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  االستفادة منها بمدارس التعليم ا*ساسي في مصر.

sybjÛa@…a†Çg@ @
†àª@†î�Ûa@æaìè‘@ð�•@ @

@ÒaŠ‘g@ @
†î�Ûa@å�y@òí…bã@O@…Nc@ @@ @@pbz‘@õbäçO@…†î�Ûa@ @

@ @
ðìi Ûa@Áîİ‚nÛa@‡bn&c@ @
bèäi@òÈßbu@òîi Ûa@òîÜ×@ @

@ @òîi Ûa@Þì•c@-‰†ß@ @
bèäi@òÈßbu@òîi Ûa@òîÜ×@ @

@ @
@òîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@—Ü‚n�ß@ @

��ات العال
�ة في م�ال اس��امة ال��دة واالع�
اد ، و��ف�ة  �ه�ف ال�%$ إلى ال�ع�ف علي اه� ال
االس�فادة م6ها في ت%�ف ن2ل� ج�دة م0��ام .
�ارس ال�عل�� األساسي ، وفي س��ل ت%ق�' ه&ا  
اله�ف اس���م ال�%$ ال
6هج ال�صفي ال�%ل�لي، وق� ت�صل ال�%$ إلى أن اإله�
ام .اس��امة  

2� ال��دة واالع�
اد ل
Aس0اتها ال�عل�
�ة أم�ا ح�
�ا ، وأن ال0��ل ل&ل? الع6ا<ة .ع
ل�ات ال�%�0=  ن
(ال
�خالت   الع
ل  ل
�26مة   �
�0
وخ��ات -الع
ل�ات  -ال جه�د   �أه ض�ء  في  ��جات) 
ال

  اإلصالح ال�ي ق�م�ها ال��ارب العال
�ة .
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Abstract: 
The Global experiences in achieving the philosophy of sustainability 
of quality, accreditation and awarding it in basic education schools 

in Egypt.  
 

  The  goal  of the  research  to  identify  the  most  important  global  
experiences  in  the  field  of  quality  sustainability  and  accreditation  ,and  
how  to  use  them  in  the  manner  of sustainable  quality  in  basic  education  
schools  ,and  in  order  to  achieve  this  goal  use  the  research  descriptive  
analytical  method  ,the  research  has  reached  that  attention  to  the  
sustainability  of  quality  systems  and  accreditation  of  their  educational  
institutions  is  inevitable  ,and  that  the  way  to  take  care  of  the  continuous  
improvements  of  the  work  system    ( inputs   -  processes   –  outputs )  in  light  
of  the  most  important  efforts  and  reform  experiences  provided  by  global  
experiences . : ات ال�الل�ة�ل  ال�عل�� األساسي .  -االع��اد  –اس��امة ال��دة  –ال
Semantic words: -  sustainability of quality  - accreditation - basic 
education. 
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  أوالً االطار العام للبحث

  البحث : مقدمة 
االس��امة  <ع�   ال
�اخل  عامة  )Sustainability(م�خل  أداء م=   �K���ل ال0اع�ة  ال��ی�ة 

على تل��ة   االس��امة  فل0فة  ت��Pال
Aس0ات وال�ي ت6اولها األدب�ات .��MN م= ال�راسات ، ح�$  
ح�$    اح��اجاتهااح��اجات ال%اض� دون ال
0اس ب�Mوات ومق�رات األج�ال القادمة وال�ي تل�ي  

Pامة م= ثالث ر�ائ��ألف مفه�م االس�اع�ةأساس�ة ،  ی
  ) ١( . اق�Wاد<ة و�U�Vة واج�
� ر��ت على الق�ا�ا    فلق
 لقي ف� االس�
امة أه��اما�ا م% مع!# م"!�ات األع�ال ح�&�

ال�ت&9ة .�78'ل��ها اإلج��اع�ة ت3اه ال���3ع ال12 تع�ل .ه ج"&ا الي ج"+ مع الق�ا�ا وال�'ض'عات  
7�ة .اإلضافة إلي إه��امها .?@ ال��8هل��% في ال?<'ل على م"�3ات ذات ج'دة تغ9ي حاجاته#  �ال&

�
امة ج'دة م"�3اتها �% وه2ا �ع"ي أه��امها .اسفي ال'قC وال�مان ال�"اس& )٢(  

إن م
ارسة ال
Aس0ات لفل0فة االس��امة ت
Mل ف�صة م= أجل ت%�0= س
ع�ها وت%ق�'  
رضا أص%اب ال
Wالح ال�اخل��= وال�ارج��= .اإلضافة الي الع
الء ال��د وزKادة والء الع
الء 

  )٣( ال%ال��= 
0ات ال�عل�� وخاصة م�ارس ال�عل�� األساسي ال
ع�
�ة هي  وZ�K ال�اح$ أن اس��امة ال��دة .
Aس

ال0��ل ل�ص�لها إلي م0��Z عالي م= ال]فاءة ال�عل�
�ة وال�ي ت0ه� في زKادة حWة ال
�رسة م= 
ال%اض�   في   �ال�عل ل�6اتج  م0��امة  ج�دة   ض
ان  خالل  م=  ال
6ا\�ة  ال
�ارس  مع  ال�6اف�0ة 

  � ومW6ف م0�ق�ال. وال
%اف2ة علي ح' ال�الم�& في تعل�� ج�
��ات العال
�ة <ع� م�ت]Pا مه
ا م= م�ت]Pات ت%ق�' اس��امة ال��دة واالع�
اد �ولعل اإلس�عانة .ال

  د .
�ارس ال�عل�� األساسي في م�W ، ف
= خالل ع�ض تل? ال��ارب ی�6Mى ال�ق�ف على ال�ه� 
�
ق�مة في م�ال ج�دة  ال�ي قامa بها ه&ه ال�ول ل�%ق�' تل? الغا<ة وجعلها في مWاف ال�ول ال

��ات الع��Vة واألج6��ة  م0��6ا في اخ��اره  إلى  �ال�عل�� واع�
اده ، وق� اس�عان ال�اح$ .ع�د م= ال

 
1- Schjeldahl, D:"The Economic Era Of Sustainability, Economic" Development Journal,2013, Vol. 
12, Number 4, P5. 
2  - Dwyer, B., And Unerman, J: Fostering Rigour In Accounting For Social Sustainability. Accounting, 
Organizations And Society,2016, Vol.49, No. 3, Pp: 32-40. 
3 - Francisco, S:  Incremental, Radical And Game-Changing, Strategic Innovation For Sustainability, 
Corporate Governance Journal, 2013, Vol, 13, No.5, Pp.  467 – 481. 
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) ،وال&��c> Z إلي ت�Wرها ت�ت�b م�ق�م  في ج�دة ال�عل��  ٢٠١٩  -٢٠١٨تق��K ال�6اف�0ة لعام (
  األساسي. 

  مشكلة البحث : 
 '�  :  في األسUلة األت�ة <
N= ص�اغة مNcلة ال�%$ في في ض�ء ما س

 ما أ ه� ال&%$ات العال��ة في ت"ق�  فل�فة اس��امة ال��دة واالع��اد ؟  -
  ك�ف 0�/. األس�فادة م. ه-ه ال&%$ات في م�ارس ال�عل�� األساسي في م($؟  -

  أهداف البحث : 
  اس�ه�ف ال�%$ ال%الي ال�ع�ف علي : 

��ات العال�
�ة في م�ال اس��امة ال��دة ال�ع�ف على أه� ال  . 
��ات ال�ول�ة     ك�فة�ت%ق�' اس��امة ال��دة واالع�
اد .
�ارس ال�عل��  في  االس�فادة م= تل? ال

 �Wاألساسى في م 
  أهمية البحث : 

  ك
ا ت]�b0 ال�راسة أه
��ها في:
 ال�ق�ف علي فل0فة اس��امة ال��دة .
Aس0ات ال�عل�� ل�عg ال�ول الع��Vة واألج6��ة .

  ���ات في ت%ق�' ن2ام ج�دة واع�
اد م0��ام .
�ارس ال�عل��ب�ان أوجه االس�فادة م= تل? ال
 �Wاألساسى في م 

  منهج البحث : 
ه6ة م= ح�$ خWائWها  اس���م ال�%$ ال%الي ال
6هج ال�صفي وال&Z ُ<ع6ي ب�ارسة األوضاع ال�ا 


0�ق�لها  . A�
ل علي ع
ل�ة ال�6cKب�راسة حاض� ال�2اه� واألح�اث و �وأشNالها وعالق�ها و یه�

ا یه�ف لفه� ال%اض� ث� اج�اء ال
قارنات وت%�ی� العالقات ب�= الع�امل وت�K�l االس�6�اجات  � ،

ال��انات .   ال�ه   ��c١(م= خالل ما ت   (  =N
��ات ف
= خالله <�ال  �ث� ت%ل�ل أه ال�ق�ف وم= 
العال
�ة في ت%ق�' اس��امة ال��دة واالع�
اد .غ�ة االس�فادة م6ها .
�ارس ال�عل�� األساسي في  

.�Wم  
 

، مؤسسة بيت األفكار الدولية للنشر، عمان ، األردن ،   : البحث العلمي أسسه مناهجه واساليبه اجراءاتهربحي مصطفي عليان  - ١
 ٤٧، ص ٢٠٠٤
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ل]ة  @Z@حدود البحث 
اق��W ح�ود ال�%$ علي اخ��ار ن
�زج�= ل�ول��= ع��6�V= ه
ا  ( ال
دولة ال�ا.ان ) ، و�Kجع    –���= ( دولة فل�6ا  دولة ق�l) ون
�زج�= ل�ول��= أج6�   –الع��Vة ال0ع�د<ة  

 m�اخ��ار ال�اح$ ل�ل? ال�ول ن�2ا الح�التها م�اكP م�ق�مة في تق��K ال�6اف�0ة العال
�ة ف�
ا <
 �@.  ٢٠١٩- ٢٠١٨لعام   األساسيج�دة ال�عل� @

  مصطلحات البحث : 

  ارت]Pت ال�%$ ال%الي على ال
lWل%ات ال�ال�ة:
  -:)Quality Sustainabilityال��دة  ( اس��امة - 

هي درجـة عـال�ـة وثـاب�ـة م= ج�دة األداء ، م= خالل ت%ق�' ن�ـائج ج
ـاع�ـة ع6ـ� حـ� أدني "
 a]�ر مع م�ور ال�ق�ل مNc. =١( ".مع�( 

