتدل المق وودل سصووميم عمليووا
 للجدة .

وتحقيق مثل هذ  األهداف يفرض تصميم أنظمة فرعيةة متكاملةة لنظةام الجةودة ومنهةا 
 (29) ما يلي:

 .نظام يرعي لمدالمات الجدة  والتب ي  للت،ليم 

 .نظام يرعي لتب ي  وضراس ة إدة  المداة واألإ    المنتبدضة 

 م يرعي لتب ي  وضراس ة ال،ملية الت،ليمية.نظا 

وس وودأ عمليووة ضوو   الجوودة  س وو  ضوود  طديلووة ننوو ياه ضووم بوود  ال،مليووة الت،ليميووة حيووث  جوو  
التأود ضوم إودة  المود  ت الت،ليميوة س و  النوماح ل وا با وتبداض ا  ويمدوم عورا ضراحو  ضو   

 (30) الجدة  علي الندد التالي:
  البدضة ط قاه لمت ل ات ال،مي . وض  المدالمات التي سددة إدة 

 .وض  المنتدل القيا ي ل  و المدالمات 
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 : التب ي  لتدقي  الجدة  الم لد ة عم طري 

 .سددثد التقنية التكندلدإية المنتبدضة 

 .سددثد المدا ة واألإ    الم لد ة 

 .ا تيا  وسد ي  ال،اضليم 

 . دات التمتيش وض   الجدة   

 يات المنتبدضة.القيام بال،مليات ط قاه للتقن 

 .ضقا نة المنتدل الم،لي للمدالمات بالمنتدل القيا ي 

 .اوتكاف األ  ا  وء جاة الدلدل ل ا 

وتوجةةةةد مجموعةةةةة مةةةةن العوامةةةةل المةةةةؤمرة فةةةةي ضةةةةبط الجةةةةودة ويمكةةةةن عرضةةةةها علةةةة  
  النحو التالي:

 ال،اض  ال كرل ةا   المت نة ثتأفر باآلسي: العنصر البشري: -1

 دان المنا  .وض  المرة المنا   يي الم 

 .الظروف االإتماعية والد يمية المدي ة بال،اضليم 

 .البدضات االإتماعية والتريي ية لل،اضليم 

 .األضم واألضان 

 وستمة  يي أةا  و ا م ا ضم   ل التب ي  والتنظيم والقياة  والرسابة. اإلدارة: -2

يي أةا  ال،مليوات ةا و   قصد ب ا األ الي  ال،لمية والمنية المنتبدضة  التقنية التكنولوجية: -3
(31) المت نة.

 

 ثالثًا: معايري ضبط جودة املؤسسة التعليمية:
س،ت وور الم،وواثير الداإوو  سدايررووا رووي األ وواي الوو ل س،تموود عليووه عمليووة المراس ووة للجوودة  

 (32) ويمدم أن سأ   الم،اثير األشدال المبتلمة اآلسية:

 ضوووووم الم،ووووواثير سقوووووا ن ب وووووا  سكووووودن المدالووووومات المدضووووودعة ضوووووم س ووووو  ضنوووووتدل الجووووودة  ندعوووووا
المدالوومات الم،ليووة للمبرإووات ب،وود انت ووا  ال،مليووة الت،ليميووة و وو ل   مدووم سقيوويم أل اندووراف 
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 دووودث بووويم المدالووومات المدووودة  يوووي الب وووة و ووويم المدالووومات الم،ليوووة ب،ووود انت وووا  ال،مليوووة 
 الت،ليمية.

  ا ةاةت ننووو ة روووو ا  ،ت ووور القصووود  المدوووودة ضقووودضاه يوووي المبرإووووات ندعوووا ضوووم الم،وووواثير يووومفا
 القصد  ا تدعي فل  اسباف اشإرا  ال  م.

