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 استرشاديدليل 

 1001لتطبيقات المواصفة القياسية الدولية 

 في قطاع التعليم

 اعداد

 رئيس كيمياويين أقدم

 ثامر عبد هللا يعقوب
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 المقدمــــــة

 عام .1

 جودة إدارة نظام لتنفيذ التعليمية للمنظمات رشاديستإ دليل  IWA 2الدولية العمل شةور تفاقيةإ تقدم

مقترنا ومستندا على و امؤثريكون 


 المتطلبات(-)أنظمة ادارة الجودة

 التعليمية، للمنظمة الجودة دارةإ لنظام الشاملة فعاليةال ضمان  IWA 2الدولية العمل ورشة تفاقيةإ دفته

 .لها المستمر والتطوير للمتعلمين التعليمية الخدمة وتقديم

 الجودة دارةإ مبادئ .2

ـالمواصفة الخاصة بو  IWA 2الدولية العمل ورشة تفاقيةإ تقديم االرشاد لالدارة في


دارة إأنظمة )

 :التالية الـثمانية الجودة دارةإ مبادئ الى ستناداإ األداء تحسين نحو اتالمنظم يقود (المتطلبات-الجودة

 العملية منهج .أ 

 المنظمة تحدد نأ ويجب الجودة، دارةإ نظام وتنفيذ إعداد عند عملية منهج تبني التعليمية المنظمات على

 العمليات العملية منهج تضمنأن ي يجب ولهذا ،يةيلتشغ عملية ألي الناتج التعليمي المستوى درجة

 لتحسين التعليمية للمنظمة بالنسبة مهم العمليات بين ما التداخالت فهم نوإ المنظمة، من بالهدف المرتبطة

 .ككل لنظاما أثناء تحقيق توازن عملياتها

 (الزبون على التركيز) األداء جوهر إدراك .ب 

 التقنية الركائز هذه وتتضمن التعليمية، للمنظمة التنافسية الميزة ؤكدالتي تو مختلفة ركائز كونها تتضمن

 الى تؤدي التعليمية للمنظمة خصائص المقدرة مجموع ،التعليمية المنظمة وثقافةالفنية  والخبرة والمهارة

 تبني خالل من بتكاراإل التعليمية المنظمة قدرة جوهريدعم  نأويجب ، للمتعلم كبيرة قيمة حدوث

 .التنافسية ميزتها على للحفاظ التعليمية البيئة في ييراتالتغ

 (دارةاإل في النظام منهج) التامة المثالية تحقيق .ج 

 .داريةاإل النظر وجهة من هدافهاأل تشغيلية عملية كل انجاز مكانيةإ

 (القيادة) القيادة رؤية .د 

 المنظمة قودتالتي و ؤيةالر هذه لبلوغ السياسة وضع ضوئها على يتم رؤيا التعليمية المنظمة تنشئ

 .التعليمية البيئة في تغييرلل الفورية ستجابةلإل التعليمية

 (القرارات تخاذإ في الواقعي المنهج) الواقعي المنهج .ه 

البسيطة  التكهنات أساس على وليس للحقائق صحيح فهم على مستندة داريةاإل القرارات نأ لضمان

 العلمي والمنهج المنطقي والتفكير التحليلب والخبرة المعلومة ارتباط يكون النتيجة للوصول لهذه

                                                           
  3-9راجع 
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 (الموردين مع المتبادلة المنفعة) الشركاء مع التعاون .و 

 .المتعلم قيمة إلنجاز بداعواإل والمهارة المثالية الخبرة للحصول على مهمةتعتبر 

 األفراد مشاركة .ز 

 في األفراد جميع مشاركة ولتسهيل أهدافها لتحقيق التعليمية للمنظمة وفعالية فاعلية األكثر الطرق من

 .أفرادها جميع بداعوإ مهارةو ومعرفة لكفاءة اقصى استخدام ولتحقيق التعليمية المنظمة

 المستمر التحسين .ح 

ألشخاص المتعلمين( للمنظمة يمية ولتعليم ايتيح التحسين المستمر )لعملية التعليم في المنظمة التعل

 بدوره وهذا ،ية الخارجيةالتعليم بيئةال النمو المستمر في يتيح وهذا ،قيم احداث في االستمرار التعليمية

 .بتكارواإل بداعاإل لطرق التعليمية المنظمة معرفة ومن الفردية والمعرفة التعلم من يزيد

 ـ:يلي ما تتضمنو التعليمية المنظمات في لنجاحا يمكن اعتبارها لدعم ضافيةإ مبادئهناك أربعة و

 ينالمتعلم قيم إحداث  .ط 

 القيم تلبية درجة يتم بحساب الرضا قياس ،اكتسبوها التي بالقيم بالرضا للشعور المتعلمين لكي يتم حث

 التي عملياتال بتحسين القيم لرفع التعليمية المنظمات تساعد القياس نتائج المتعلمين، وتوقعات لحاجات

 .المتعلم قيم حدثت

 االجتماعية القيم على التركيز .ي 

. البيئة حمايةو والسالمة األخالقيات مواضيعب العالقة ذات خرىاأل والجهات المتعلمين هتمامإمدى  يعني

 علىأ تقوم عندما فقطو في قيم المتعلمين لديها النم ستمراريةإ على تؤكد نأ يمكنها التعليمية المنظمات

 .قيمتلك ال بتثمين المجتمع من نسبة

 لحيويةأ .ك 

 فرص الى التعليم بيئة في الدائم التغيير ليوتحو التعليم لبيئة بيرةالك لتغيراتفي ا المستمر للنمو أساسية

 .التعليم في لنجاحلمستمرة 

 ستقالليةاإل .ل 

 بشأن قراراتها تخاذبإ التعليمية المنظمة تقوم نأ يجبو ،يالذات تحليلالو الوضع العام تحليل على تستند

 .األساليب النمطية عن ابعيد فعالاأل واتخاذ تقييم الذات
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 مع  عالقةال


 :المتطلبات( -)نظام ادارة الجودة

 يصف


 قبل من الداخلي التطبيق في ستخدامهاإ يمكن التيالمتطلبات  المتطلبات( -)نظام ادارة الجودة

 دارةإ نظام فعالية على تركز وهي التعاقدية، غراضلأل وأ الشهادة على لحصولغرض ال المنظمات

 .المتطلبات في تلبية الجودة

 التعاقدية، غراضألا أو الشهادة على الحصول IWA 2 الدولية العمل ورشة تفاقيةإض من ليس الغر

 المنظمة ألداء المستمر التحسين لغرض الفرعية المواضيع من واسع لعدد رشاديستإ دليل توفر نماوإ

هذه  وراء من ياالعل داراتهاإ تطمح والتي التعليمية المنظمات رشادبإ االتفاقية توصيو. وفعاليتها وفاعليتها

 .المناسب النجاح وتحقيق المستمر التحسين عن البحث متطلباتال
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تطبيق سترشادي لمسودة دليل إ


 في المنظمات التعليمية المتطلبات(-دارة الجودةأنظمة إ)

 المجال -1

 عملال ورشة تفاقيةإ بموجب التعليمية لمنظماتا في الجودة دارةإ لنظام االسترشادي الدليل هذا تم تقديم

 .IWA 2الدولية

الخاصة بـ  األساسية المتطلبات من أي أو إضافة تغيير وأ تبديل يتم لم


 –دارة الجودة إأنظمة )

 منح في وأ عقود تقييم المطابقة في هستخدميتم ا وال تفاقيةلإل سترشادياإل الدليل مضمون في (المتطلبات

 .الشهادة

 .التعليمية منظمةال في يالذات للتقييم ستبيانإ( أ الملحق)يوفر

 .دواتواأل السجالتالعمليات، القياسات، مثل التعليمية العمليات عن مثلةقائمة أل( ب الملحق) في تندرج