ا ـ8أنـها 0ع$فـها -  على ن2� ال��دة واالع�
ـاد  ع
لـ�ة دیـ6ام�Nـ�ة ت�ت�o ـ.ال
%ـاف2ـة   الـ%اـح> اج$ائ�ـً
، �اخل�ةال  ج�دتها  امل26 �امال�%0ـــ�= ال
0ـــ�ال�عل�� األســـاســـي ال
ع�
�ة و ال
Aســـ0ـــي ل
�ارس  

'K�p =ال&اتي) ، به�ف   ع �Kق��ســــ0ــــة( الA
 نقاr الqــــعف رصــــ� إعادة ال�راســــة ال&ات�ة لل
PKPها وتع�س�0ة  ومعال�A
  ال�عل�
�ة . والفاعل�ةنقاr الق�ة .
�االت الق�رة ال

 -: )Accreditation(االع��اد -

ال
Aســ0ــة ال�عل�
�ة م0ــ��s    ء.اســ��فا  االع�
اد اله�Uة الق�م�ة لqــ
ان ج�دة ال�عل�� و إق�ار 
26
ــة ال�ي  االع�
ــاد إمع�= م= معــای�� ال��دة وفقــا ألحNــام القــان�ن ، وcKــــــــــــــ��  
لي الع
ل�ــة ال

 )٢( .م�Z حققa ال
Aس0ة األه�اف ال
�ف' عل�ها sلي أإجل مع�فة أت0���م م= 

 - :)Basic Education(ال�عل�� األساسي -


N= أن ت�ف�ه الــ�ولــة لألف�اد �ي <�Nن�ا قــادرK= على  ه�  > Z&الــ �ال%ــ� األدنى م= ال�عل�
ــاســــــــ�ة .�انb ق�رته� على ال�]�ف اإلج�
اعي ــ�K��6= وما    إشــــــــ�اع حاجاته� األســــــ 
�ا�6p= م0ــــــ�

 
2- Su, H., Linderman, K.,Schroeder, R., & Van Deven, A: A Comparative Case Study Of 

Sustaining Quality As A Competitive Advantage, Journal Of  Operations 
Management,2014, 32, Vol7, Pp 429-445 

ــمان الجودة بمدارس التعليم الفنيوزارة التربية والتعليم   - ١   ، ٢٠١٧هرة ،  ،مطابع وزارة التربية والتعليم ، القا١، ج   : منظومة ضــ
 .٥٩ص 
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ع وخل' القـ�رة على ال�عل� الـ&اتي وال���Vـة  ��
ی�qــــــــــــــ
= ذلـ? م= رoV ال�عل�� .ـالع
ـل وال��Uـة وال

�ة ل�Z ال�الم�&. �0
  )١(ال

  ثانيا محاور البحث : 
��ات .عg ال�ول وvمNان�ة االس�فادة م6ها في ت%ق�'  �ی�6اول ال�%$ ال%الي ع�ضا ل


��ات ما یلى :اس��امة ال��دة واالع�� اد .
�ارس ال�عل�� األساسي وم= ه&ه ال

 خ%$ة ال��لة الع$<�ة ال�ع�د0ة   - ١


ل]ة الع��Vة ال0ع�د<ة في م�ال ال��دة واالع�
اد س�ف ی�� م6اقcة 
لل�ق�ف على خ��ة ال
 - ال
%اور ال�ال�ة:

  ع�د0ة�  نAام ال��دة االع��اد 8ال��لة الع$<�ة ال
�    تع� Kة تق�Uه� bKر��وال �
ل]ة    ال�عل�
هي ال
Aس0ة ال
�U0لة ع= ع
ل�ة االع�
اد .أشNاله في ال

 )  �رق ال�زراء   wم�ل ق�ار   bج�
. ال0ع�د<ة  ل60ة  ٩٤الع��Vة  اله�Uة  ١٤٣٨)  ت�
�ع  ح�$  ه 
وت]�ن   وال
الي   Zاإلدار واالس�قالل  ال
عK�6ة  ��Wة cاد .ال
االع� ش�Uن  ع=  ال
�U0لة  ال0لlة 

  )٢(مAس0ات ال�عل�� وKق�م اله�Uة .ال
هام االت�ة:  األكاد<
ي وض
ان ج�دة

� واالع�
اد (ال
Aس0ي وال��ام�ي) في   -Kق��لل �
= الق�اع� وال
عای��   ال�عل��،ب6اء ُن2ُq�ی
��قهاlادها وت
 . وال
Aش�ات األساس�ة، وال�qا.o واإلج�اءات ال�اصة بها، واع�

- c. ادها
� األداء ال
Aس0ي ل
Aس0ات ال�عل�� واع�Kها  تق��
Nل دورZ، وف' ال
عای�� ال�ي <ع�
 . م�لw إدارة اله�Uة


ا   -. وخارجها  
ل]ة 
ال داخل  وال�اصة،  ال%�Nم�ة  لل�هات  وال��مات  االس�cارات   �تق�<
 . <Nفل رفع م0��s األداء األكاد<
ي في ه&ه ال�هات 

��ة في م�ال  -Kر��امج وال�ورات ال�� . خ�Wاصهإت�26� وتق�<� ال
-   �ال�عل� م��جات  .��دة  ال
�علقة  اإلحWاءات  وع
ل  وال�راسات،  ال�%�ث  وvج�اء   �دع

 العالي ون�cها 
 

، ص ٢٠١١، العربي للنـشر والتوزيع ، القاهرة ،  تطوير التعليم األـساـسي كمدخل إلـصالح التعليم العربيمحمد ـصادق إـسماعيل :  - ٢
٣٠. 

موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب  -٣
)https://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default.aspx#Foundation  تاريخ الدخول (

١٤/١/٢٠٢٠ .  
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ن�c ال
عل�مات وال��انات ال�اصة .االع�
اد ألغ�اض ال��ع�ة واإلعالم وال�%$ العل
ي،  -
 �  .�= في االpالع عل�هاوvتاح�ها لل�هات واألف�اد ال�اغ

وفي س��ل ت%ق�' أه�اف اله�Uة اع�
�ت اإلدارة العامة لل��دة الcاملة في ب�نامج ال�ق��� ال&اتي  
) P�
  )١() EFQMعلى ال6
�ذج األورVي لل�


ل]ة على ض�ورة ال�%ق�' ال
0��ام لل��دة م= خالل 
وأك�ت اس��ات���ة ت�K�l ال�عل�� .ال
  )٢(ل
�lل�ات اإلس��ات���ة وهي: اإلرت]از على م�
�عة م= ا 

 ت
�N= ال
�ارس وادارات ال���Vة وال�عل�� م= ق�ادة ال�غ��� وvدارته.  -
� ل�%�0= تعل� الlالب والlال�ات. -Kق��وال wKر��6اهج وال
 ت�K�l ال
 ت�ف�� ف�ص تعل� م�0اوKة وأن2
ة م0ان�ة لل
�عل
�= ج
�عا. -
-  �N�
 لل�
�ع.ت�ف�� ف�ص االل�%اق .ال�عل�� ال
- .� ت�ف�� ب�Uة تعل�
�ة م%فPة لل�عل
 تعPKP ص%ة ال
�عل� ورفاه��ه و6Vاء ش��W�ه ال
�]املة. -
- .���لف فUاته ل
0ان�ة ثقافة ال�عل

ع .��
 اش�اك االس�ة وال

ارسات ال�عل�
�ة.  -
 ت�K�l م�]امل ل26� ت
ه�= ال
 تفع�ل ال�ق�6ة لKPادة ال]فاءة والفاعل�ة في األداء. -
-  �K�lت �K�l�امة ال��وال�0اسات الس Pوالق�ادة وال%�اف � ح��
ة ال�عل�

  .ع�د0ة�  إج$اءات اس��امة ال��دة واالع��اد 8��ارس ال�عل�� األساسي 8ال��لة الع$<�ة ال

ل]ة على م�
�عة م= اإلج�اءات ال�ام�ة الس��امة صالح�ة ال��دة  
اع�
�ت ال

  )٣(واالع�
اد .
Aس0ات ال�عل�� وهي: 
 ارة ال��دة الcاملة ب06�ة م= شهادة االیPو. تPو�K إد  - 

 
"، الكتاب الثالث ، اإلصدار األول ،   يم الذاتي المؤسسيدليل التقويم الذاتي المؤسسي "أدوات التقيفهد بن محمد الحربي : - ١

  .٣-٢، ص ص ١٤٣٩
ر(�ع  ١١وزارة ال�عل��: م"�وع ال�ل� ع�� هللا ب� ع�� الع��� ل����� ال�عل�� العام ، اس��ات���ة ت���� ال�عل�� العام في ال��ل�ة ،  - ٢

  .٢٠٢٠/ ٢/ ١٩تار�خ ال�خ�ل  )alb/doc-https://issuu.com/nanyم�اح علي ( م، ٢٠١٣ه ،  ١٤٣٤األول 
، اإلدارة العامة للجودة الشاملة، المملكة دليل تنظيم عمليات التسجيل والتأهيل والمنح لنظام الجودة واالعتماد وزارة التعليم:   - ٣

  .٧، ص ٢٠١٧العربية السعودية، 
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6ا معل�مات ع= ال�هات ال�ي   عتغ&<ة قاع�ة ال��انات على ال
�ق - q�وني م��اإلل]
 م= إدارة ال��دة الcاملة.  ISOحWلa ن2ام ال��دة 

إع�اد خlة ال��ق�' ال�اخلي م= ال�هة ال
�ق�مة .الlلb وال�فع الي إدارة ال��دة   - 
 الcاملة

 م�ت�= أو أكISO  . �Mإج�اء ت�ق�' داخلي لل�هات ال�ي مa%6 شهادة   - 
 رفع تقار�K ع= ن�ائج ال��ق�' ال�اخلي مع نها<ة �ل فWل دراسي إلدارة ال��دة  - 
 .ISOرفع ال6�ائج الK�60ة م= اجل ت��ی� شهادة ن2ام ال��دة  - 
ال��دة الKPارات ال
��ان�ة إلدارة ال��دة ل�ع� ال�هات في ال
%اف2ة على ن2ام  - 

 وم�ا.عة ع
ل�ات ال��ق�' وال
6ح. 
 إع�اد تقار�K سK�6ة .cأن ن2ام ال��دة في ال�هات ال�ي مa%6 الcهادة. - 