  س،ت وور سكوواليل ضوو   الجوودة  المب  ووة ضووم س وو  ندعووا ضووم الم،وواثير يوومفا اندريوول التكوواليل
الم،ليووة عووم التكوواليل المب  ووة ا ووتدعي فلوو  سوود   ضووم اشةا   لكووي سراإوو  سكوواليل ضوو   

 الجدة   لي القيمة الم لد ة.

 دة  علي  را   المراس ة ندعا ضوم الم،واثير يومفا اندريول ب،وض النقواا س،ت ر حدوة ض   الج
عم ر و الددوة ةل فلو  علوي وإودة اندوراف  نوتدعي ال دوث عوم أ و ابه لكو  ن،يود ال،مليوة 

 الت،ليمية  لي حالة الا   ضر  أ رل.

والش  أن ض   الجدة  ثن دل علي سد  ضم االسناع ث يد عم ضمان الجودة  غيور أنوه 
عمووو  حووود يالووو  بين موووا  ياووو   الجووودة  روووي يوووي أ ا ووو ا طريقوووة لمدووو  وا وووت ،اة ال  مدوووم 

األ  ا   ويي الت،ليم نجود أن ضو   الجودة  نظوام  قويس الم،يوا  المدودة للنجواح يوي اضتدوان أو 
ا ت وووا  و ،ووود فلووو   نوووت ،د الووو ثم  بمقووودن يوووي سدقيووو  ض،ووودالت النجووواح المدووودة  ويوووي ضةووو  سلووو  

دوث المكدلة يي اول األضر  أضا ضمان الجدة  ي ود نظوام وسوا ي ال ريقة ال ثدإد ضم دم لمن  ح
ومووا سكووير  لووي فلوو  تلمووة ضوومان  وضوومان الجوودة  س،نووي لوودي  ضووم أول ضوور  أل ضنوو  حوودوث 

 األ  ا  وليس سصديد ا ضر  ب،د ضر .

وعلووي فلوو  يوومن ضوومان الجوودة   ،وود أوةوور شوومداله ضووم ضوو   الجوودة   ف ثتاوومم ضوومان 
م ضصممة للتأود ضم أن ضت ل ات الجودة  سود سوم الديوا  ب وا وحيوث أن الجدة  سب ي  وسكغي  نظ

روو و المت ل ووات سن وو  ضووم  وودق ال،موو  يوومن ن وواق ضوومان الجوودة   متوود علووي  وو ف ضوو  ضوو   
 الجدة  ألب،د ضم عمليات الت،ليم  لي ضا س ل ا وضا ب،درا ليكم  باسي و ا ل وأنك ة المت نة.

 



  سارة حممد أ/ ه عبد العظيم ، د/ هالة حممد،أ.د/ سالم
 

 384 

 يمكن عرضها عل  النحو التالي:ويوجد أربعة أنواع من ضمان الجودة 
 :ثووووووتم ا ووووووتبدام ضوووووودا   أ ا ووووووية رووووووي الكوووووورعية  وض،وووووواثير البوووووودضات  إداريةةةةةةةي سياسةةةةةةية

 وضتشرات الجدة .

 :ثووووتم ا ووووتبدام إماعووووات ال،موووو  الم تمووووة بووووالجدة  وسقوووود م نمووووافج  متمرمةةةةإلة اةةةةول المةةةةواطن
 اإتماعية بدثلة.

 :وإووودا   الجووودة  9000واألثووو و  س،تمووود علوووي  ةا   الجووودة  الكووواضلة متمرمةةةإلة اةةةول اإلدارة  
 والقياي المقا ن باأليا .

 :سنوووووووتند عووووووو   التووووووود ي  والتنميوووووووة الم نيوووووووة  وأ  سيوووووووات الم نوووووووة وسقوووووووديم المريووووووو   مهنيةةةةةةةة
 والتقديم ال اسي.