 القياسي المرجع -2

 يتمبالنسبة للوثائق المرجعية المؤرخة  الوثيقة، هذه تطبيق جلأ من أساسية التالية المرجعية الوثائق تكون

 ألي متضمنة)لها  إصدار آخر تطبيق يتمائق المرجعية الغير مؤرخة الوثو ،الصدارا ةالوارد تطبيق

 .(تعديالت

 والمفردات(. األسس.-أنظمة ادارة الجودة) - أ

( - ب


 المتطلبات( -أنظمة ادارة الجودة
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 والتعاريف المصطلحات -3

المصطلحات والتعاريف الخاصة بـ في هذه الوثيقة قتطب


( األسس والمفردات–دارة الجودة )أنظمة وإ

 :الى افةضإ

 التعليمية المنظمة 3-1

 .تعليمية خدمات توفر منظمة

 خدمات يوفر تدريب مركز أو أي مستوى تعليمي في مدرسة التعليمية المنظمة تكون نأ يمكن :مالحظة

 .أكبرن منظمة م جزء أو مستقلة

 التعليم مجهز 3-2

 .المتعلمين الى التعليم يسلم الذي الشخص

 .مدرب محاضر، جامعي، أستاذ مدرس، معلم، ـ:مثال
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 التعليمية المنظمة في الجودة دارةإ نظام -4

 عام دليل 4-1

 المنظمة في األقسام مثل التطبيق مناطقو ،الجودة دارةإ نظام مجال بتعريف التعليمية المنظمة تقوم

 .الحكومة تحددها التي التعليمية المنظمات جميع وأ ككل التعليمية المنظمة أو الكبيرة التعليمية

 بأهداف المتعلقة العمليات وتكون، الجودة دارةإ نظام عمليات دارةوإ بتعريف التعليمية المنظمة تقوم

 :هيالتي و التعليمية الخدمة توفير وبعد أثناء ضمنية المنظمة

 .التعليمية العملية تصميم .أ 

 .الدراسية المناهج تطوير .ب 

 .العملية التعليمية تسليم .ج 

 .تقييم التعليم .د 

 .(من الملحق ب 1-بالفقرة ) في كقائمة التعليمية المنظمات تنفذها التي لياتالعم تم ادراج

 .الجودة دارةإ نظام تحسين في والخدمات والموارد والمسؤوليات للمنظمة التنظيمي الهيكل يساهم

مستويات  أي أو والمعتمدة والتنظيمية القانونية لمتطلباتم باااللتزا ؤكدوت التعليمية اتالمنظم تحدد

 .هافي مطبقة أخرى ياسيةق

 التوثيق 4-2

 عام 4-2-1

 قبل من المطلوبة والتعاريف المصطلحات التعليمية المنظمة جودة دارةإ لنظام الجودة دليل يتضمن

ما  في الداعمة والخدمات، المطبقة الشهادة ومنح عتماداإلبرامج و والتعليمات التشريعات وعلى المنظمة،

 .بينها

 الجودة دليل 4-2-2

 التعليم عمليات بين والترابط التعليمية للمنظمة الجودة دارةإ نظام مجال الجودة دليل يصفجب أن ي

 نظام عليها يستند التي األخرى والمعايير الموثقة التطبيق جراءاتإ جميعل مراجعال يتضمنأن و والدعم،

 .الجودة دارةإ

 الوثائق ضبط 4-2-3

لالستخدام بنسختها  ةومتاح باستمرار ةمحدث الجودة دارةإ امنظ وثائق نأق من الوثائ ضبطيجب أن يؤكد 

 :لـ موثق جراءإ التعليمية المنظمة تنشئ نأ ويجبالحالية فقط. 

 .ومراجعتها تحديدها حالة متضمنة الداخلية الوثائق ومصادقة ومراجعة عدادإ .أ 

 ستمرار.ذات العالقة بالخواص التنظيمية مع مراعاة تحديثها با الخارجية الوثائق ضبط .ب 

 .المنظمة في المستخدمين لجميع الوثائق توفر تأكيد .ج 



 

8 - 43 
 

  .بالمتعلمين الخاصة القانونية الوثائق دارةوإ ضبط .د 

 .التعليمية لخدماتة لتتبعيد التأكي .ه 

 .التعليمية العملية إنشاء مراحل في المتطلبات نجازإ من التحقق .و 

 للعملية التعليمية ضبطالو هيتوجالو فتعريالتقوم بتحديد  وثيقةأي  ضبط التعليمية لمنظمةيجب على ا

 .(1-7الفقرة ) نظرأ النشاطات دعمقوم بوت

 .الجودة دارةإ نظامل ومالءمتها كفايتها واقرار الوثائق الداخلية يتم مراجعة

 وسجالت المكتوبة المالحق أو التعليمية المواد أو الدراسية الكتب بطبع المتعلقة المعلومات يجب ضبط

 (.3-7الفقرة ) نظرأ ،تطويرالو تصميمال عملية تتبع ويتم، العملية التعليمية األخرى مصادر أو العمل

 وتقارير الدروس وتخطيط الدراسية الحصص تسجيل مثل النشاطات جراءاتإ المحافظة على يجب

 .كاملة المطلوبة السارية الوثائق لتجهيز البحوث

 والنشرات واألحكام التشريعات مثل خارجيةال الوثائق ضبط توفير وسائل الوثائق ضبط نظام يتضمن

 .العالقة ذات األطراف واهتمامات عتماداإل قوانينو الحكومية

 السجالت ضبط 4-2-4

 كل في التي يتم الحصول عليها النتائج مثلة المنظم في الجارية الفعاليات عن معلوماتسجل لل يتم توفير

 (.التعليم توفير) التعلم عملية مراحل من مرحلة

 أو اتالتشريع فيعموما  الموصوفةفترات زمنية و في االتالف ليوتسج بإنشاء التعليمية المنظمة قومت

 .نيانوالق

 ضمن، والعملية التعليمية بالمتعلمين الخاصة السجالتعلى  بالمحافظة التعليمية المنظمات تقوم

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة ) ظرنأ ،الخصوصية حماية رشاداتإ
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 التعليمية المنظمة في ارةداإل مسؤولية -5

 دارةاإل لتزامإ 5-1

 .المتعلمين وتوقعات حاجات التي ترضيالخدمة التعليمية  االدارة العليا بتحديد تقوم

 .IWA 2 الدولية العمل ورشة تفاقيةإ حسب الزبون هو المتعلم :1 رقم مالحظة

 .IWA 2 الدولية العمل ورشة تفاقيةإ حسب المنتج هي التعليمية الخدمة :2 رقم مالحظة

 .الجودة دارةإ نظاملو التعليمية للخدمة المستمر التطوير تجاه التزامها وتبين العليا دارةاإل تحدد

 ـ:ومنها الستراتيجيات بعضب العليا دارةاإل تهتم

 .التعليمية المنظمة مرافق لجميع الجودة ادارة نظام خطة يصالإ  .أ 

 .التعليمية للمنظمة المستقبليةوالمرحلية  فهدااألاالعتبار ب ستراتيجيةاإل الخطة أخذ  .ب 

 .ن العمليةيالتمار أفضل ستخداموإ تحديد على الحث  .ج 

كل واحد  بعمل وعالقتها المنظمة ومهمة برؤية المنظمة أعضاء جميع معرفة تؤكد جودة سياسة نشاءإ  .د 

 منهم.