6ح م��P ال
ل? فه� ب= ع�� العPKP لل��دة ال
�رسة الفائPة .cهادة ( - >ISO  ،(


ارسات ومNافأة مال�ة ق�رها  
 )١( رKال  ٥٠٠٠شهادة ت
�P في أفqل ال
ن ت�� به
ا ع
ل�ة ال�ق��� .Wفة أك�M رس
�ة إح�اها سK�6ة ح�$  ه6اك ف��تان زم�6�ا -

  �ی�اقb األداء وت��Z ال�ع�یالت ال
lل�Vة، واألخ�s في دورة ذات م�Z أ�pل ت�
ف�ها م�اجعات رئ��0ة على أساس دورZ .ال�Pام= مع ال
�اجعات ال�ارج�ة ال�ي  

  )٢(  ت��Kه اله�Uة �ل خ
w س�6ات .غ�ة االع�
اد وvعادة االع�
اد.
  Dفة اس��امة ال��دة  خ%$ةاالس�فادة م. ج�ان�ال��لة الع$<�ة ال�ع�د0ة ل�"ق�  فل

  . واالع��اد 8��ارس ال�عل�� األساسي في م($
م6ها وج�انb الق�ة ف�ها  م= خالل ت%ل�ل ال���Vة ال0ع�د<ة <
N= ت�ض�ح أه� أوجه اإلس�فادة

 - ل�%ق�' اس��امة ال��دة واالع�
اد وذل? على ال6%� ال�الى:
ل]ل مع�ار <عlي شفاف�ة لع
ل�ة  معلFة لع�ل�ة ال�ق��� ال-اتي  د نقاE ت�ج�ه�ة� وج - 

   �Kق��ال 
 

، ص ٢٠١١، ١، الرياض،اإلصدار معايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسيمركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة:  - ١
٢١ . 

 ٢،ج  دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعوديةالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي :  - ٢
 . ٥، ص ٢٠٠٨،الرياض، مارس 
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�c6 ثقافة ال��دة وVال�ات ت%ق�' ال��دة لوج�د إص�ارات م�جهة لل��ارس  - 
 .��امةس�ل االس وتعPKP واالع�
اد 

 تق�م جائPة مال�ة في �ل م�ة ی�� ف�ها ال���ی�. ت"�ی� جائIة لالع��اد ال��رسي  - 
ل6�ائج ال��ق�' ال�اخلي مع نها<ة �ل فWل دراسي  ال�قارK$ ال�K�Fة ال����امة   - 

 إلدارة ال��دة <qع ص�رة واض%ة ع= واقع االع�
اد وس�ل ت%ق�' اس��ام�ه. 
<عlي  ال�"�ی> ال����ام لق�اع� ال%�انات لل��ارس ال"اصلة على االع��اد  - 


ع ال�ارجي ب6�ائج ال
�ارس .��
 م�Wاق�ة ألداءات ال
�راس وoV�K ال
 -  DKال�عل�� وال��ر �Kة تق�Mة لل��دة م. ه���وج�د شهادة مع� Pي حافlا  <عK�6مع

  م6اس�ا لل
�ارس . 

�ت]Pات ل�%ق�' ال�%�0= ال
0��ام لع
ل�ة ال�ق��� ال&اتي  <
N= االس�فادة م= تل? ال6قا   ?وعلى ذل� r


ا <عlي ص�رة أوقع ل]�ف�ة ت%ق�' اس��امة ال��دة    ب�صفه ال
�خل ال�ئ�w لع
ل�ةVاد، و
االع�
�Wاألساسي في م �  . واالع�
اد .
�ارس ال�عل�

  دولة قO$. خ%$ة - ٢
  ت��لي مالمح ال���Vة القK�lة في ال��دة واالع�
اد ف�
ا یلي: 

  .$Oي ب�ولة قFRرسي ال���اد ال�ل�ة االع��M�  م
إج�اء ع
ل�ـات  م�U0ل�ة  دارة تق��� ال
�ارس به�Uة ال�ق���  إل  ال�ا.عة�ح�ة االع�
اد ال
�رسي  ت�60 ل

وذل? حb0   االع�
اد ال
�رسي ال�6pي ل�%ق�' األه�اف وال
عای�� ال
�ج�ة م= ع
ل�ات االع�
اد 
) �في الق�ام  إدارة تق��� ال
�ارس    وال&s ح�د إخ�Wاصات ٢٠١٦ح�$    ) ل60ة  ٩الق�ار األم��Z رق

 )١(  ت�ة:ال
هام اآل.
 وضع ال
عای�� ل�ق��� أداء ال]ادر األكاد<
ي واإلدارZ .ال
�ارس.  -

  ال�قا.ة على الع
ل�ات ال��K�Vة في ال
�ارس.  -

ال�امعي .
ا ت%�ی� ال]فاءات ال�عل�
�ة ال
%ققة لل��دة في ج
�ع م�احل ال�عل�� ما ق�ل  -
  ی��اف' مع ال
عای�� ال�ول�ة.

  تق��� ال
�ارس ال�اصة وم6%ها االع�
اد ال
�رسي. -

 
، الوحدات  ١،الدوحة ،قطر، مادة  ، تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي٩: القرار األميري رقم دولة قطر  - ١

  ٢٠١٦اإلدارية ، 
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 ي  آل�ات ال"(�لFRرسي ال���اد ال�ة على االع���ات ال�عل�� وت"ق�  اس��ام�ه 8ال�Uس
ال
�ارس سع�ا جادا لل%�Wل على االع�
ا ال
�رسي ال�6pي بل وض
ان اس�
�اره م=    د ت0عي 


ل على ما یلي : خالل خ�lات خاصc١( ة ت( 
-  '��lرسة لت�

عای�� ال��دةال. 
-  '��lرسة لت�
 .ع
ل�ات ت%�0= ال��دة ع�� ال��o�l للع
لال
-  �K�l�ة للlرسة ل�یها خ�
اس���ام ب�انات ل�%�ی� نقاr الqعف والق�ة، وvث�ات أن ال

 . وت�ث�' تق�م الlل�ة
  . ل
�حلة االع�
اد ال
�رسي س�ع�اداإ Self Study إج�اء ال�راسة ال&ات�ة -
  . زKارة ف�K' االع�
اد لل
�اجعة أو ال�ق��� ال�ارجي -
  . ات�اذ الق�ار ال�اص .االع�
اد ال
�رسي -
  . إعادة ال�ق��� وم�ا.عة تقار�K االع�
اد وما ی��تb عل�ها -
  . ال�ق�<� إلعادة وت��ی� االع�
اد ال
�رسي -

 ةOخ  . $��� الع�ل ل�ع� ع�ل�ات ال�"��. ال�
الع
ل .ال
�رسة على معال� ال
عای��    ةت��P خlة  اك�cافها وت%ل�ل   �ال�ي ت ال��0%=  م�االت 

�

لة على ج�cع�6ة م
��لفة وت�ضع ه&ه ال�lة .االتفاق مع ال�هات ال
خol الع
ل ال�ي   ع ال

ل ال�lة: cرس�ة وت�
  )٢(ت� وضعها ل�
�ع ال
�االت ال

 م�ال ال�%�0= مcف�عا ب�صف أله
�ة ه&ا ال��0%=. -
 ن�ائج ال�عل� ال
�اد دع
ها.  -
��مة. -�0
       ال
هام واالس��ات���ات ال
 ت%�ی� األش�اص ال
�U0ل�= ع= ع
ل ال�lة.  -
 ت%�ی� ال
�ارد ال
�احة. -

 
 متاح علي -١

http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/EvaluationAdmin/ SchoolsEvaluation/Pages/default.aspتاريخ  
  .)٢٨/٢/٢٠٢٠الدخول 

  .١٣، ص ٢٠١٨، الدوحة ، قطر ، تعليمات اعداد تقرير الدراسة الذاتية  لالعتماد المدرسي الوطنيللتعليم :  األعلىالمجلس   - ٢
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 ت%�ی� ال��ول الPم6ي إلن�از ال�lة. -
�عة في ع
ل�ة تق��� ال��0%=. -�
 ت%�ی� ال�سائل ال
  ق��K مفWل ع= خlة الع
ل.تق�<� ت -

  اد�ي ت��ی� االع�FRرسي ال���ال 
م=     �KPم إج�اء  مع  الع
ل  خlة  .أه�اف  ال
�رسة  تل�Pم  االع�
اد،  م�ة  على  ال%�Wل  .ع� 

ال�%6�0ات واالل�Pام .��دة عال�ة م= ال
عای�� م= أجل الlل�ة، ل]ي ت]�ن ال
�رسة جاهPة الع�
اد  
6Kل�ة دراسة ذات�ة ج�ی�ة. و
 )١(  :.ال�الي�غي أن تل�Pم ال
�رسة �ل عام ج�ی� وع

 6�0%�ل�ات   ات الق�ام ب

له م= �pائ' لل��رwK، م0�
�ة للعcا ت
� اإلس��ات���ات .qوت)
ال
�اب�لة والعالقات   ، ال�عل�
�ة  لل�سائل  واإلدار�K=    واس���ام   =�
ال
عل ب�=  وال
�فاعلة 

�Kق��ال bجات) وأسال���
ا ه� مlل�ب  ل�%�Kل م�خالت ال26ام إلى م�.  
  ام�ها وخ�مات�Vرسة و�

ان تل��ة أه�اف الqان ال��دة ال�اخل�ة ل
إج�اء ع
ل�ات ض

  .ال�ع� ال�ي ت0�ه�ف �افة الlل�ة .الNcل األمMل
  ف $Oارس ال�عل�� األساسي في  أوجه االس�فادة م. ت�$<ة دولة ق��ي ت"ق�  االس��امة ل

  م($. 