 رابعًا: طرق ضمان جودة املؤسسة التعليمية ومراحلها:

 وووة ال اسيوووة  ،تمووود ضووومان الجووودة  علوووي عووودة ضدووودة ضوووم ال ووورق واألةوات وستاووومم الد ا
والتقييم ال اسي وسقييم األسران  وا تبدام الم،لدضات اشحصا ية وضتشرات األةا  وضنومدح ضيدانيوة 
س    علي إماعات ضبتلمة ضم ال و ب  والبورإيم و ال،واضليم  وعلوي المنوتدل القودضي سكوم  

 أوةر أشدال التقديم المراإ،ات ال دلية  والتقديمات األيقية للمت نة.

قووديم المريوو  عمليووة س،ليميووة ضت نوية  سووتم ب ريقووة إيوود  وفات يا وود  ضنظمووة وي،ت ور س
لكوومدل ا ب،ووض ال،وواضليم والب وورات الوو ثم سنوواعد ضكووا تت م يووي سم،يوو  وسوودعيم عمليووة الووت،لم 
الوو اسي ويووي نمووس الدسوول  جوو   ة ا  أن سقووديم األسووران  مدووم أن  قوودم سوويم  ا إيووة ويتاوومم 

لمتبصصويم يوي ضجوال ض،ويم   ال أن المما  وات الددثةوة  يا   بدا  ة ب،وض األوواة مييم ا
و الووة ضراإ،ووة وسقيوويم ال ووراضح الد ا ووية والوونظم سدتوواج  لووي وإوودة   وورا  يووي المجووال المووراة 
سقييمووه  ويوو  الدال ووات المتدوود  األضريديووة ييووتم ا ووتبدام ب،ووض الم وواة ات والمدوواوالت لدضوو  

ل  وسد  ددث فل  علوي المنوتدل المت نوي اال ت ا ات لتقييم ض،رية وض ا ات و سد ات ال ا
أو علي ضنتدل البريجيم ب دف سدنيم ضنتدل س،لم وم ضوم  و ل ب،وض الم،واثير الصواة   

 عم المت نات والدتاالت الم،تمد .
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ويمكةةن إبةةراز مجموعةةة مةةن الطةةر  فةة  مجةةال ضةةمان الجةةودة فةة  التعلةةيم مةةن خةةالل 
 الجدول التالي:

(33)ودة فى التعليمجدول رقم )  ( يوضح طرق ضمان اجل
 

 العيوب املزايا الطريقة

االختيار، التدريب 
 والتأهيل

تعتمد علي بعـ  أعاـاء هيئـة التـدري      
املؤهلني والقادرين علي توفري نوع جيد مـن  
ــودة   ــتوي اجلـ ــدريب ي مسـ ــيم والتـ التعلـ
املطلــــوب واملتوقــــ  تقيقــــه، وتقيــــيم 

 وتسني مستوي التدريب.

 ري .صعوبة تدريب أعااء هيئة التد 

        عدم وجود وكـاالت االعتمـاد وتأهيـل هـ
 الفئة.

 .زيادة التكاليف اخلاصة باالعتماد 

استخدام معايري خمتلفة 
لتحديد حمتوي وشكل 

 إدارة التدريب

  زيادة املطابقة بني املنظمات الفردية
وإدارة الكفايــات، وتديــد حمتــوي   

 وشكل الربامج.

    توفري املتطلبات ومعايريها ي مجيـ
 يات التنظيمية.املستو

      تتطلب إجـراءات التقـنني بـني املتخصصـني
 ي اجملال.

        جيب أن حيـدد كـل معيـار عمليـة االعـرتا
 والتطوير والتحسني.

 .عملية التطبيق تتم ي املستوي العالي 

تفعيل البحث والشراكة 
 م  املنظمات

 .تزايد وتراكم خربات األفراد 

 .إثراء عملية وأشكال التدريب 

  ــتخدام دراســ ــاليب  اس ــة وأس ات حال
التقنيـــة والشـــراكة االســـرتاتي ية 
ــني     ــة التحس ــي عملي ــؤدي إل ــت ت ال

 املستمر.