خالل األفعال من  الجودة سياسة من النجاز األهداف المرحلية والغرض لجودةل أهداف نشاءإ  .ه 

 .التشغيلية

 .األهداف النجاز الضرورية والمادية البشرية الموارد رتوف تأكيد  .و 

 .نشاؤهاإ تم التيو المنجزة واألهداف السياسات لمتابعة المنظمة أداء قياس  .ز 

 الزبون على التركيز 5-2

 لمنهجا متطلباتريف . ويتم تعالمتعلمين وتوقعات حاجات وتوثق التعليمية للمنظمة العليا دارةاإل تحدد

 .ضمنية( المتعلمين متطلبات تكون)، األداء نوعيةمؤشرات و التعليم مخرجات تتضمن والتي الدراسي

 الجودة سياسة 5-3

 المتعلقة القرار صناعةعلى  ستداللإلقيادة وال الجودة سياسة التعليمية لمنظمةفي ا العليا دارةاإل تستخدم

 .يميةالتعل للعمليات المستمر بالتحسين

 .الجودة سياسة توثيق يجب

 القانونية الرسمية، والتنظيميةمتطلبات المع و لتعليمل مهنيةال عايير مالمع الجودة سياسة ن تنسجميجب أ

 .التعليمية للمنظمة األخرى والسياسات يةعتماداإلو

 .نظمةالم قبل من عليها ومحافظ ومنفذة ومفهومة مبلغة الجودة سياسة أن العليا دارةاإل تؤكد

 ستمرارية مالئمتها.تضمن إالتي و المنظمة في سلطة أعلى يتم التوقيع على سياسة الجودة من قبل
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 التخطيط 5-4

 الجودة أهداف 5-4-1

 سياسة مع ومتوافقة الجودة، دارةإ نظام وعمليات بفعاليات ومرتبطة للقياس قابلة هدافاأل تكون أن يجب

 .عتماداإل برامج متطلبات ومع للمنظمة، الجودة

 ،للخدمات النوعية وداعمة التعليمية، للمنظمة العليا األهداف مع متكاملة الجودة أهداف تكون نأ يجب

 .األداء ومقاييس لمؤشرات ومتضمنة

 خالل من األداء مقاييس وتعطي أهدافها مع التعليمية للمنظمة التعليمية الخدمة مخرجات تتوافق

 (.حق بمن المل 2-بالفقرة )نظر أ، المؤشرات

 الجودة دارةإ نظام تخطيط 5-4-2

 والموارد الفعاليات تخطيط ويتضمن الجودة، دارةإ نظام تخطيطتكون االدارة العليا مسؤولة عن 

 .التعليمية المنظمة أهداف إلنجاز الجودة دارةإ نظام تأثير لتأكيد الضرورية

 تصالواإل والصالحية المسؤولية 5-5

 والصالحية المسؤولية 5-5-1

 التي العمليات على التركيز مع ،التعليمية للمنظمة الهيكل التنظيمي واضح وبشكل العليا دارةاإل صفت

 تفويض ذلك ويتضمن التعليمية، المنظمة أهداف وكذلك الجودة دارةإ نظام وانتشار تحسين تدعم

 .الجودة دارةإ نظام بعمليات ينالمرتبط المجاالت الوظيفية لكل المستخدمين في والصالحية المسؤولية

 دارةاإل ممثل 5-5-2

 لحصولل تهدف التعليمية المنظمة كون حال في الشهادة منح هيئات مع الوصل حلقة دارةاإل ممثل يكون

 .الجودة دارةإ نظام شهادة على

 نظام تشغيل والمحافظة على وتقييم لمراقبة الصالحية ويعطى العليا دارةاإل قبل من دارةإل ممثال ينيع

الخاصة بـ  متطلباتال نأ من دللتأك لجودة،ا دارةإ


 القواعد مع متوافقة المتطلبات( –دارة الجودة)أنظمة وإ

 .الجودة دارةإ نظام وتحسين تأثير لتقوية السارية

 ذات األخرى واألطراف المتعلمين مع والتواصل العليا دارةاإل الى التقارير برفع دارةاإل ممثل يقوم

 .الجودة دارةإ نظام تخص يالت القضايا حول العالقة

 األشخاص وعالقات األتصال مناطق في المناسبة المهارات بتطوير المعنيين األشخاص نسجامإ يجب

 النصح تقديم أيضا ويجب المتعلم متطلبات مع كذلك المستمر التحسين ومبادئيزو اآل معايير مع الداخلية

 .التنفيذ معايير حول
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 الداخلي تصالاإل 5-5-3

 بأداء المتعلقة القضايا جميع صالإلي فاعلة عملياتذ يوتنف بإنشاء التعليمية للمنظمة العليا دارةاإل تقوم

 هذه مثل عطاءإ، نجازاتواإل واألهداف الجودة ومتطلبات الجودة سياسة مثل الجودة دارةإ نظام

 مستخدمي رةمباش بصورة متضمنا الجودة، دارةإ نظام في األداء تحسين في يساعد أن يجب المعلومات

 .نجازاتاإل هذه في المنظمة

 .بهم هتماملإل كوسيلة المستخدمينب تصالاإللتغذية الراجعة من ل الفعال بالتشجيع العليا دارةاإل تقوم

 .الداخلي تصالباإل المتعلقة للفعاليات أمثلة من الملحق ب( 3-ب)الفقرة توضح 

 جميع وبين المنظمة، مستويات مختلف بين جاري لتصااإل أن التعليمية لمنظمةفي ا العليا دارةاإل تضمن

 .قسامواألالمواقع

 دارةاإل مراجعة 5-6

 عام 5-6-1

 لتقييم المنظمة إلحتياج طبقاالجودة  دارةإ لنظام دورية مراجعة التعليمية للمنظمة العليا دارةاإل تجري

 .والرضا األهدافمتطلبات ب الوفاء في الجودة دارةإ نظام تأثير

 دارةإ نظامل داءاأل تحسين لتعزيز الستراتيجي للتخطيطالالزمة  بياناتال ةالمراجع اتمخرج توفر

 .الجودة

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ، دارةاإل مراجعات سجالتب حتفاظاإل يجب

 الخدمات أو الهيكل وتماسك التعليمية لمنظمةل الخدمات المعقدة والحرجة عتباراإل بنظر األخذ يجب

 .الجودة دارةإ نظام مراجعات في تكرارال لحساب مهمة أدلة كونها، الساندة

 المراجعة مدخالت 5-6-2

 للعملية التعليمية دورية مراجعةجديد  بمنهج دراسي البدء عند الجودة دارةإ نظام مراجعة تتضمن

 ومراجعة الموثقة والتحسينات ،ديرالتق ونتائج ،ومعايير التقييم المتعلمين، ورضا ،الساندةاألنظمة و

من المواصفة الخاصة  (2-6-5الفقرة )نظر أ، مفروضة وال شاملة ليست القائمة هذه ،والتصميم التطوير

ـ ب


 .المتطلبات(-دارة الجودةإأنظمة )

 المراجعة مخرجات 5-6-3

التي تحسن أداء  األفعال التعليمية للمنظمة العليا دارةاإل وتنفذ، الجودة دارةنظام إمراجعة  تنتج من

 .الجودة دارةإ نظامعمليات و

 .التعليمية المنظمة في المستخدمين جميع الى يصالهايتم إو الجودة دارةإ نظام مراجعة مخرجات لتسج
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 التعليمية المنظمة في الموارد دارةإ -6

 الموارد توفير 6-1

 لموارداحة اتا وتؤكد التعليمية، الخدمة لتوفير تحتاجها التي الموارد بتحديد التعليمية المنظمة تقوم

 خالل من المتعلم رضا لتحسين الالزمة الموارد كذلك توفرو ،دارة الجودةنظام إ تأثير ياتلعمالالزمة ل