N= االس�فادة م= أه� نقاr الق�ة بها وال�ي تAدZ إلى  > �lة دولة ق���م= خالل الع�ض ال0اب' ل

 :rل? ال6قا�ا یلي ع�ض ل
  ت%ق�' اس��امة ال��دة واالع�
اد .
Aس0ات ال�عل�� وف�
- $���ال�ق��� وت��ی� ال�راسة ال&ات�ة لل
�رسة وم= ث� ال�%�ی$  ت على ع
ل�ا  ال���Yع ال�

��جاتها. 
 ال
0��ام ل
 ع
ل�ات ال�ق���.    جواpالعه� على ن�ائ ال��اصل ال�ائ� مع أول�اء األم�ر  -
لل
�رسة .b0% ما حW�ه م= تق�ی�ات (نقاr) في تق��K ال
�اجعة   ت"�د م�ة االع��اد -

 س�6ات. ٥- ٣وال&Z ی��اوح ب�=  
تل�Pم ب�6ف�& ت�ص�ات ال
�اجعة ال�ارج�ة    د على االع�
ا  م ح(�ل ال��رسةفي حالة ع� -

 شه�ر .%� أقWي ق�ل ال�ق�م م= ج�ی� لالع�
اد.  ٦في م�ة 
: فع�د مAش�ات االع�
اد أقل ن�2ا ل�مج ال
عای��  مع قلة ع�دها  ش��ل�ة معای�$ االع��اد -

� .سUا على ال
�ار .
ا <قلل م= ال�ثائ' (ال�cاه� واألدلة) وال�ي ت
Mل جه�ا وع
 

  ١٩ص  مرجع سابقدولة قطر :هيئة التقييم ،االعتماد المدرسي الوطني ، وحدة االعتماد المدرسي الوطني،الدوحة ،   - ١
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بKPادة ال�س�م على    د ال�ي ت�ق�م وال ت%Wل على االع�
ا  ج�دة نAام م"اس%�ة لل��ارس -
 )١( ل�%�0= ن2
ها.  ة��رقة ضغo على ال
�رس ام�V�06ه

�ة واالع��اف .اع�
ادها لل
�ارس ��هات   الZ$Yات مع مAF�ات عال��ة -�p عة
ذات س
 اع�
اد دول�ة 


�حات ال
�ارس وت%�0= ن�2ة الع
الء ال�ارج��= لها.         p ي ف�صا ت6اف�0ة ل�فعlع>  
  خ%$ة فFل�Fا  - ٣

العق� ال
�W6م ت�lرا هائال في م�ال ال�عل�� ح�$ ت
�P ن2امها ال�عل�
ي    ر شه�ت ف6ل�6ا على م�ا
فق� اح�لa ف6ل�6ا   ،في م��جاته م
ا جعله أن
�ذج <%�&Z .ه في م�ال ج�دة ال�عل��.��دة فائقة  

العال
�ة األخ�� ال�6اف�0ة   �Kتق� تل?   ٢٠١٩ال
�ت�ة األولي وف'  یلي ع�ض أله� مالمح  وف�
ا 
.�Wاألساسي في م ���ة، و�Vان أوجه االس�فادة م6ها ل�%ق�' ن2ام ج�دة م0��ام ل
�ارس ال�عل��  ال

  ل�ة�M�  .ت"ق�  ال��دة ال����امة في مUس�ات ال�عل�� 8فFل�Fام
  �لل�عل� ال�6pي   wل�
وال والMقافة،  ال���Vة  وزارة   National Board Of Generalتlqلع 

(NBGE) ل�ة وض�U0
ال�0اسات ال�عل�
�ة وال
%��Z ال�عل�
ي وال
6اهج ال�راس�ة ب�6
ا تlqلع    ع.

�U0لة ت�ف�� اله�Nل ال��26
ي)، وت
Mل وزارة ال�عل�� والMقافة ال0لlة .) �إدارة ال
�رسة وادارات ال�عل�


ل نlاق سلlاتها ال�عل�� وال�%$ العل
ي والMقافة وش  يال��K�Vة وال�عل�
�ة األعلى ف cKن  ف6ل�6ا و�U
�اب وال�Ucن ال�ی�6ة وال�Kاض�ة إضافة الي اش�افها على الغالcال b    �األع� م= ال�عل�� ال&Z ی�

  ) ٢(ت
�Kله م= ال%�Nمة. 

�عة م= األس�اب م6ها ما یلKعI]  و �
:  ي ن�اح ف6ل�6ا في ت%ق�' اس��امة ج�دة ن2
ها ال�عل�
�ة ل
)٣(  

 وضع رؤKة K�pلة األم� ت0��6 أله�اف واقع�ة <
N= ت%ق�قها.   - 
 إعlاء األول�ة ل�%ق�' ج�دة تعل�
�ة في ال
�ارس االب��ائ�ة <
N= لل�
�ع ت%ق�قها.  - 

 
، ٢٠١٩فبراير ٢٤تاريخ ) بsharq.com/article/24/02/2019-https://alمتاح علي (:  ةمقال جريدة الشرق اإللكتروني  - ١

 .٧/٣/٢٠٢٠تاريخ الدخول 
، ٢٠٠٩، يونيو٢٤، وزارة التربية والتعليم ، سلطنة عمان، ع  مجلة رسالة التربية، النظام التعليمي في فنلندا : مارجا مونتنون  - ٢

  .١٥٨ص 
3- Moore,T:Finnish Education System ,Researchand Library Services, Northern Ireland Assembly, 
9th Abril 2008, P2. 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٥٠٥  

 وضع ن2ام تعل�
ي م�ن <ع�
� في ادارته على تف�gK ال0لlات. - 
��N م= خالل ال
�cرة وال��ج�ه .�Wرة واسعة الl6اق في ال
�ارس  - 
اع�
اد ن2ام ال��خل ال

 اإلب��ائ�ة والMان�Kة. 
 اع��ار ال
عل
�= خ��اء ذو ق�
ة عال�ة ی�
�ع�ن ب�رجة عال�ة م= االس�قالل�ة .  - 
 -  . =�
�ي ج�� وم0��ام لل
علKاد ن2ام ت�ر
 اع�
 ام ال�عل�� فAة ل��دة ن�� ي فFل�Fا ال�عای�$ ال$ئ�

األساس� ال
عای��  م=  
�عة �
. الWارم  .االل�Pام  .ف6ل�6ا   �ال�عل�  �تعل�
ي    ةی�0 ن2ام  ل�%ق�' 
 م0��ام ال��دة وف�
ا یلي ع�ض ل�ل? ال
عای��: 

 مع�ار االتاحة الاملة والف$ص ال���اوKة في ال�عل��:   - ١
ل�عل�
�ة ل�
�ع  ت]افئ الف�ص ا  أ على م��   � <0عي ال26ام ال�عل�
ي في ف6ل�6ا على ال�أك�

 ' ال
�ا�6p= وت%ق�' تعل�� مW6ف عالي ال��دة ح�$ یm6 ال�س��ر الف6لZ�6 على ح
الlفل في ال�عل�� والMقافة م�Z ال%�اة م= خالل ال�عل�� ال
�اني ال&Z ت�ف�ه ال�ولة .اع��اره  


ع.��
 )١( س��ال إلعالء ال�6اف�0ة وت%ق�' رفاه�ة ال
�اش� و  ال  ه<ع�
� على ال��ج�ال&Z  مع�ار ال�عل�� الYامل:   - ٢
لل
�عل
�= م=  .Ncل رئ�0ي  

خالل ال
6اهج ال�عل�
�ة وال�ي ت�cد على ض�ورة أن ی�عل� ال�الم�& اللغة ال�K�0<ة والف6ل�6<ة 
� ال
6هج  qKة، وKPة �اإلن�ل���كلغ��= ق�م���= لل�ولة ، ه&ا .اإلضافة إلى تعل� لغة أج6

��ع�ة واإلن0ان�ة والعل�م االج�
اع�ة وال�ی=  ف�وع مع�فة أخ�s �ال�Kاض�ات ،والعل� lم ال
وعادة ما ی�� ال����P فى ه&ه ال
6اهج  على  واألخالق وال���Vة ال��ن�ة والW%�ة والف�6ن ،  

ال�الم�& لل
ع�فة وس�ل اإلتWال ال��� وال�عاون وال
cار�ة الlc6ة وتعPKP مهارات   ب اك�0ا
 )٢( حل ال
Ncالت ال�عل�
�ة.

 �قاء ال�عل��. لع�ل�ة ال��رK[.مع�ار ج�دة ان - ٣

 
1 - Niemi,Hannele: The Finnish Teacher Education Teacher For Equity And Professional 
Autonomy,Revista Espanola De Education Comparada,2013,Vol22 ,Pp117-138. 

مستقبليات، مركز مطبوعات  ، ترجمة دعاء محمود ، مجلة : نحو تعليم شامل "حالة فنلندا" أيرميلي هالنين ، ريفيتا جارفنيين - ٢
  .بتصرف ١٣٣، ص ٢٠٠٨، ١، ع ٣٨اليونسكو،القاهرة ، مج 
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<ع� ان�قاء ال
عل
�= في ف6ل�6ا واح�ة م= أك�M الع�امل ال�ي ت��A عل�ها ن2� ال�عل�� ح�$ 

Mل ع
ل�ة اخ��اره� أح� ال
�االت ال�6اف�0ة فاخ��ار ال
عل
�= ال
��قع�= ی�� ع= �pق >


ال على  االكاد<
�ة   �ل
Aهالته .اإلضافة   ��Aت خاصة  ق��ل  ��Wة    ةالئ
 ام�%انات cال
ال�افع� على  ال
�Pای�ة   ةوال�أك��  ال��دة  معای��   bالl
ل االس��ا.ة  ل�%ق�'  وذل?   �ل�یه

 )١( إضافة الي ت%ق�' م�lل�ات سلlة ال�عل�� ال
%ل�ة ل�%ق�' ن�ائج ج��ة. 
ال
اج0��� في   ةك
ا اش��ap وزارة ال�عل�� ح�Wل معل
ي ال
�حلة اإلب��ائ�ة على درج

Wل على رخ�W%ة، وال�V��ةال    �مPاولة مه6ة ال�عل�� ل
�ة خ
w س�6ات م= تارKخ ال�%اقه
�
ال�عل�
ي   ة.الع
ل، �
ا أك�ت على أه  wال6ف  �
ل على علcة ت�
  - وج�د خلف�ة تعل�

wKر��ق ال�p-  .ي ی�رس�ن بها�حلة ال�
 ) ٢(إضافة إلي م�اد ال��mW في ال
ال
عل� الف6لZ�6 .ع
ل�ة ت�K�l مه6ي    <%2ىمع�ار الفاءة ال�ه�Fة ال����امة لل�عل��.:   - ٤

 �K�l�ارس م= أجل ه&ا ال�
إلPامي ح�$ ت��لي ال
قاpعات ع
ل�ة ت�ف�� ال�
�Kل الالزم لل
ل& ت��لف م�lل�اته .b0% ال
قاpعة وتlلb ال%�Nمة ال��6pة م= �ل مقاpعة أن ت
�ل 

م م= ب�امج ال�
ه�= ل&ا ت��لف ال
�ة الPم�6ة ل��امج ال�6
�ة ال
ه�6ة  ثالثة أ<ا  لعلى األق
 Zعة ألخ�p٣(م= مقا ( 