  تزايد احلاجات الواقعة علي املنظمات مثل
ــة     ــة والنظريـ ــارات العمليـ ــل واملهـ التأهيـ
ــل متطلبــات عمليــة      ــراد العــاملني مث لألف

 الشراكة االشرتاتي ية.

زيارات التفتيش و 
 التقديم

 بيانــات األساســية تــوفر املــدخالت ال
ــودة   ــني اجلـ ــيم وتسـ ــة تقيـ لعمليـ
وإجــــراء الت  يــــة الراجعــــة بــــني  

 املنظمات املختلفة.

   يتطلــب زيـــادة التفتـــيش بعـــ  القـــدرات
العملية احمل ددة ولتقيـيم هـ   العمليـات    
جيب تدريب األفراد العاملني وإعداد نظـام  
من التقييم املؤسسي الشامل وتتوي هـ    

ــة حمــــ   ــي درجــ ــراءات علــ ــن اإلجــ ددة مــ
 املوضوعية.

 التدريب والتأهيل

     يعد عنصر فعـال ي إجـراء التـدريب
ال اتي للعمالء وميكنهم من توضيح 
النتائج عمليـة التـدريب، والتأهيـل    

 املهين.

      تـوفري عمليـة املطابقـة مـ  القــدرات
 األخري.

   يتطلــب إعــداد أســئلة ومتطلبــات متنوعــة
 لتنمية قدرات الفرد.

 يل.جتهيز وإعداد نظام للتأه 

 .احلاجة إلي التقنني 
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 العيوب املزايا الطريقة

الدرسات املقارنة 
 والقياس املقارن باألفال

      جيعل احلصـول علـي املعلومـات سـهل
من خالل بع  العمليات الـت تـدد   
األولويات لتحسـني اجلـودة وحلو ـا    

 الت تؤدي إلي املزايا التنافسية.

   يتطلــب ذلــص احلصــول علــي املعلومــات مــن
خدم ي املنظمات حول العمليات الت تسـت 

تــدعيم هــ   املنظمــات وتتطلــب القــدرات  
 والكفايات الالزمة لعملية التنظيم.

ا يكل التنظيمي 
 ملنظمات التدريب

  حيدد املسئوليات والسلطات لكل فرد
وســلطة الفــرد، واألفــراد العــاملني    
والعمليات األساسية وإعداد الـربامج  
وعمليـــــة التقيـــــيم والتحســــــني   

 وحمدداتها.

  نظيمـي لعمليـات حمـددة    حيدد ا يكـل الت
ويقتصر علـي إمكانيـات األفـراد العـاملني،     
ــد    ــي وتديــ ــل التنظيمــ ــداد ا يكــ وإعــ
العمليات الت تتطلب قدرات أكرب وتـدريب  

 جيد.

 التقييم ال اتي

   تدث عملية التقييم ال اتي داخـل
املؤسسة عن طريـق األفـراد العـاملني    
ال ين يعرفون نقاط القوي والاـعف  

ــودة،  ــمان اجلـــ ــت ابة لاـــ واالســـ
ــة   ــات عمليــــ ــات ومتطلبــــ حلاجــــ

 التحسني.

    ــب اســتخدام  ــوذل حمــدد لاــمان تتطل
ــتم     ــاجلودة، وي ــة ب ــح خاص اجلــودة ومالم

 التعبري عنها مبحكات ومتطلبات معينة.

   قــد يكــون اختيــار هــ ا النمــوذل موضــوعي
 ويتطلب مزيد من التدريب.

تقييم اجلودة عن طريق 
 األقران

  مـن   يتم تقييم نظام ضمان اجلـودة
 خالل فريق معني.

    يتســم معظــم أفــراد الفريــق بــنف
 القدرات والسمات.

    دور النموذل املوضوعي حـول املعـايري
 الت مت تديدها.