 :تؤكدن ة أالمنظم وعلى.المتعلم متطلبات تلبية

 .الموارد الى الحاجة كتشافإل الالزمة معلوماتلل مدخالت نشاءإ  .أ 

 .والبعيد توسطوالم القصير المدى على لمواردل تخطيطالالقيام ب  .ب 

 .والتقييم التحقق مهام متابعة تنفيذ  .ج 

 والمتعلمين، والمساهمين داري،اإل والكادر التدريسي، لكادركل من ال الفعال تصالإلل مواردال توفير  .د 

 .المتعلم حتياجاتإ ولتأكيد تلبية الجودة دارةإ نظام فعالية لمحافظة علىوا تحسينل

 البشرية الموارد 6-2

 عام 6-2-1

وتؤكد على  التعليمية الخدمةلتزويد  تحتاجها التي الموارد عاأنو جميع بتحديد التعليمية المنظمة تقوم

ـ المواصفة الخاصة بو( من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ، مؤثر جودةدارة نظام إ أداء اتاحتها ليكون


 (.1-2-6الفقرة  المتطلبات-دارة الجودةأنظمة إ)

 وعيةوالت والتدريب الكفاءة 6-2-2

 مع وتدريبهم وكفاءتهم وعيهمكيفية مالئمة  حول معلوماتب الموظفين بتجهيز العليا دارةاإل تقوم

 .داريةاإلالدراسية  هماتفعاليو وصالحياتهممسؤولياتهم 

 المنهج لمتطلبات المطلوبة اتالكفاء مقارنةمن أجل  منتظمة فعاليات بإجراء التعليمية قوم المنظمةت

ـ من المواصفة الخاصة ب (2-2-6 الفقرة)و(من الملحق ب 1-بقرة الف)نظر أ الدراسي


دارة أنظمة إ)

 (.المتطلبات-الجودة

 التحتية البنية 6-3

 لدعم تحتاجها التي والمستلزمات والبيئة والمرافق التحتية البنية نوعية بتحديد التعليمية المنظمة تقوم

 .تعليميةال الخدمة كذلك التدريسيين عند التعليمية العمليات

 والخزن ستالمواإل والشراء بتقديم العطاءات للقيام والصالحيات المسؤوليات المنظمة التعليمية تعرف

 .والحماية ستخدامواإل والنصب والحماية

 وتحليل الضرورية، التحتية البنية ة علىظالمحافو تجهيزالو تخطيطال امجبر التعليمية المنظمة تحدد

 .الناس ونظافة مةوسال بأمن المرتبطة األخطار
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العمل  وورشة والمختبرات يالدراس صفوفالوالعمل  وأماكنالمباني  على التحتية البنية تقتصر ال

 المعدات على كذلك نماإ ،العالقة ذات والخدمات االنترنيت ومكوناتالخضراء  والمناطقوالمكتبات 

 .م وغيرهاوالمطاعالكتب  ومخازنالنقل  ووسائلاألفراد  وأمنالصحية 

 العمل بيئة 6-4

 مع تتوافق تعليمية بيئة على تبعث ظروف والمحافظة على يجاداإل التعليمية الخدمة توفير تضمني

 .المتعلمين متطلبات

نظر ب األفعال على أخذ االثبات وكذلك ادوري يتم تقييمها العمل بيئة بأن ما يثبت التعليمية المنظمة تقدم

 نظرأ، دارةاإل مراجعة متضمنة في تكون أن يجب هذه التقييم ةعملي مخرجات، التطبيق عند عتباراإل

 (.5-8الفقرة )نظر أ ،المستمر التحسين قواعد من جزء تكون أن ويجب( 2-6-5 )الفقرة
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 التعليمية الخدمة تحقيق -7

 التحقيق تخطيط 7-1

طرق  بالتخطيط لمختلف مراحل الخدمة التعليمية بضمنها تصميم وتطوير المنظمة التعليمية تقوم

 التعليم، ومتابعة التدريس، التصميم والتطوير، مراجعة وتحديث الخطط الدراسية ومناهج التدريس، تقييم

 تخصيص الموارد، تقييم المعايير، وتحسين االجراءات لتحقيق النتائج المطلوبة.، الخدماتأنشطة  دعم

 (.1-6تقوم المنظمة بتخطيط الموارد الضرورية لجميع العمليات )أنظر 

ورد  د المتعلم في المنظمة التعليميةتحويل المنهج الدراسي الى سلوك عنلعمليات تحقيق الخدمة التعليمية 

 .من الملحق ب( 1-ب)الفقرة  ذكرها في

 التحسين، يةالتعليمالعملية  تصميم ،حتياجاتاإل تقييم ضبطها تم التي التعليم عمليات تتضمن أن يمكن

 .المخرجاتقياس و والتسليم

ـ المواصفة الخاصة ب في والمذكورة الداعمة الرئيسية العمليات ضبطيجب 


-دارة الجودةأنظمة إ)

المواصفات ن أ لضمان (6-5الفقرة  نظرأ) دارةاإل مراجعة منجزء  الضبط طرق تكون .(المتطلبات

 .المقبولة الجودة تمارين مع منسجمة الضبط طرق وأن متوافقة للعملية التعليمية النوعية

 .تغيير أي جراءإ بعد العملية التعليمية تقييمو الرئيسية الطرق ضبط وسائل في التغييرات وثيقت يجب

 .هاسجالت ويتم حفظ الضبط طرق تأثير ديكلتأ المراقبةتم ت

 بالمتعلم المتعلقة العمليات 7-2

 ،التسليم ءأثنا هاكستهاليتم او خزنها يمكن ال ملموسة غير خدمة النموذجية التعليمية المنظمات تجهز

 التعليم يأخذ ماعند رين على تطبيقاتها،اوالتم الحالية ةرفالمع لدراسةبفرص  لمتعلمينا زيتجهكذلك يتم و

 :يلي ما )ليس حصريا( تضمنن يأ يتوقع قد لمنظمة التعليميةل الصفوف الدراسية في دوره

 .مستهدف ي شخصأل المرافق ووضوح سالمة  .أ 

 بينهما.  ماوالتجاوب  التعليمية والمنظمة العالقة اتذ الجهات ينب مااجراءات االتصال المتبادل   .ب 

 .المنظمة مستخدمي جميع مع حترامبإ التعامل  .ج 

 .المؤهلين األفراد قبل من تجرى المالئمة الفعاليات  .د 

 التعليمية الخدمة متطلبات تحديد 7-2-1

 .والمجتمعية والمهنية لنظريةا التوقعات لتلبية المطلوب ينموذجعن السلوك ال التعليم متطلبات تعبر

والمناهج الدراسية والخدمة التعليمية المزودة من قبل منظمات تعليم  خطط التعليم ن تشتملأ يمكن

 .هابين فيما خاصةعلى متطلبات  الدراسات العليا

 .بالتعليم المتعلقة عتماديةواإل والتنظيمية القانونية لمتطلباتمع ا التعليمية الخدمة تتكامل
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 المنظمة قبل من يتم انشاؤها التي المتطلبات تعليمية منظمة ألي بالخدمة المتعلقة المتطلبات نتتضم

 من المجهزة الشخصية والوثائق السابقة الدراسة ثباتإ يتضمن قد هذاو للمتعلم التعليمية الخدمة لتجهيز

 .ينهمب فيماو نيعلمتلمل ومدونات السلوكة لمنظمل داريةإلا قوانينالو المتعلم قبل

 التعليم متطلبات مراجعة 7-2-2

 :لضمان بالتعليم المتعلقة المتطلبات تراجع المنظمة التعليمية

 .المتطلبات تعريف  .أ 

 .السابق في ظهرت التي تلك الخالفية المتطلبات معالجة  .ب 

 .المعرفة المتطلبات تلبية على أن لديها القدرة  .ج 

تغييرها من قبل المنظمة التعليمية وتبليغ المستخدمين ذوي يتم تعديل الوثائق المتعلقة بالمتطلبات التي تم 

 العالقة بذلك.