مه6ة    �K�l�ل أساس�ة   �ق� على  ال�أك��  .ف6ل�6ا   =�
لل
عل ال
ه�6ة  ال�6
�ة  ب�امج  وت0عي 

ل ه&ه الق�� عليcوت wKر��٤( :ال(  

 ق�� ال�عل� م�Z ال%�اة.  - 
 -  �Mع ت]�ن أكKارcم � .%�ث إج�ائ�ة.   لاس��امة في اثارها على شNتق�<
 ال�عل�� وال]فاءة وال�6
�ة. ت ج�ی� ال
عارف في م�ال تق��
ا �ال�أك�� على تق�<  - 
 وال�%$.  ةال��ج�ه ال
0��ام القائ� على ال
ع�ف - 

 
1- Olli-Pekka Malinen,Prrtti Vaisanen,Hannu Savolainen: Teacher Education In Finland Areview Of 
A National Effort For Prepering Techer For The Future,The Curriclum 
Journal,Vol23,Isssu4,2012,P567 
2 - Timo Saloviita,Asko Tolvanen: Outcomes Of Primary Teacher Education In Finland An Exit 
Survey,Teaching Education,2017,Vol28,No2,Pp 211-225 
3 Hannele Niemi: Teacher Professional Development In Final And Towards A More Holistic 
Approach, Psychology, Society, & Education 2015, Vol. 7(3), Pp. 279-294 
2- Rajakaltio, H :Towards Renewing School The Action  Model Of The School Development 
Integrating In-Service Training And The Development Process In Finnish, The Finnish National 
Board Of Education, Helsinki,Finland,2014,P 5  
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��ة لل
عل
�= وال�ق�ف علي ال]فا<ات ال�عل�
�ة ال
0�ق�ل�ة   - Kر��اجات ال��اق االح�ت�قع واس�
 ة . في م�ال ال
ه6

 . مع�ار اح�$ام ال��Fع ال_قافي وادماج ال�هاج$K. في ال����ع  - ٥
0�b تPای� مع�الت . Z�6ع الع�قي وال�ی6ي واللغ��ال Z��0ا في م���شه�ت ف6ل�6ا تPای�ا �

�
�ات خاصة ل
�اجهة ه&ا ال��6ع    =اله��ة ال�ها االم� ال&Z ف�ض على ال
علKلق�ا ت�ر�أن ی
ق�� ال�0امح وق��ل االخ� والع
ل على ادماج ه&ا ال��6ع    ب�= الlالب وال�أك�� على إعالء

  )١(في س�اق م��
عي م�6اس' . 
ال�Uس�ي:   - ٦ لألداء   $���ال� ال�ق���  الي مع�ار   �
�0
ال  �ال�ق�� ع
ل�ة  ت�6Wف   =N
>

 ن�ع�= وه
ا: 
� ن�ائج ال�عل�� .ان�2ام على ال
0��   ح�$ تق��� خاص 8ال��عل��.:    -أKتق� Z��> Z   6يpال�

 )٢(كل عام اخ��ارا اما في م�ال اللغة واألدب أو ال�Kاض�ات.
ال�عل�
�ة،   ت ال
Aس0ا  على  ح�$ <%�� قان�ن ال�عل��  تق��� لل�عل��. والق�ادة ال��رس�ة    -ب 

 )٣( إن�از تق��
ات م6�2
ة ته� س�� الع
ل ون�c ن�ائج ال
Aس0ة ون�cها لل�
�ع. 

ع مع�ار تف�bK ال�لOات:   - ٧��
<عlي ه&ا ال
ع�ار الف�ص ل��اول ال0لlة ب�= الق�ادة وال

  �ال
�رسي ح�$ <
Mل تف�gK ال0لlات مل
ح مه� في ن2ام ال�عل�� الف6لZ�6 وال&Z ی�
 o
م= خالله وضع ع�د م= ال
عای�� ال�ئ��0ة وال�K�cعات وال�ي ت%ق' فعال�ة ه&ا ال6

 )٤( ة وال
عل
�= ق�ر ���� م= اإلس�قالل�ة اإلدارZ وال&Z <عlي ال
�رس 
) .ال�عاون مع م�لNBE wی�cارك ال
�لw الق�مي لل���Vة (مع�ار ال�Fهج ال�عل��ي :   - ٨

ال�عل�
�ة   وال0لlات   =�Mاح�وال ال�عل�
�ة  ال
�اد   Zوناش�  =�
ال
عل  bKت�ر أق0ام  ش�Nات 
  ن ال
%ل�ة وال
�ی�K= وال
عل
�= وضع ال
6هج ال�عل�
ي ،و0Kاع� ه&ا ال�عاون على ض
ا


ع ع= ال
6هج ال�عل�
ي، وK%�د ال
6هج ال�عل�
ي ��
رضا �افة األ�pاف الفاعلة في ال
 

1 - Gunilla Holam,Monica London: The Discourse On Cultural Education In Finland Education For 
Whom?, International Education Journal  ,Vol 21,No2,2010,Pp 107-109 
2 - Ministry Of Education And Culture Available  (https://minedu.fi/en/frontpage)بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٩ 

، ٢٣، ع  عالم التربيةمجلة ،  بول روبرت : التربية في فنلندا أسرار نظام تربوي رائد عالميا ، ترجمة عيد اللطيف محمد خطابي  - ٣
  .٨٦، ص ٢٠١٣

المؤتمر العلمي السنوي الحادي عبد الجواد السيد بكر: نظام التعليم األساسي في فنلندا المالمح األوربية والسيناريو المصري ،  - ٤
، ص  ٢٠١٣ية ، القاهرة ، ، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليم والعشرين" التعليم والتحديث في دول اإلتحاد األوربي

٢٣ .  
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�ئ�0ي ال�r�l االرشاد<ة العامة ل]ل م= اإلدارات ال
%ل�ة وال
�ارس ، و%K��Z ال
6هج  ال
على ق�� ال�عل�� الcامل ،ومعای�� إخ��ار �pق ال��رwK وت�K�l ب�Uة ال�عل� وتعPKP ثقافة  
ع
ل ال
�رسة ،ل�]�ن م�cعة وم6ف�%ة وتع�
� عل ال�فاعل وال�cارك ب�= ج
�ع األ�pاف 

= ال0لlات ال
%ل�ة .أع�اد ال
6هج ال�عل�
ي ال�اص بها اس�6ادا الي ، وتق�م �ل سلlة م
ال
6هج ال�ئ�0ي مع ال�ضع في االع��ار حاجات أس� األpفال وت�K�l ال�ol الK�60ة  

 .� )١(وت�26� تعل�� ذوZ االح��اجات ال�اصة ودع� م= <عان�ن م= صع�Vات في ال�عل
الق$ارات:   - ٩ ات&اذ  في  الالم$KIZة  �امل مع�ار  .Ncل  ال
%ل�ة   �ال�عل� إدارات  ت��لي  ح�$ 

ات�اذ الق�ارات ال��K�Vة ب�رجة ����ة م= ال%�Kة، إضافة الي م�U0ل��ها ع= ت�ف�� م�lل�ات 
 ) ٢(ال�عل�� وم0�لPماته، وت�ف�� ��ادر .K�cة له&ه ال
�ارس.  

م
Mلة -ت�ت�o ال
�رسة مع أص%اب ال
Wل%ة  مع�ار الY$اكة مع أص"اب ال�(ل"ة:   - ١٠
في إت%اد ال
عل
�= وروا.o األ.اء وال6قا.ات الع
ال�ة واإلت%اد الف6لZ�6 للعامل�= .األج� 

  �%�
وغ��ها م= ال
Aس0ات .عالقة ش�اكة ق�Kة   –وج
ع�ة ال�عل�� األساسي الف6لZ�6 ال
   �ال�عل�  olخ ووضع  بل   ، ال
%اض�ات   �وت�26 ال
cاورات  في  ال
cار�ة  خالل  م= 

�
   ) ٣( اد� العامة ل�0اسات ال�عل��. واإلش�اف على ت6ف�& ال
 ا�FلFة في ف��ات ال�عل��  )٤( :  دورة اع��اد ال��س
االع�
اد   .lلb   ال
�رسة  تق�م - على  لل%�Wل  الlلb ،مN��ب  مالح'   �تق�< 6�غي Kو

 . وخol ال�%�0= ال
Aس0ي )-(ال�راسة ال&ات�ة  إل]��ون�ا
ال�ق��� األ - للKPارة  اله�Uة م�ع�  ال
�رسة ل
�lل�ات االع�
اد ت%�د  لل�أك� م= اس��فاء  ولي 

ض
ان ث��ت�ة �فاءة وخ��ة العامل�= واع�اد تق��K و   ،ل�ق���  لع
ل�ة اوجاهKPة ال�ثائ' الالزمة  
� ت%�ی� م�ع� الKPارة  �Kو ، �مل�m ی�فع لله�Uة ع= م�Z جاهKPة ال
�رسة لع
ل�ات ال�ق��


  .�اجعة ال6هائ�ة لل�ق��� وال
�افقة علي ف�K' ال
 

إيرملي هالينين، ريفيتا جارفينين : نحو تعليم شامل "حالة فنلندا"، ترجمة دعاء محمود، مجلة مستقبليات، مركز مطبوعات  - ١
  . ١٣٢-١٣١، ص ص مرجع سابقاليونسكو، 

2 - Mika,Risku:A Historical Insight On Finnish Education Policy From 1944 To 2011,Italian Journal 
Of Sociology Of Education ,2014,Vol6,P36-68 
3 - Oaj: The Interest Organization For Teacher, Helsinki, The Trade Union Of Education In 
Finlad,2015,P4 
4 - Finas Finnish Accreditation Service:Finas Rules For Accreritation, Helsinki,2019,Pp 8-16. 
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 ت�Wر اله�Uة الق�ار (.اع�
اد �لي أو جPئي أو ع�م اع�
اد نهائ�ا ). -
.ع� م6ح االع�
اد وم�ته أرVع س�6ات ، تع� ال
�رسة خlة لل
%اف2ة علي االع�
اد  -

 ح�$ تغlي ال�lة نlاق ف��ة االع�
اد .�Wرة �املة . 
 ٩الي  ٦، في غ�qن  ی�� إج�اء ال
�اق�ة العامة ال�ورKة لل
�رسة م�ة واح�ة في ال60ة  -

 اشه� م= ق�ار االع�
اد األول .