  تعـــــد نتـــــائج عمليـــــة التقـــــديم
موضــــوعية ومعــــربة عــــن مســــتوي 
املؤسسة فهي مبثابة مدخل لتحسني 
اجلودة واحلصول علـي االعتمـاد مـن    

 قبل مؤسسات االعتماد.

 موذل املقرتح إنفاق كـبري وزيـادة   يتطلب الن
 ي التكاليف اخلاصة بعملية التقييم.

      ــا مــن ــول عليه ــتم احلص ــت ي ــهادة ال الش
تقييم األقران ليست بنف  املستوي بتلـص  

 اخلاصة باعتماد املؤسسة.

 9000تطبيق األيزو 

   يتميز  وذل ضمان اجلودة مبـدخل
 النظم، فهم مقنن.

     تـــاول معظـــم املؤسســـات تطبيقـــه
 ستعانة به من املنظمات األخري.واال

     تزيــــد املكافــــأة أو الشــــهادة مــــن
 مصداقية املؤسسة.

 .ساعد تطبيقه علي تقيق التميز 

    التكيــف مــ    9000تطلــب  ــوذل األيــزو
وسائل تقديم اخلدمات الت تعطـي مزيـد   

 من املوضوعية ي ضمان اجلودة.

    احملافظة علي النظام يتطلـب نظـام إداري
 ة.ونظم معلومات جيد

 .ميثل أحداث التعبري عن إداري زائد 
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 العيوب املزايا الطريقة

إدارة اجلودة الشاملة 
املتمركزة حول األيزو 

9000 

   يتسم  وذل ضمان اجلودة مبـدخل
 النظم الشامل.

    ــمات ــبع  السـ ــوذل بـ ــم النمـ يتسـ
الدينامية م  الرتكيـز علـي مشـاركة    

 كل األفراد فيها.

    يربط النموذل بني تطبيـق النمـوذل
قيـق ضـمان   لتح 9000ومعايري األيزو 

 اجلودة.

      التأكيـــد الراـــي املتزايـــد علـــي
تطبيـــق النمـــوذل واحلصـــول علـــي  

 شهادة قومية.

 .توليد الثقة لدي العمالء 

 .يتطلب الرتكيز الشديد علي اجلودة 

     يتطلب ت يري ي ثقافـة املنظمـة ومشـاركة
 كل األفراد ي تقيق اجلودة.

    حيتال تطبيق الربنامج إلـي االسـتثمار ي
 التكاليف.

 عــادة جتديــد عمليــة التأهيــل واالعتمــاد إ
 وفقا للمعايري اجلديدة.

 (34) ييدإد ندعان أ ا يان لمراح  ضمان الجدة  رما: أما عن مراال ضمان الجودة:
ويمة  الب د  األولي يي ضومان الجودة  حيوث سنوت ي  المت نوة ضوم   لوه  التقييم الذاتي: -1

رات رووو ا الداسووو  ضموووا  نووواعد علوووي وضووو  سددثووود ضدسم وووا الدقيقوووي وواس، وووا  ويوووتم سدليووو  ضتشووو
  ووتراسيجية للت وودير والتدنوويم المنووتمر علووي أ وواي سيوواي ض،وودل األةا  واشنجووا   ويت لوو  
التقييم ال اسي ضكا تة ال،اضليم يي المت نة وسدنيم ةاي،يت م ندود ال،مو   واالرتموام بنتوا ح 

يوويم بدا وو ة  حوودل ضت نووات ال،موو  والتدإووه ندوود التنميووة المنكوودة   ويووتم روو ا النوودع ضووم التق
 (35) الت،ليم   وي،تمد علي ب،ض الم اةئ وضن ا:

 :وس،د أحد الم اةئ الر ينة يي ر ا النظام حيث سنوتند علوي  وج ت  اإلجرامات والتنظيمات
االعتموواة  والقيووام باعتموواة ال ووراضح الد ا ووية التووي  جوو  أن ثد  وو ا ال الوو  بديووث  قوودم سقريووراه 