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،التعليم متطلبات مراجعة سجالت حفظ يجب

 بالمتعلم تصالاإل 7-2-3

 :بـ يتعلق فيما المتعلمين مع تصاللإل مؤثرة ترتيبات وتطبق التعليمية المنظمة تحدد

 .لدراسيا الفصل معلومات  .أ 

 .الدراسي المنهج متضمنا التعليم، خطط  .ب 

 .المتعلم شكاوى بضمنها المتعلم الراجعة من  التغذية  .ج 

 التعليمية المنظمة في والتطوير التصميم 7-3

 والتطوير التصميم تخطيط 7-3-1

 .لفائدة المتعلمين التعليم وتطوير بتصميم العليا اإلدارة تهتم

 .التعليمية الخدمة مع دوام للغرض مةمالئ التصميم ضبطفعاليات  كونت

 .تهامتطلبا مع متماثلة المالئمة العملية التعليمية لوازم بأن اإلجراءات تضمن

 .التعليمية العملية بعضغراض أل معايرة مستلزمات الى حاجة هناك تكون قد

 أو المحتملة داءاأل متطلباتكذلك تتضمن و النظام، وتأثير المتعلم إنجازاتتتضمن التقييمات المطلوبة 

 :لحساب الفعلية

 .كفوئين ليكونوا المتعلمين ساعدتي تال العملية التعليمية مقدار .أ 

 .تلبيتها يمكن التي الجديدة المتطلبات مقدار .ب 

 .العملية التعليميةفاعلية ل المالئمة النوعية قياساتال أي  .ج 

 .الدراسي المنهج متطلبات مع المتماثلة المهارات أي  .د 

 العملية التعليمية. مراجعة عملية في ستخدامهاإ يتم معلومات يماتالتقي هذه تعطي
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 المراجعة عملية تبني يمكنفي حين  ،لتجريبافي مرحلة  العملية التعليمية على المصادقة يمكن ال

 .لها لمشابهةل

حتياجات ويمثل النتائج لتقييم اال يعتبر تقرير تحليل االحتياجات مدخالت لعملية تصميم العملية التعليمية

 ويبين الغاية من التصميم.

 عمليةال بيانيمكن لعمليات تفي هذه الحالة  ،بالتطوير القائمين قبل من وتستخدم التطوير عملية قتوث

 عملية خطواتلتسلسل ال تتضمنالمراحل أن  لجميع العامةالعملية  أو تسليممن ال مرحلة لكل الخاصة

 .والمعايير المرتبطة بها راجعةالم وعملية الضمنيين والمستخدمين التطوير

 والتطوير التصميم مدخالت 7-3-2

نظر أ، المدخالت هذه سجالت ظحفو الدراسي المنهج تصميمل مدخالتال بتعيين التعليمية المنظمةتقوم 

ـ من المواصفة الخاصة ب(2-3-7 الفقرة) و( من الملحق ب 3-بالفقرة )


-دارة الجودةأنظمة إ)

 (.المتطلبات

 والتطوير التصميم جاتمخر 7-3-3

التي يتم اكتسابها واستراتيجية  والمعرفة المهارات األقل على والتطوير التصميم مخرجات تتضمن

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ، ابينه فيما األداء وتقييم العملية التعليمية

 والتطوير التصميم مراجعة 7-3-4

 ولكل مستوى تم تعيينه في جعة نتائج التصميم والتطويرمرايقوم المشاركون في الوظائف ذات العالقة ب

 المسائل سجالتيمكن تحضير ، (شهادة الكفاءةاصدار  ،المالمح المهنيةمقابل متطلبات المسؤولية )مثل 

 .الرسمية لالجتماعات المعقدة

 من المراجعة إنجاز يتم تستخدم عملية مراجعة التصميم )تقييم وتثمين( لجميع تصاميم العملية التعليمية،

والذين . التصميم المشاركين فيغيرمن  األفرادوالعالقة  ذات والجهات التصميم عن المسؤولين قبل

 التصميم للتوافق مع كفاية على الحكمفي  يكونون مسؤولينالتصميم تقارير مراجعة مراجعة يقومون ب

 .المتطلبات

 على المراجعة تستند هذه ،المنشودة ميةالتعليالعملية  محصلة ناحية من التصميم يجب تقييم عملية

 .تنفيذ حاالتو المتالحق التطوير من معلوماتو ناجحة مشاريع خبرات من

العملية  أن ضمان وكيفية المستخدمة اإلجراءات توثيقل التطوير أو قائمة تحقق يتولد تقريريجب أن 

 .التصميم مواصفات مع متوافقة التعليمية

 المنصب تحديد ويتم المستخدمة، يةالتعليمعمليات ال على جميع جعةمراال عملية ستخدميجب ان ت

 فعالية التصميم مراجعة أن حقيقة اإلعتبار في األخذ يجب، المراجعة عملية في مشاركلل الوظيفي

 .التطوير فريق عمل تقديم التحقق الذي يؤازر إبتداءا منها يقصد استشارية

 .التالية المرحلة الىاالنتقال  تصميم ويضتف عن للمسؤول الوظيفي المنصب تحديد يجب
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 :يلي ما أن تتضمن يمكن التعليمعملية  إلستخدام االستعداد حالة في لقبولا معايير

 .التعليمعملية  تطوير في يشارك لم ختصاصاإل نفس في أكثر وأ أخصائي مصادقة .أ 

 والرسوم التوضيحية. النثرة الخطية ألخصائي المصادق  .ب 

 وتقييمات عملية التعليممن  كال ختباراتإوعلى  تقنيات، أخصائي قبل من التقنية ةمتان على المصادقة  .ج 

 من قاعدةك تعملالتي  تعديالتلعلى او المستهدفين، السكان قبل من المتعلمين مع المرجعية األسس

 .المتعلمين خبرات خالل

 المواد متضمنة فيها، جرىت للتي مشابهة بيئة فيلعملية التعليم واحد على األقل  ختبارإيكون هناك   .د 

 .المعلمين ستعدادإل الساندة والمواد جراءاتاإل كذلكو للمتعلمين الساندة

 من نطالقاإ التطوير عملية وتعديل مراجعة كيفية التنفيذ مرحلة في التعليمية المنظمات يجب أن توضح

 .العملية ناءأث تكون حاضرة للمتعلمين شكاوى أي ويتضمن ،تلو اآلخر  مشروعنجاح لخبرة ال

 والتطوير التصميم من التحقق 7-3-5

 هذهوتؤدى  والتطوير، التصميم خطة الى ستناداإ المراحل جميع أو حدىإ في التصميم من التحقق يتم

 على للحفاظ ،والتطوير التصميم مراجعة عملية في يشارك لم متخصص أي من أو خارجيا داخليا الفعالية

 .المراجعة من التحقق استقاللية

 .والتطوير التصميم مدخل مواصفات مع متطابق والتطوير التصميم مخرجكون ين يجب أ

 .أخرى ضرورية أفعال وأي التحقق مخرجات سجالت يجب المحافظة على

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ، التحقق سجالت حفظ يجب

 والتطوير التصميم صالحية إقرار 7-3-6

 نتائج ن خاللم تم تلبيتها التعليمية للخدمات المخططة الخصائص أن تأكيد الى العملية هذهتؤدي 

 .المخطط للمقرر الدراسي أو الدراسي لمنهجل التصميم

 منح وجهة القيادة موافقة خاللها تميو للتصميم، النهائية المراحل في بصورة عامة الصالحية قرارإ يتم

 .الصالحية قرارإ طرق على الشهادة

 .أخرى ضرورية أفعال وأي الصالحية قرارإ مخرجات تسجال يجب المحافظة على

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،الصالحية إقرار نتائج سجالت حفظ يجب