لة في حالة االع�
اد ال�Pئي <�Nن   -�%
ال%� الPم6ي ل�W%�ح حاالت ع�م ال
lا.قة ال

 لل�ق�م م= ج�ی� لالع�
اد .  أشه� ٢إلى  ١ال
N�cفة  
  في حالة ع�م االل�Pام .ال�lة ال
ق�مة ی�� س%b رخWة اع�
اد ال
�رسة. -

وال&Z <2ه� أث�ه م= خالل ت���P   ل�عل��ا  ف6ل�6ا ب26� اس��امة ج�دةه�
ام  إ م
ا تق�م ی�qح  

ل على الع6اص� ال�ال�ة : cي ت�امة وال��اد� االس�  )١(س�اساتها ال�عل�
�ة على ت%ق�' م

  �الع :   �P ال�عل�� على ���تخالل  م= <�b عل�6ا أن ن%اف� ون%
ي ون�cع في ال�عل�
��Wة  cال  mائW�وال لألب�اع   �وق� ومهارات  معارف  م=  ��Wة cلل الcاملة  ال�6
�ة 

 � . وااله�
ام .إن�از ال
�عل
 :ة على    ال%ع� االس�$ات��ى�
ح�$ ب6اء س�اسة ال�عل�� على أساس رؤKة .ع��ة ال
�Z مع�

�ات���ة مMل ت]افئ الف�ص لل�
�ع ووضع ال�عل� ق�ل ال�عل�� ب�ال م= ال0عي م�اد� اس�
 Z�
 ل�%ق�' مNاسb ق��Wة ال

 :$����اد� ت6اوب ال
�U0ل�ة وال%' في ق�ادة   ال��سع ال�
م= خالل ن�c ق�ادات ال�عل�� ل

� لل26ام ال�عل�
ي. �0
 ال��lر ال

  : الع�الة  Uاف[�

ا م= خالل ت%ق�' ه�ف ت�ف�� الف�ص الVج�� و �ة أمام ال�
�ع في تعل�
 ی�lلb م�ارس ذات ع�الة . 

 : ع�Fال�   b�6ع في أسال��ز الPع> Z&امل الcال �م= خالل اس�6اد ال
�ارس على ف]�ة ال�عل�
ال�راس� الف�Wل  داخل  ال
6هج  وح�ات  ب�=  ال�
اس?  على  وال�أك��   wKر��اد   ةال
واالع�

�اد� ال��ج�ه�ة للع
الء  على
��]�ة وال
��6عة. ال
 وت��cع ال%ل�ل ال
 

1 - Andy Hargreaves , DeanFink: Sustainable Leadership, Jossey Bass ,2005,pp25-28. 
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   : ارد��اس�&�ام ال .�ال
�ارد ال
اد<ة وال�K�cة لل
Aس0ة   ع�م اس�6فاذ وK��لى في  ال-Zاءوح
. �N� ومNافUة ال
�اهb الق�اد<ة في وقa م

 :fا ه�    ال"ف
ال
%اف2ة على أه�اف ال
Aس0ة وت��ی�ها وسo ف�ضي ال�غ��� واالن�قاء ل
� ذل? م= خالل�Kل ،وqلقا   أفl6ل مM
م�اجعة ال��ارب ال0ا.قة وvدراك أن ال�عل� م6ها <

 لل��K�l مع ع�م اغفال ادخال أف]ار ج�ی�ة.
  ارس ال�عل����اد 8�ال��دة واالع� �Aا في ت"ق�  اس��امة ن�FلFأوجه االس�فادة م. خ%$ة ف

  األساسي في م($  
ال0اب'    الع�ض  خالل  ف6ل�6ام=  ��ة �ال6ق  ل  �أه على  ال�ق�ف   =N
>  �ت0ه ال
فWل�ة، وال�ي   rا

 �ال�عل� م�ارس  س�
ا  وال   �ال�عل� 
Aس0ات . واالع�
اد  ال��دة  اس��امة  ت%ق�'  في  م�اش�  .Ncل 
 :rل? ال6قا�ا یلي ع�ض ل
  األساسي ، وف�


�ارس ال�عل�� األساسي . -. =�
 وضع ال�ات ل��K�l ن2� اخ��ار ال
عل
 . wK وال�ق���ال
ه�6ة لل
عل
�= في ع
ل�ة ال��ر  ةتعPKP االس�قالل� -
- =�

� لل
�عل�0
 . ت�K�l أسال�b ال�ق��� ال
- =�
ال
عل (نقا.ة  ال
%لي  
ع ��
ال مAس0ات  مع  وال����0  ال�cاكة  س�ل   �م�الw   -دع

 . األ.اء) إلت�اذ الق�ارات ال��K�Vة 
��ة.   -Kر��ال � ال�6
�ة ال
ه�6ة اإللPام�ة لل
عل
�= .r�c تل��ة اح��اجاته
� ال
6اهج ال�راس�ة  -�
Wارج�= في ت� . إش�اك الع
الء ال
�اب.  -cال =�
 إخ��ار وان�قاء الق�ادات ال��K�Vة لل
�ارس مع ض�ورة االس�عانة .ال
عل

= آل�ات ت%ق�' اس��ام�ها.   اإله�
ام -q�ت � ب�ضع رؤK�p Zلة األم� ل��دة مAس0ات ال�عل�
 .ت6
�ة معارف ال
عل
�= .أساس�ات ال�%$ العل
ي وم6اه�ه ووسائله  -
- � . ال�أك�� على تفع�ل الالم��KPة في ات�اذ الق�ارات .
Aس0ات ال�عل�

Aس0ات ال�عل�� ل�%ق�' غا<ات ال��د  -. =�
 . ة ال
0��امةت�K�l س�ل تق��� ال
عل

 خ%$ة ال�ا8ان   - ٤
<ع� ال6
�ذج ال�ا.اني م= ال6
اذج العال
�ة ال�ي اه�
a .��دة ن2امها ال�عل�
ي وال
%اف2ة على  
اس��ام�ه،  ف%ققa ث�رة تعل�
�ة هائلة حWلa بها على م�اكP م�ق�مة في تقار�K ال�6اف�0ة العال
�ة  

دافعة ل��جه م�26مة ال�عل�� ال�ا.اني ل�%ق�'    ، فلق� �انa ومازالa إرادة ال�غ��� ال��Z�V ت
Mل ق�ة
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��ة ال�عل�
�ة و�Vان أوجه االس�فادة  �ن2ام ج�دة م0��امة ، وف�
ا یلي ع�ض ل�عg مف�دات تل? ال
 .�Wاألساسي في م �  م6ها في ت%ق�' ن2ام م0��ام لل��دة واالع�
اد .
�ارس ال�عل�

 ام ال�عل�� في ال�ا8انAالمح األساس�ة ل��دة ن�ال . 
  )١(مالمح ج�دة ال26ام ال�عل�
ي في ال�ا.ان ف�
ا یلي : �ل�ر أه� ت� 
م= الN0ان   ٪ ٨٠م= الN0ان ح�ى س= ال�ام0ة ع�c وأك�M م=  ٪ ١٠٠االس��عاب ال]امل  - 

. P��
 ح�ى م�جلة دخ�ل ال�امعة على م��أ ال
0اواة في ال
عاملة ب�= ال�الم�& دون ت

�ن م= م�حلة تعل�
�ة إلى م�حلة تعل�
�ة أخ�s فال ی�ج� رس�ب  - q
االن�قال ال�لقائي وال

الم�%انات ال�ورKة ه� ال�أك� م= أن ال
عل� ق� حق' ه�ف ال��ازن لل�الم�& وأن اله�ف م= ا
 في ت�ص�ل ال
ع�فة وت6
�ة الق�رات ب�= م��لف ال�الم�&.

م= خالل    )Mastery learningال�أك�� على إت�اع ال���Vة ال�ا.ان�ة لفل0فة ال�عل�� لإلتقان (  - 
إلس�ع�اد الف��K إلس��عاب األف]ار  ال�أك�� على معاني فل0ف�ة مMل (ال%�اة ال
0�ق�
ة،والع�الة،وا

 ال��ی�ة) وتK�lعها .
ا ی�الءم مع ال��Uة الMقاف�ة. 
تع
ل .عg ال
�ارس في ال�ا.ان ب26ام نWف ال�قa للlالب ال&ی= ال <0��lع�ا م�اصلة  - 

 تعل�
ه� ال26امي إلرت�اpه� .أع
ال خاصة ص�احا وعل�ه� اس�]
ال تعل�
ه� م0اءا.
ساعات والعام ال�راسي ال <قل    ٧ال <قل ع�د ساعات ال�عل�� ع=    ال��م ال�راسي في ال�ا.ان - 

 ی�ما  ٢٥٠-٢٤٠ع=  
   اإلصالح ال�$<�] في ال�ا8ان kOاس�$ات���ات وخ   aع�ف    �K�l�ح لPة ق�س قl�ه&ه ال�lة .

تk�YF ال��ارس واألس$  ال�عل�� ال�ا.اني وت�ألف م= س�ع اس��ات���ات ت� وضعها ت%a م��أ " 
" وف�
ا یلي   وال����عات ال�"ل�ة س�ف یUد] إلى ت"��. ال��ارس و<ال�الي س��غ�$ ال�عل��

  )٢(ع�ض ل�ل? اإلس��ات���ات:  
ت%�0= ال]فاءة ال�راس�ة األساس�ة للlالب ع= K�p' حmW   :  س�$ات���ة األولياإل - 

سهلة الفه� واالس��عاب وال�أك�� على أن �ل فWل <%��Z على عp =K�cال�ا مع  
 .� ت�ه�P الف�Wل ل�0هل اس���ام تق�6ات ال�عل�

 
  .٣٠٠، ص ٢٠٠٥المعارف الحديثة، اإلسكندرية، ، مكتبة التربية المقارنة ونظم التعليم من منظور إداريأحمد إبراهيم أحمد:  - ١
إبراهيم عباس الزهيري : إعالن بولونيا في أوربا وقوس قزح باليابان كمدخل لتطوير التعليم العالي ومدي اإلفادة منها في الوطن   - ٢

وعي في مصر والوطن العربي في  الدولي الثالث "تطوير برامج التعليم العالي الن -المؤتمر العلمي السنوي العربي السادس العربي ، 
 . ٣٧-٣٦، ص ص ٢٠١١، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، ابريل  ضوء متطلبات عصر المعرفة
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ال���cع على ب6اء م�عل� قادر علي ال��اصل مع االخ� مcار�ا   س�$ات���ة ال_ان�ة :اإل -
�

ع ق�ل ال���ج في خ�مة ال��

ع مMل تق��K ساعات ل��مة ال� . 