يي النونة الد ا وية الماضوية وينوم  فلو  بت ودير وسدنويم ضت نوات عم المداة التي ة   ا 
الت،لوويم وال ووراضح الد ا ووية ةا ل ووا تمووا أن ووا سدضوو  المكوود ت التووي ست،وورا ل ووا وضاوواضين ا  
وضا ثةير الدركة رنا رد عودم وإودة ض،واثير أو ضددوات للم،لدضوات التوي  جو  أن ستاومن ا 

قوووود م ا ضووووم س وووو  ضت نووووة الت،لوووويم   ولوووو ا يوووومن روووو و ال ووووراضح البالووووة ب،مليووووة التقيوووويم عنوووود س
المت نووات المبتلمووة سدووواول سمنووير وسدضووي  ضدتووودل براضج ووا التووي سووود سووتةل  لووي لووو،د ة 
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عمليووة المقا نووة ضوو  المت نووات األ وورل  تمووا ثدإوود إوودل حوودل ضدتوودل عمليووة التقيوويم نمنوو ا 
وتو ل  حودل المتشورات وءإرا س ا وض  مة التقا ير البالة ب ا التوي سقودض ا لجنوة االعتمواة  

 التي ثتم سيا  ا بم،اثير تمية بدال ضم الم،اثير الندعية.

 :ت ووور سنظووويم عمليوووة سقيووويم الجووودة  ض وووم إوووداه ألنوووه ثت لووو  وإووودة عووودة توووايي ضوووم  التنظةةةيم، 
الدحووودات ال يدليوووة واشةا يوووة المكوووا تة يوووي تتابوووة التقريووور البوووا  ب،مليوووة التقوووديم ويجووو  أن 

ض ال،ووواضليم ضوووم ةا ووو  المت نوووة علوووي أن ثتةنوووي ضووون م ال،مالوووة ستاووومنم عمليوووة التقيووويم ب،ووو
المتستة تما  ج  ضكا تة أعاوا  ضجلوس  ةا   المت نوة والم،لمويم وال و ب يوي تتابوة رو و 
التقوا ير  وضوم فوم ثن غوي أن  دودن رنوا  نظووام ضنوتمر لاومان الجودة  يوي ضت نوات الت،لوويم 

 لمت نات.بديث  متد  لي سقييم ال راضح المقدضة ةا   ر و ا

سرإوو  أرميووة التقيوويم البووا إي للمت نووة يووي  ضدانيووة  التقيةةيم الجةةارجي للجبةةرام )االعتمةةاد(: -2
ضقا نوووة ال وووراضح الد ا وووي البالوووة ب وووا بوووال راضح التوووي ثوووتم سد ينووو ا يوووي المت نوووات ال،الميوووة 

ع األ رل شضدانية اال تماة  ضن ا  ال أن أرمية ر ا الندع ضم التقييم ستناس  بنو   وإودة نود 
ضووووم األلمووووة بوووويم المقيموووويم و وووويم ال،ووووالميم يووووي المت نووووات نتيجووووة لت،وووودة ال يووووا ات الميدانيووووة 
والد ا ات ال اسية يي ةا ل ا  وضم فوم سودعم الدواة   لوي اال وت،انة بب ورا  إودة يتتنوم عمليوة 
التقيوويم بم يوود ضوووم المدضوودعية. ضوو  الترتيووو  علوو  سدضووي  ضنوووتدل الجوودة  ةا وو  ضت نوووات 

 (36) ب،ض ال رق المبتلمة وري: الت،ليم ضم   ل
 :ورووي التووي سكوو   حاإووات ال وو ب وسدقوو  ضت ل ووات ال ووراضح الد ا ووية ضووم  بةةراما الدراسةةة