 والتطوير التصميم تغييرات ضبط 7-3-7

مخططات المقرر و الدراسي هجللمن التقييم الدوري الى( التعليمية البيئة في) لمعرفةيقود التطور السريع ل

 .التغييرات هذهوإيصال  وتفويضوتوثيق  تعيينيتم ، النتائج ومراجعة الدراسي

 على المحافظة ويتم الدراسي، المنهج كامل على تأثيره تقييمل موضوع أي تنقيحتضمن ين يجب أ

 .سجالتها

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،والتطوير التصميم في التغييرات سجالت على المحافظة يجب
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 الشراء 7-4

 تتضمن وأن ،على جودة الخدمة للمنظمة التعليمية على انشاء عمليات الشراء المؤثرة العليا دارةاإل دتؤك

يجب ، التعليمية المنظمة ومتطلبات حتياجاتإل تكون مستوفية لكي المشراة التعليمية الخدمات وضبط تقييم

 .والتنظيمية التشريعية المتطلبات مع متكاملة الشراء عملية تكونان 

 الشراء عملية 7-4-1

الخدمات  يجب أن تتضمن عملية الشراء التحديد الدقيق لالحتياجات المناسبة والمؤثرة ولمواصفات

 الستخدام األمثل للموارد المالية.التعليمية المشراة، لغرض ا

 .التعليمية الخدمات وتسليم وتكلفة أداء تأخذ في االعتبار المشراة التعليمية الخدمات نفقةتقييم 

 التعليمية المنظمة بمتطلبات االلتزام تؤكد معايير على التعليمية الخدمات موردي وتقييم ختيارإ عتمدي

 .السارية التشريعات مع وكذلك

 ءالشرا معلومات 7-4-2

 التعليمية المنظمة حتياجاتإل تلبيتها لتأكيد مالئم بشكلللخدمات التعليمية  الشراء معلوماتصف م وتي

 .الموردين مع لفعا تصالإ وإلنشاء

 المشترى المنتج من التحقق 7-4-3

 الشراء متطلباتمع  هاتوافق على تأكيدلل المشراة التعليمية الخدمات أو لمنتجاتل مسبق تخمينعمل يجب 

 .الموصوفة

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،عتباراإل في المأخوذة فعالواأل الموردين تقييم سجالت حفظ يجب

 التعليمية مةالخد تقديم 7-5

 التقديم على السيطرة 7-5-1

 للقضايا المهمة التي تمس واألفكار العامة المواضيع التعليمية الخدمة مجهزي مع العليا دارةاإل تعين

 بأهداف لحساب مقدارااللتزاممقبولة تكون  مختلفة مقاييس نشاءإكذلك  لها.قبول الوطرق  العملية التعليمية

 .ميلتعلا

 .العمليات ضبط لتعليميةا المنظمة تؤكد

 كمالإ بعد للمتعلمين ضافيإ دعم تفاقيةإ عقد تطلب ذاإكيفية تقديم ومراقبة الدعم  التعليمية تبين المنظمة

 .الدراسي برنامجهم

 لمستوىاب تقدم عملية التعليميةال أن لتأكيد الجدد المتعلمين وقدرة ومهارة ومعرفةستعداد إيجب تقييم 

االعالن وكراسات الفصول الدراسية والمواد  تقوم المنظمة التعليمية من خاللو، المناسبة السرعةو

األخرى التي يتم انتاجها بتوضيح العالقة ما بين التعليم األولي والتدريب والخبرة مع احتياجات التعلم عند 

 المتعلمين.
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 الفردية المتعلم تياجاتحإ تقييم نتفاء مناإل يحتاج الىال  لمواصفة النوعيةل الناشئة متطلباتال غياب

 .الفردية االحتياجات تلك وفق العملية التعليمية لتقويم تستخدمبالتالي  والتي

من  3-بالفقرة )نظر أ، تجهيزها تم التي الفعلية العملية التعليمية دي تحدلتا السجالت وحفظ نشاءإ يجب 

 (.الملحق ب

 العمليات صالحية إقرار 7-5-2

مردود النتائج والتي ال يمكن التحقق من باقرار صالحية عمليات العملية التعليمية تقوم المنظمة التعليمية 

الفقرة ) أنظرفيها و مراقبة أو قياس أوجه القصور والتي ال تظهر اال بعد استخدام الخدمة التي تم تقديمها. 

 .(من الملحق ب 1-ب

 والتتبعية التمييز 7-5-3

ظر أن مطلب، التتبعية تكون التعليمية عندما للخدمة الفريد لتمييزا ليضبط وتسجتقوم المنظمة التعليمية ب

 .(4-2-4)الفقرة 

 ، مايلي:العالقةلمعلومات ذات التمييز والتتبع لتضمن يجب أن ي

 .والمحتوى الدراسي والفصلالدراسي  المنهج رموز .أ 

 .ينسجالت ترميز المتعلم .ب 

 جداول لمجاميع المتعلمين. .ج 

 كتب الدراسة/ المالحظات. .د 

 المختبرية. مستلزماتال .ه 

 العقود البحثية. .و 

 تشير عملية ضبط المعلومات هذه أحيانا الى التكوين االداري. :ةظمالح

 المطلوبة المعلومات مع متناسقة لمتعلمل المرتبة النظرية على تعطي دليال التي الخارجية الوثائقتكون 

 .التعليمية المنظمة قبل من

 .لمجاميعل/لمتعلمينل الجارية داءألوا المراقبةحالة وتسجيل  تمييزيجب 

 الزبون ملكية7-5-4

 إعادة أو التسجيل يراد هي تلك التي يتم تقديمها عندما التعليمية المنظمة فيملكية المتعلمين  تكون

 .التعليمية الخدمة تزويد وخالل التسجيل

 التعليمية والتدابير دراسيةال والحالة الواجبات ودفاتر الدراسية الكتب مثل مواد المتعلمين ملكيةتتضمن 

 التي الشركات قبل من المجهزة المرافق أو ،والمستلزمات الفنية المعلوماتية وبرامج والحاسبات الخاصة

 .للموظفين العملية التعليمية بشراء تقوم

 .العملية التعليمية في ستخداملإل المالئمة لتأكيد المجهزة للمواد معاييرو مواصفات نشاءإ يمكن

 نظرأ،الخاصة بذلك سجالتال على المحافظةتتم و المتعلم، لملكية فقدان أي حالة فيبالغ المتعلم يجب إ

 الملحق ب(من 3-بالفقرة )
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 المحافظة 7-5-5

على الوثائق األكاديمية مثل المناهج الدراسية والمناهج والمطبوعات أو المواد  المنظمة التعليمية تحافظ

األلكترونية

. 

 الخاصة الكيمياوية المواد مثال تكون متضمنةمليات التعليمية و/أو التدريب أن للتزود بالع يمكن

 اتخدملل الصالحيةفترة ب والتقيد ،لتشغيل المصانع التجريبية المصنعة أو الخام والمواد بالمختبرات،

 .تطويرالو البحوث عمل أو التدريس أغراضب الخاصة يةتعليمال

 المواد وكيفية تقديم التسليم طرق تتضمن والتي 1001 آليزوا مواصفة مفردات بعض حصر تطبيقتم 

رهايتوف المطلوب والمستلزمات للمتعلم


. 