.�علها م
�عة لل�عل� وخال�ة م
ا <0�b ت%�0= ال��Uة ال�عل�
�ة  اإلس�$ات���ة ال_ال_ة :   - 
القل' ع= K�p' اث�اء األنlcة الMقاف�ة وال�Kاض�ة وت��cع ال�6ادZ ال
�رس�ة وم�اجعة 

 ال
qللة. ن2ام ال0ل�ك وال�%ف�P وح
ا<ة االpفال م= ال
عل�مات 
 - : ال$ا8عة  أول�اء    االس�$ات���ة  ثقة  ت0�%'  تعل�
�ة  مAس0ات  إلى  ال
�ارس  ت%�Kل 


ل ذل? ال
�اجعة cKي و
� ذل? م= خالل ت6ف�& ن2ام اع�
اد أكاد<�Kع و
��
االم�ر وال
االرتقاء  على  <0اع�   Z&ال  �ال
ق� ال
�cف  ن2ام  وادخال  ال
�ارس  ق�ل  م=  ال&ات�ة 

 w ال
�رس�ة..ال�عل�� وتo�c6 ال
�ال
الع
ل على ته�Uة معل
�= على م0��Z عالي م= ال
ه�6ة    اإلس�$ات���ة ال&ام�ة : - 


�KP= وvت�اذ إج�اءا�
رادعة   ت م= خالل ادخال ن2ام العالوات وال��ق�ات ال�اصة لل
 ض� ال
عل
�= غ�� األكفاء .ال��رج إلى أن تWل ل%� الفWل.

ات عال
�ة م= خالل ت��cع ال�عل�� الع
ل على تأس�w جامع  ال�ادسة:  ة اإلس�$ات��� - 
 العالي وال�%$ العل
ي ل���ج قادة مع إح�اث ج� ت6اف0ي ب�= ال�امعات. 

وضع فل0فة م6اس�ة للق�ن ال��ی� وت%�0= خ�مات ال�عل�� م=  س�$ات���ة ال�ا8عة:  اإل -
 خالل م�اجعة ق�ان�= ال�عل�� ووضع خlة شاملة ل�عPKP ال��اب�� ال��K�Vة . 

 اد معای�$ ال��دة�ان ال��دة في ال�ا.ان    في ال�ا8ان:  واالع�
، وضــــعa ال��الة الق�م�ة لqــــ
معای��    د م=ع�   وال�]�6ل�ج�اوهي ه�Uة مف�ضــــــة م= وزارة ال�عل�� والMقافة وال�Kاضــــــة والعل�م  

� ال&اتي لل
Aس0ات ال�عل�
�ة ع
ل�ة س���امها في الKق��١(وهي : ال(  
  س0ة مع�ارA
 .ال�عل�
�ة وأه�افهافل0فة ال

  ل.مع�ار��  ال]�ان ال��26
ي وس�اسات ون2� الق
  س�0ة.مع�ارA
 اإلج�اءات وال26� اإلدارKة، وس�اسة ات�اذ الق�ارات ال

  مع�ارwKر��وال � .ت�K�l ال26� ال
Aس�0ة وت�26� ع
ل�ات ال�عل�

  ة.مع�ار�
 ن�ع�ة اله�Uة اإلدارKة .ال
Aس0ة ال�عل�

 
عبد هللا بن عبد العزيز المعيقل : متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة االمام محمد بن سعود  - ١

،  ٦، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ، ع مجلة العلوم االجتماعيةء بعض التجارب العالمية المعاصرة ، اإلسالمية في ضو
  ١٠١، ص ٢٠١٦
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  رسة.ن�ع�ة مع�ار�
 الlالب وال%�اة وال

 �K�l6اهج ال�راس�ة و  مع�ار ت
  اإلمNانات ال
�احة.اس�غالل ال
  �8 ه��ة اس��امة ال��دةFم U ات ال�عل�� في ال�ا8ان� س


�    ع�
�ت إ في س��ل ت%ق�' ال�ا.ان اس��امة ج�دة ن2امها ال�عل�
ي  �0
على م6ه��ة ال�%�0= ال
(ال]ایPن  عل�ه  أpل'  ما  (ال]اs    )Kaizenوف'  مقlع�=  م=  <ا.ان�ة  �ل
ة  
ع6ي  Kaiوهي .  (


ع6ي ال��� وهي م6ه��ة ت��P على الع
ل�ات وال6�ائج فع�6 الق�ام بها .Ncل  Zen  زن ال�غ���، و(. (
   )١(�ر في الع
ل�ات ص%�ح <قل الع
ل الcاق س�اء العقلي أو ال��ني �
ا أنها تقلل اله


ان ن�اح ع
ل�ة  qات لP[ت�
�اد� وال
ال��ی� .ال&�� أن م6ه��ة ال]ایPن تق�م م�
�عة م= ال
 )٢(  ال�%�0= ال
0��ام لل
Aس0ات ال�عل�
�ة وت�
Mل في:

  =�0%�ارك في مق�حات الc�اعي مع ال
 االع�
اد على فل0فة الع
ل ال�
  bة م= جانK�c� اإلدارة ل�عPKP ال
�Pة ال�6اف�0ة االه�
ام .ال
�ارد ال
  عي

� في ض�ء ت�اف' ج�0
 اال<
ان ال�ائ� ب�ج�د م�ال لل�%�0= ال
  ار�
 وضع وت%�0= ال
عای�� ال%اك
ة للع
ل .اس�
  عال�ة
ل ج&رKة  حل�ل  ل��ف��  للعامل�=  الف�رKة  الق�ارات  ات�اذ  صالح�ات  م6ح 

 ) ٣(ال
Ncالت 
 
ل على تعPKP س�ل ال
cار�ة اإل<�اب�ة للعامل�=  وج�د ن2ام ل�لقي ال
ق��حات وال&Z <ع

و��MK اه�
اماته� ح�ل ق�� ال�%�0= و�cKعه� على تق�<� اق��احاته� مه
ا �انl�0. aة  
 )٤( وم6اقc�ها مع ال
0�cارK= ض
= حلقات ال��دة ووضعها م�ضع ال�6ف�& .

 
1 - Luis, J.,  Et. Al,: Kaizen Planning, Implementing And Controlling,  USA, Springer International 
Publishing, 2017, P16. 
2 - Prosic S: Kaizen Management Philosophy,  Serbia,  International Symposium Engineering 
Management And Competitiveness, June 24-25, 2011, P174. 

 مجلة العلوم التربويةمحمد بن محمد أحمد الحربي : متطلبات تحسين أساليب القيادة الجامعية في ضوء منهجية جمبا كايزن ، - ٣
  ٢٥٢، ص ٢٠١٧، ٢، ج١،جامعة الملك سعود ،  المملكة العربية السعودية ، ع 

4 - Imai, M.:  Gemba Kaizen-A Commonsense Approach To A Continuous   Improvement 
Strategy, USA, Kaizen Institute, Ltd., 2012, P10. 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٥١٤  

  عاد وهي   �
�0
ال لل��0%=   �
ال
ع� ال6
�ذج  وهي  د<
6ج  دورة  على  ما  االع�
اد  ة 
، وت�]�ن م= أرVع خ�lات أساس�ة   )١( ت0���م ل%ل ال
Ncالت وت%�0= الع
ل�ات  

��ق�ة لع
ل�ة ال�%�0= وهي l�احل ال�
 )٢() : PDCA(وال�ي ت
Mل ال
 -   ):  k�O&ال�PLAN  (أول�ة م�حلة  الف�ص   وهي  وت%�ی�  ال%الي  ال�ضع  ت%ل�ل  
ل cت

 وال��o�l لل�غ��� 

=  )DOاألداء: ( - q�Kه  و��l� ت6ف�& ال�غ��� في نlاق صغ�� علي أساس ما ت� ت
� في ه&ه ال
�حلة ت%ل�ل ن�ائج ال�غ���  )Checkال��ق� : ( - �Kو 
 - ) :  �%Oال�Act(    في �� ت6ف�&ه على نlاق واسع وتق���Kغ��� و�لة ن�اح الW%وهي م

 ج�ی� ض�ءه ال6�ائج .Ncل م0�
� وفي حالة ع�م ت%ق' ال�غ��� ال
lل�ب تعاد ال�ورة م=  
   ارس ال�عل�� األساسي��أوجه االس�فادة م. خ%$ة ال�ا8ان في ت"ق�  اس��امة ال��دة 8

 في م($ 
��ة ال�ا.ان في ض
ان اس��امة ال��دة ل
Aس0اتها ال�عل�
�ة م= خالل الع�ض ال0اب'  �
N= أن  ل>

  ت0�ف�� م6ها م�ارس ال�عل�� األساسي ال
ع�
�ة في :
 اس��ات���ة .ع��ة ال
�Z ت�
��P ح�ل رضا ج
�ع الع
الء. وضع ال
�رسة أله�اف  - 
 -  .�
�0

�ة ل�
�ع ع
ل�ات وم��جات ال
�رسة ع= K�p' ال�ق��� ال�0
 االه�
ام .ال�قا.ة ال
الع6ا<ة ب��ف�� ف�ص ال��ا.o وال��اصل ب�= العامل�= والع
الء ال�ارج��= م= خالل ق�6ات  - 

 مع�
�ة 
 ال�ارج�=). –�= ال����P علي رضا الع
الء (ال�اخل� - 
 ص�انة وت%�0= الع
ل�ات ت�ر��Kا وVاس�
�ار ل
6ع اله�ر في ال
�ارد ال
اد<ة وال�K�cة  - 
 -  .Z�c� ال�%ف�P ال
0��ام للع�W6 ال
 ت�6ي أسل�ب ف�ق الع
ل ل�%ق�' اس��امة ال��دة واالع�
اد . - 
 ال�أك�� على أن اس��امة ال��دة واالع�
اد ال
Aس0ي م�U0ل�ة ال�
�ع  - 

� لل
�ارد ال�K�cة .ال
�رسة.ال��رbK ا - �0
 ل
 ال�أك�� على وج�د ن2ام ل�%ل�ل ب�انات العامل�= واح��اجاته� ال%ال�ة وال
0�ق�ل�ة. - 