   ل التأويد علي سدقي  الجدة  واألرداف ةا   المت نة.
 ضوووووم األةا   مدووووووم الدلووووودل  ليوووووه ضووووووم  ووووو ل إووووودة  ضدتوووووودل  الجةةةةةودة ممسةةةةةةتوي عةةةةةالي

 ال راضح وإدة  البريح.
  علووووووي المنووووووتدل الم،توووووودل ضووووووم األةا  وإوووووودثر بالوووووو تر أن روووووو و  ومعيةةةةةةار الجةةةةةةودة ممحةةةةةة

ال ووووورق الوووووة ث  مدوووووم ةضج وووووا يوووووي عمليوووووة االعتمووووواة األوووووواة مي لمت نوووووات الت،لووووويم حيوووووث 
 نوووووو   ي ووووووم  إرا اسووووووه وطرسووووووه وأ ووووووالي ه ضووووووم  وووووو ل  ة ا  النتووووووا ح المتدس،ووووووة أو الناسجووووووة 

 عم عملية التقييم ال اسي.
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تمووواة عوووم طريووو  نموووس األشوووبا  الووو ثم سووواضدا ب،مليوووة و  موووا ثوووتم  إووورا  عمليوووة االع
التقيوويم الوو اسي أو آ ووريم لووم  كووا تدا ضووم س وو  يي ووا ويووي تلتووا الدووالتيم سدإوود ب،ووض ال،يوودب 
والم ا ووا التووي سوورس   ب وو و ال،مليووة ي،لووي  وو ي  المةووال يووي الدسوول الوو ل سووام بووه ب،ووض األيووراة 

 نجوا و ضوم س و  ضت نوات ووتواالت  الوة بمإرا  عملية االعتماة  ال أن القورا  الن وا ي ثوتم 
 باعتماة المت نات الت،ليمية.

وعلوي الوورغم ضووم أن الوونظم الدوليوة والقدضيووة سنووتند علووي نمودفج ثتكوودن ضووم أ  ،ووة ضراحوو  
للتقييم البا إي ري: وتالة التنني   وتتابة سقرير التقييم البا إي  و يا   األسران  والتقرير ال،ام 

ت ةا   النمودفج  وساومم رو و المراحو  ب،وض األنكو ة ضةو  يالممةلويم يمنه سدإد ب،ض التندعا
عم المت نات وال،اضليم ال ثم ثتدتم علي م أن ثتةوا ر و األنك ة  ويي  طوا  عمليوة الت  يو   
 دوودث الت،لوويم ضووم  وو ل ال،وواضليم  والمت نووات  وي،ت وور الووت،لم روود المصوود  الوور يس للوودثناضيات 

ي،لي   ي  المةال  جو  أن ثوت،لم تو  ضوم ال،واضليم والقيواة  ةا و   الدا لية لنظم ضمان الجدة  
المت نووات أ ا وويات التقيوويم الوو اسي  و المةوو  يوومن ب،ووض الممةلوويم سوود  كووترتدن يووي س،لووم ب،ووض 
التاووومينات اش جابيوووة   ال أن فلووو  ال  ،ووود س ووود اه   جابيووواه  ويتتووود الووو ،ض علوووي أرميوووة سدس،وووات 

   ر ا الت د .ال،اضليم الدا لية يي  حداث ضة

وي،تموود ةو  ضوومان الجوودة  الوودا لي علووي سددثوود وس،ريوو  روو و المكوود ت  ولكووم ألةا  
روو و األةو ا بم،اليووة  جوو  سوودعيم ب،ووض الب وورات ع وور ضوورو  الوو ضم  ي،لووي  وو ي  المةووال سوود ثوورل 
الموورة أن روو و الميداني ضووات ستموو  ضوو  ب،ووض الم،وواثير  وضووم فووم يمن ووا سدتوواج  لووي سصوونيم ا ضوو  