 التغذيةو والسكن الشخصية والسالمة والنصح ةالصح بخدمات لمنتجات المتعلقةز الخدمات أو ايتجهيتم 

 .للمتعلمين المقيمين في األقسام الداخلية

 والقياس المراقبة وسائل ضبط 7-6

 .لتعليما تقييمأدوات أو  صالحة اتختبارإ نشاءبإالتعليمية  تقوم المنظمة

 مجابرو ج الدراسيوالمنه ةالدراس خط مع توافقال لضمان العملية التعليميةأثناء  والقياس المراقبة جراءإ

 وتقييمات المستخدمينمات تقيي وسجالت المتعلم أداء مالمح (بشكل غير حصري) تتضمنو .التعليم

 .النهائية واالمتحانات للخطة، التدريسيين تباعإ عدم حول المثبتة والمالحظات الفصلية كتاباتال

 .صحيحة والنتائج مأمونة ختباراتاإل أن تؤكد وسائل التعليمية المنظمات تنشئ

أدوات و ختباراتاإل لتصحيح البطالن المكتشف في المأخوذة فعالاأل تسجلتقوم المنظمة التعليمية ب

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،ج األلكترونيةالبرام أو مالتقيي

  

                                                           
 كتب،مالحظاتالفصاللدراسي،شرائطفديو،برامجالحاسبةمثل 

الخمثألشرطةالفديو ... 
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 التعليمية المنظمة في والتحسين والتحليل القياس 8

 عام إرشاد 8-1

 نظرأ، التعليمية لعملياتلو الجودة دارةإ نظام تحسينل مناطقال لتعيين والقياس المراقبة مخرجاتتستخدم 

 (.من الملحق ب 1-ب الفقرة)

 قياسوال المراقبة 8-2

 (المتعلم) الزبون رضا 8-2-1

 .مع توقعاتهم التعليمية لخدمةا توافقل نالمتعلمي دراكإ بحساب درجة التعليمية المنظمة تقوم

 .البرهنة على األهدافن خالل م المتعلم لرضا البياني المنحنى اسناديجب 

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،رضائهمإل تطلعاتال المتعلمينمع  التعليمية المنظمة تناقش

 الداخلي التدقيق 8-2-2

 والعمليات الجودة دارةإ نظام مالئمة لتقييم التدقيق لبرنامج طبقا داخلية تدقيقات التعليمية المنظمة تتولى

من 1-بالفقرة )نظر أ،التي تم انشاؤها لعمليات التعليميةابالتحقق من طرق  التدقيقات تقوم، التعليمية

 (.الملحق ب

التغذية الراجعة من التدقيق الداخلي وتستخدم ، الداخلي للتدقيق النهائي التقرير التعليمية نظمةالم توثق

 (.من الملحق ب 4-بالفقرة )نظر أ ،لتعيين الحاجة الى األفعال التصحيحية والوقائية

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ، الداخلية التدقيقات سجالت حفظ يجب

 ملياتالع وقياس مراقبة 8-2-3

 تنفيذيتم  التعليمية، الخدمة وتسليم دارةإل المستخدمة العمليات وتأثير أداءوتراقب  التعليمية المنظمةتقيس 

 .المناسبة المرحلة فيوأثناء تحقيقها  والساندة الرئيسية التعليمية لعملياتل قياسال

-بالفقرة )نظر أ، عملياتالتقوم المنظمة التعليمية بتوثيق الطرق المستخدمة في قياس أداء وتأثير

 (.من الملحق ب 3-بالفقرةو1

 التعليمية الخدمة وقياس مراقبة 8-2-4

 عند مخططة فترات في التعليمية الخدمة وقياس لمراقبة طرقاستخدام و بانشاء التعليمية المنظمة تقوم

 المتطلبات لككذو أنشئالذي  تصميمال متطلبات لبيةت لتأكيد النهائية المخرجات عند وكذلك هاتحقيق

 .للتطبيقة مع ما هو قابل عتماديواإل والتنظيمية القانونية

( الشروحاتأو متحاناتواإل ختباراتواإل التقييمات )مثل تقييملل خاصةقياسية  أدواتستخدام إيجب 

 .الدراسي المنهج متطلباتب الوفاء نحو التقدم لقياسلجميع أنواع التعليم 

 من القياسات معدل ستخدامإ ويمكن ،التعليمية الخدمة من كجزءجراؤه إيتم  التعليم مجهزي أداء تقييم

 .متحاناتاإل من شاملةة لمجموع داءاأل رصد
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نظر أ، المخططة لألهداف التعلم عمليةتحقيق  ةدرج إليضاح التقييم عملية نتائج واستخدام ليتسجيتم 

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )

 المطابق غير المنتج في التحكم 8-3

 الغير النهائية المخرجاتو التعليمية الخدمة يتم فيه تعيين موثق إجراء بإنشاءة التعليمي المنظمة قومت

 ،للمنظمة الدراسي منهجللو هدافألو أ التي تم انشاؤها والتنظيمية القانونيةية ولتصميملمتطلبات ال مطابقة

 .مقصود الغير التسليم أو االستخدام لمنع ةالتعليمي الخدمة تحقيقمن  المناسبة المراحل في جراءهذا اإليتم 

 التعليمية الخدمات مع يتعاملون الذين للمستخدمين والصالحيات المسؤوليات تحدد بوضوحيجب أن 

نظر أ، ة منهامطابقال عدم وإزالة تصحيحها بعد التعليمية الخدمة بإطالق يقومون والذين مطابقة الغير

 (من الملحق ب 1-بالفقرة )

 لمتعلمينفرادى ال مطابق الغير المنجز تصحيح بواسطتها يتم بديلة وسائل بإنشاء التعليمية ظمةالمن تقوم

 .التعليمي لبرنامجل همترك لمنع

 3-بالفقرة )نظر أ، االعتبار في أخذها تم التي واألفعال المطابقات عدم طبيعة سجالت على المحافظة

 (.من الملحق ب

 البيانات تحليل 8-4

 طرق وعدم االقتصار على ،المتجمعة المعلوماتاالستفادة من و بيانات بتحليل التعليمية المنظمة تقوم

 .المشاكل وحل لتحليل مقبولة

، والوقائية التصحيحية ألفعالا كذلك التحسين مشاريع خالل من المستمر التحسين لدعم البيانات تستخدم

 (.3-5-8 الفقرةو 2-5-8 الفقرة) نظرأ

 االحصائي التحليل الجودة، دارةإ نظام مظاهر جميع تحليلفي  القابلة للتطبيق ائيةحصاإل التقنيات قتطبي

 اتجاهو المتعلم رضا ،نجازاإل سجالت ،زالةاإل سرع ،داءاأل اتمؤشرمثل  اتقياسهذه ال للتغييرات في

 .جودةال دارةإ نظام من جزء هي الفعالة العملية ضبط بأن المتعلمين تأكد في تساعد أن يمكن التحليل

حين ل هاتأثير معرفة يمكن ال، ويةتعليمعملية الال مباشرة أثناءو مستمرة والتقييم القياس عملية تكون

 .المحسنة لمهاراتلو لمعرفةل تطبيقال

 مع الجودة دارةإ نظامل داءاأل لمقارنة ةمختلف القادمة من مصادر بياناتال بتحليل التعليمية المنظمة تقوم

المواصفة من  4-8 الفقرةو (من الملحق ب 4-بالفقرة )نظر أ، لتحسينل مناطقال تحديدل التعليمية العمليات

ـ الخاصة ب


 (.المتطلبات-دارة الجودةأنظمة إ)

 التحسين 8-5

 المستمر التحسين 8-5-1

من  الخاصة بها التعليمية عملياتال وا فيه الجودة دارةإ نظام فعالية ستمراربإ التعليمية المنظمة تحسن

 .عملهم مجال في تحسين مشاريع وإنشاء لتحديد المستخدمين تشجيع خالل

                                                           
  3-9راجع 
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نظر أ، حصائيةاإل والطرق الجودة تحليل على باالستناد التحسين امكانية لتحديد المالئمة الطرقتستخدم 

 (.من الملحق ب 4-بالفقرة )