 
1 - Sobok, Durward K.:  Understanding A3 Thinking: A Critical Component Of Toyota`S PDCA 
Management, New York, CRC Press, 2008, P.4. 
2 - Webber, L., Wallace, M.:  Quality Control For Dummies, Canada, Wily Publishing  Inc., 2007, 
P.42. 
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� وال س�
ا ن
�ذج د<
6ج.   - �0
 اس���ام ال
�رسة ل6
اذج ال�%�0= ال
 تعPKP س�ل ال�cاكة ب�= ال
�رسة والع
الء ال�ارج��= ال�اع
�= لل
�رسة. - 
خ ال��Z�V .ال
�رسة م= خالل ال�أك�� على مcار�ة ج
�ع العامل�= في ت%�0= ج�دة ال
6ا - 

  ص6اعة الق�ار ال��Z�V واس��عاب األف]ار ال��ی�ة ل��K�l ال
�رسة . 
لل�ول الع��Vة واألج6��ة ال�ي اح�لa م�اكP م�ق�مة في م�ال ع�ض ال��ارب ال0ا.قة    وفي ض�ء

  �مc��ك ب�6ها ی�
Mل في اإله�
ام .اس��امة ن2�  ج�دة ال�عل�� األساسي ، ی�qح جل�ا أن ه6اك قاس
ل
�26مة   �
�0
ال ال��0%=  .ع
ل�ات  الع6ا<ة   'K�p ع=  ال�عل�
�ة  ل
Aس0اتها  واالع�
اد  ال��دة 

(ال
�خالت   ل�ه�د -الع
ل�ات  -الع
ل  ال6هائ�ة  الغا<ة  ال�عل�
�ة  ال��دة  وvع��ار  ��جات) 
ال
�ل�غ تل? الغا<ة ال س�
ا أنه <ع��� تق��
ا ل�ه�د اإلصالح ، وأن ع
ل�ة االع�
اد ال
Aس0ي وس�لة ل

 ال
Aس0ات ال�عل�
�ة ودل�ًال علي ج�دة ن�اتج ال�عل� وتأك��ا علي رضا ج
�ع الع
الء.
  مراجع البحث: 

)١ ( : Zه��Pاس ال�إعالن ب�ل�ن�ا في أورVا وق�س قPح .ال�ا.ان �
�خل ل��K�l  إب�اه�� ع
ال�Uت�$ العل�ي ال��F] الع$<ي ال�عل�� العالي وم�Z اإلفادة م6ها في ال�p= الع�Vي ، 

ال�ولي ال_ال> "تK�O$ ب$امج ال�عل�� العالي ال�Fعي في م($ وال�R. الع$<ي  -ال�ادس 
، �ل�ة ال���Vة ال�6ع�ة ، جامعة ال
�W6رة ، اب�Kل   في ض�ء م�Oل%ات ع($ ال�ع$فة

٢٠١١. 
)٢ (  :�
�ة ال
عارف ال�$<�ة ال�قارنة ون�A ال�عل�� م. م�AFر إدار] أح
� إب�اه�� أح�Nم ،

  .٢٠٠٥ال%�یMة، اإلس�6NرKة، 
أی�م�لي هال�6= ، رKف��ا جارف��6=: ن%� تعل�� شامل "حالة ف6ل�6ا"، ت�ج
ة دعاء م%
�د ،  ) ٣(

��عات ال��ن�N0،القاه�ة ، مج اتم�لة م��ق%ل�lم P٢٠٠٨، ١، ع  ٣٨، م�� .  
ب�ل رو�Vت : ال���Vة في ف6ل�6ا أس�ار ن2ام ت�Z�V رائ� عال
�ا ، ت�ج
ة ع�� الل�lف   ) ٤(

  . ٢٠١٣، ٢٣، ع   م�لة عال� ال�$<�ة، م%
� خlابي 
)٥ (  : �lي ل�زارة ال�عل�� وال�عل��  ٩الق$ار األم�$] رق� دولة ق��AFل اله�/ل ال��/Yت ،

  .٢٠١٦، ال�ح�ات اإلدارKة ، ١،ال�وحة ،ق�l، مادة   لعاليا
، مAس0ة  ال%"> العل�ي أس�ه مFاه�ه واسال�%ه اج$اءاتهرV%ي مlWفي عل�ان :  ) ٦(

 . ٢٠٠٤ب�a األف]ار ال�ول�ة لل�c6، ع
ان ، األردن ، 
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)٧ (   �Kة وال6�0ار�Vالمح األور
ع�� ال��اد ال�N. ��0: ن2ام ال�عل�� األساسي في ف6ل�6ا ال
 ، Z�W
ال�Uت�$ العل�ي ال��F] ال"اد] والعK$Y." ال�عل�� وال�"�ی> في دول  ال

  .٢٠١٣، ال�
ع�ة ال
K�Wة لل���Vة ال
قارنة واإلدارة ال�عل�
�ة ، القاه�ة ،اإلت"اد األور<ي
��' االع�
اد وض
ان ال��دة .Nل�ة العل�م ع�� هللا ب= ع�� ا ) ٨(lات ت�لعPKP ال
ع�قل : م�lل

االج�
اع�ة .�امعة االمام م%
� ب= سع�د اإلسالم�ة في ض�ء .عg ال��ارب العال
�ة  
،  ٦، جامعة االمام م%
� ب= سع�د اإلسالم�ة ، ع م�لة العل�م االج��اع�ةال
عاص�ة ، 

٢٠١٦.  
  � ال-اتي ال�Uس�ي "أدوات ال�ق��� ال-اتي ال�Uس�يدل�ل ال�ق�Kفه� ب= م%
� ال%�Vي : ) ٩(

  ه. ١٤٣٩"، ال]�اب الMال$ ، اإلص�ار األول ، 
، وزارة ال���Vة وال�عل��   م�لة رسالة ال�$<�ةمارجا م�ن��6ن : ال26ام ال�عل�
ي في ف6ل�6ا ،  ) ١٠(

  .٢٠٠٩، ی�ن�� ٢٤، سل6lة ع
ان، ع  
)١١ (  : �اسة ال-ات�ة  لالع��اد ال��رسي  تعل��ات اع�اد تق$K$ ال�ر ال
�لw األعلى لل�عل�

  . ٢٠١٨، ال�وحة ، ق�l ، ال�FRي
م%
� ب= م%
� أح
� ال%�Vي : م�lل�ات ت%�0= أسال�b الق�ادة ال�امع�ة في ض�ء  ) ١٢(

�ا �ایPن ، 

ل]ة الع��Vة   م�لة العل�م ال�$<�Kةم6ه��ة ج
،جامعة ال
ل? سع�د ،  ال
  ٢٥٢، ص  ٢٠١٧، ٢، ج ١ال0ع�د<ة ، ع 

ــالح ال�عل�� الع$<يم%
� صـــــادق إســـــ
اع�ل :  ) ١٣( ــي Z��خل إلصـ ــاسـ ،  تK�O$ ال�عل�� األسـ
 ٢٠١١الع�Vي لل�c6 وال��زKع ، القاه�ة ، 

معای�$ أفrل ال��ارسات في ج�دة ال�عل�� م��P ال
ل? فه� ب= ع�� العPKP لل��دة:  ) ١٤(
 . ٢١، ص ٢٠١١، ١، ال�Kاض،اإلص�ار ال��رسي

-https://alم�اح علي (مقال ج��Kة ال�cق اإلل]��ون�ة :  ) ١٥(
sharq.com/article/24/02/2019 خKار�ای�  ٢٤) ب��، تارKخ ال�خ�ل ٢٠١٩ف

٢٠٢٠/ ٧/٣ . 
)١٦ (  bKر��وال �� ال�عل�Kة تق�Uم�قع ه�

https://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default.
aspx#Foundation ( خ ال�خ�لK١/٢٠٢٠/ ١٤تار .  
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م�قع وزارة ال�عل�� والMقافة وال�Kاضة والعل�م وال�]�6ل�ج�ا .ال�ا.ان م�اح علي (م�اح علي  ) ١٧(
)https://www.mext.go.jp/en/policy/education/elsec/title02/det

ail02/1373866.htm (  خ دخ�لKار�٢٠٢٠- ٤-٧ب 
)١٨ (   : �ـــ�ان ال��دة 8ـ��ارس ال�عل�� الفFيوزارة ال���Vـة وال�عل� ،مlـا.ع  ١، ج    م�AFـمة ضـــــــ

 ٢٠١٧ه�ة ، وزارة ال���Vة وال�عل�� ، القا
)١٩ (  :�، ل وال�أه�ل وال�Fح لAFام ال��دة واالع��اددل�ل ت��AF ع�ل�ات ال����وزارة ال�عل�


ل]ة الع��Vة ال0ع�د<ة، 
  ٢٠١٧اإلدارة العامة لل��دة الcاملة، ال
(20) Andy Hargreaves , DeanFink: Sustainable Leadership, Jossey Bass 

,2005,pp25-28. 

(21) Dwyer, B., And Unerman, J: Fostering Rigour In Accounting For 

Social Sustainability. Accounting, Organizations And 

Society,2016, Vol.49, No. 3, Pp: 32 

(22) Finas Finnish Accreditation Service:Finas Rules For Accreritation, 

Helsinki,2019,Pp 8-16. 

(23) Francisco, S:  Incremental, Radical And Game-Changing, 

Strategic Innovation For Sustainability, Corporate Governance 

Journal, 2013, Vol, 13, No.5, Pp.  467 – 481. 

(24) Gunilla Holam,Monica London: The Discourse On Cultural 

Education In Finland Education For Whom?, International 

Education Journal ,Vol 21,No2,2010,Pp 107-109 

(25) Hannele Niemi: Teacher Professional Development In Final And 

Towards A More Holistic Approach, Psychology, Society, & 

Education 2015, Vol. 7(3), Pp. 279-294 

(26) Imai, M.:  Gemba Kaizen-A Commonsense Approach To A 

Continuous   Improvement Strategy, USA, Kaizen Institute, Ltd., 

2012, P10. 
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(27) Luis, J.,  Et. Al,: Kaizen Planning, Implementing And Controlling,  

USA, Springer International Publishing, 2017, P16. 

(28) Mika,Risku:A Historical Insight On Finnish Education Policy 

From 1944 To 2011,Italian Journal Of Sociology Of Education 

,2014,Vol6,P36-68 

(29) Ministry Of Education And Culture Available  

(https://minedu.fi/en/frontpage)بتاريخ  ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠ 
(30) Ministry Of Education,  Culture, Sports, Science And 

Technology:(Ibid), Pp7-8 

(31) Moore,T:Finnish Education System ,Researchand Library 

Services, Northern Ireland Assembly, 9th Abril 2008, P2. 

 

 