 ات الم اشر  التي سدتاج  لي عملية المدا  ة ب دف سدقي  نظم الت،ليم.الب ر 

وسوود ستغيوور ساعوود  الم،لدضووات ضوو  ضوورو  الدسوول طالمووا أن ب،ووض األرووداف البا إيووة ضةوو  
سددثووووود بوووووراضح الم،ووووواثير المرعيوووووة أو المدا ووووو ية ال،اضوووووة التوووووي س،ت ووووور روووووي النوووووا د  ةا ووووو  رووووو و 

مووة  وسبتلوول ط ي،ووة التقيوويم البووا إي يووي المراحوو  المت نووات  وسوود  نوواعد فلوو  يووي إ،ل ووا ضقي
المبتلمووووة  حيووووث س وووودأ بمراإ،ووووة تليووووة يووووي المرحلووووة األولووووي ضمةلووووة يووووي اعتموووواة ال ووووراضح  وسرسيوووو  

 المت نات لمد  ت و ضبرإات وعمليات.
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 (37) وتتم عملية ضمان جودة المؤسسة التعليمية في ضوم بعض اإلجرامات ومنها:
 ضية والتقييم الم،ال لهةا  وضتشراسه.نكر وسدضي  األرداف النظا 

 .سقييم   رات الت،لم لدل ال  ب علي أن ستامم طرا   التد يس وأ الي  الت،لم 

 .إم  وا تبدام التغ  ة الراإ،ة ضم ال  ب 

 . ا تبدام ال يانات الكمية البالة بأةا  ت  ضم المت نة وال ال 

 قييم المت ني الكاض .اال ت،انة بالمصاة  البا إية يي  إرا  عملية الت 

 .احتدا  القاا ا التي ثتم سددثدرا ب ريقة  ري،ة 

 .سددثد  إرا ات عملية التقييم الم،ال لك  ال،اضليم 

  المدا   النظمية لتددثود االحتياإوات التد ي يوة لل،واضليم وءضدانيوة ضكوا تت م يوي عمليوات
 الت دير والتدنيم.

 مان الجدة .التدفي  النظمي لمدل المكا تة يي  إرا ات ض 

 (38) وتحتاج هذ  اإلجرامات لبعض المتطلبات ومنها:
  سددثوود نوودع الجوودة  التووي سدتوواج المت نووة أن سدقق ووا يووي  ريجي ووا تنتيجووة حتميووة للب وورات

 الت،ليمية.

   سدضوووي  الم،ووواثير والمددوووات التوووي  مدوووم ا وووتبداض ا لتمدووون م ضوووم سدنووويم ضنوووتدل األةا
م والدحووووودات اشةا يوووووة واألسنوووووام وعمليوووووات التقيووووويم المت نووووي وتووووو ل  أةا  األيوووووراة ال،ووووواضلي

 والمراإ،ة الكاضلة.

   سقيوويم المبرإووات التووي سووم الدصوودل علي ووا ةا وو  المت نووة ويباوو  فلوو  ل،مليووة اال تيووا
 والتغ  ة الراإ،ة وي  الم،اثير والمددات المتم  علي ا.

سةةة وهنةةاك مجموعةةة مةةن االعتبةةارات التةةي يجةةب مراعاتهةةا عنةةد ضةةمان جةةودة المؤس
 التعليمية لعل من أبرزها ما يلي:

 .المدا ة التي ثتم سبصيص ا لامان إدة  أنداع ضبتلمة ضم المت نات الت،ليمية 

 .الدسل ال  م شإرا  عملية التقييم والمراإ،ة الكاضلة 

 . سديير الم،لدضات وال يانات التي سناعد علي المدا  ية علي أن ستنم إدة 

 م،لدضات المت،لقة بامان وسقييم الجدة  ةا   المت نة. إرا ات ض،الجة ال يانات وال 

 .المراإ،ة المنتمر  لا   وضمان الجدة  لك  وحد   ةا ية ةا   المت نة 

 .سديير الب را  واأليراة المترليم ضم فول الم ا   والب ر  يي لجنة سقييم إدةل المت نة 
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