 واألطراف مينالمتعل ومالحظات قتراحاتوإ شكاوى لمعالجة المأخوذة األفعال التحسين عملية تتضمن

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،العالقة ذات

 التصحيحية األفعال 8-5-2

 أسباب تحليل من التي تم تحديدها التصحيحية األفعال لتنفيذ موثق جراءإ بإنشاء التعليمية المنظمة تقوم

 .التحسين وفرص المطابقة عدم

 والخدمة الجودة دارةإ نظامل داءاأل أثناء حاصلةال المطابقة عدم زالةإل التصحيحية األفعاليتم األخذ ب

 (.من الملحق ب 2-بالفقرةو 1-بالفقرة )نظر أ، التعليمية

 (.من الملحق ب 3-بالفقرة )نظر أ ،التصحيحية ألفعالل عمل سجالتيتم 

 الوقائية األفعال 8-5-3

 المطابقة عدم حتماليةإ تحليل من جةالنات الوقائية األفعال لتنفيذ موثق جراءإ بإنشاء التعليمية المنظمة تقوم

 (.من الملحق ب 2-بالففقرة )نظر أ ،التعليمية والخدمة الجودة دارةإ نظامل لتحسينل المتاحة فرصالو

 .المنظمة من المناسبة المناطق الى يصالهاوإ الوقائية ألفعالل عمل سجالتيتم 

-بالفقرة )نظر أ، المنظمة لجميع أنحاء الهإيصيتم و الوقائي الفعل عملية من الناتج التعلميتم مراجعة 

 (.من الملحق ب3
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 (أ) الملحق

 اضافية معلومات

 التعليمية للمنظمات الذاتي التقييم

 :التاريخ       :بالتقييم القائم الشخص اسم

 :التعليمية المنظمة

 مقياس) استخدام ستحسنيو.ساعة من أقل يلذاتا لتقييمل ةالنموذجي عمليةال تستغرق :العمليات العليمية

 الذي المستوى تسجيل ستحسنيو المتسلسلة. المواضيع أسئلة على جابةاإل مبادئ لبيان التالي( المستوى

 :المثال سبيل على البيانات، لكل الفراغات في تستخدمه

 لدى االبداع وتحسين ومراجعة حسابل التعليم مجهزي استخدام عملية بشكل روتيني من قبل ":مثال

 ".2"المتعلم

 او لشكاوىا اعتمدت على ردة الفعل تجاه العمليةالمتعلقة بهذه  سئلةاال جابةاان  يعني" 2ز "الرم

 .التعليمية المنظمة نتائج على االضافية البيانات يتم حصرو كمطلب البيانات تراجع لتخويل،ا

 :المستوى مقياس

 رسمي غير منهج: (1) المستوى

 :دليلال

 جوضوح في عدم شمولية المنهال -

 متقلبة نتائج او سيئة نتائج هناك -

 .األداء لتحسين مع عدم استخدامها البياناتتوفر  -

 ردة الفعل منهج(: 2) المستوى

 :دليلال

 المشاكل على يستند منهج -

 للتخويل او للشكاوى لالستجابة التعليمية المنظمة حاجة -

 كمطلب البيانات مراجعة -

 .على النتائجرا حصاالضافية للمنظمة التعليمية  بياناتالتوفر  -
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 مستقر منهج(: 3) المستوى

 :دليلال

 والتفاصيل البيانات -

 لمتطلباتل وفقا هللتوجفي الوقت المناسب  المحلية البيانات استخدام -

 هناك منهج أو طرق تم انشاؤها -

 .بالتحسين اهتمام هناك -

 منظم منهج(: 4) المستوى

 :دليلال

 تحسينال حووتوجه ثابت ن جيدة نتائج مع شاملة منظمة عملية -

 المتعلمين داءأل واستمرارية التحسين بفاعليةالبيانات  استخدام -

 .الرسمية لمواصفاتل دوام التلبية -

 مستمرال تحسينواقعية ال (:5) المستوى

 :دليلال

 تحسينال مؤسسية دارةمعالا نظامالتكامل القوي ل -

 .التعليمية لمنظمةا معاييروفقا ل نالمتعلمي مهارة -

 :التصاريح

 انشاء في تساعد ان يمكنو التخطيط، من الغرض لنفستكون  تصريح لكل تعيينهاالتي تم  ياتالمستو

 تحديد في للمساعدة مفيدة تكون ان يمكنو .االرتقاء وقياس االولويات لوضع المبادئ، االحتياجات المحددة

 استنادا الجودة ادارة لنظام ةاالساسي بالبنود مرتبطة التالية التصاريح .التعليمية للمنظمة المالئمة التطبيقات

المواصفة الخاصة بـ  على


 (.المتطلبات-)أنظمة إدارة الجودة

 الجودة ادارة نظام(: 4) البند

 ــــــــــ المتعلم مهارة وتطوير ومراجعة لحساب العمليةتستخدم  .1

 ـــــــــــ بمهارة داءاأل نجازإ م منمتعل كل الفعالياتتمكن  .2

 ــــــــــ متعلم كلالمطلوبة ل مهارةالو عرفةممن التتحقق التقديرات  .3

 ــــــــــ والتحسين واالختبار والعملية التعليمية الدراسي والمنهج المواصفات نتواز .4

 ــــــــــ المتطلبات لتلبية متعلم عند كل الحوافز قياسات .5

 ــــــــــ متعلم كلعلى  ليكون ذا تأثير لتعليمل المؤكد دعمال .6

 ــــــــــ متعلم كل بمهارة المتعلقة العمليات لجميع مةظتالمن المتابعة .7
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 ــــــــــ والموارد الدراسي الصف مرافق فاعلية .8

 ــــــــــ والتعليم ةالمهني المسيرةكال من  متطلبات لتلبيةالدراسي  منهجال التحقق من صحة .1

 التعليمية المنظمة في الجودة سياسة(: 5) البند

 ــــــــــ االدارة نظام لدعم تالمعلوما واستخدام اختيار .1

 ــــــــــ والتدريس التعليم عمليات تحسين في ذات تأثير تكونالتي  لبياناتالوقت المناسب ل .2

 ــــــــــ العمليات لتحسين البيانات مقارنة وطرق معايير .3

 ــــــــــ التعليمية المنظمة خارج من البيانات تحليل .4

 ــــــــــ التعليمية لمنظمةا أطراف جميع من المعلومات تكامل .5

 ــــــــــ الجودة نظام على فاعلية المراجعة مكتشفات ترجمة .6

 ــــــــــ جودة نظام التي اجريت على الفاعلة التغييراتب سجالت .7

 ــــــــــ النتائج حسنت أدت الى النظام في تغييراتال على أن برهنةال .8

 التعليم موارد ادارة(: 6) البند

 ــــــــــ المتعلمين تعليم لعمليات الةفعال دارةالا .1

 ــــــــــ متعلم لكل الدراسي الحرج منهجال تصميم متطلبات .2

 ــــــــــ التعليمية المتطلبات لتلبية المتعلمين لتمكين الخدمات دعم .3

 ـــــــــت عمليالل اليومية متابعةال مبدأ .4

 ــــــــــ وتنفيذ التغييرات عملياتال تقييم .5

 ــــــــــ المتعلم مهارة تحسن لتيا العمليات .6

 ــــــــــ نافعة الغير الفعاليات تقليل .7

 التعليمية الخدمات تحقيق(: 7) البند

 ــــــــــ األداء تحسين واستمرارية أهمية على البرهنة .1

 ــــــــــ الجديدة او الحالية العمليات لتحسين ناجحة مشاريعوجود  .2

 ــــــــــ الحالية العمليات ثناءأ التي أجريت المرحلية اتتحسينال .3

 ــــــــــ النظام على ذات الطفرة الفعالة التي أجريت تحسيناتال .4

 ــــــــــ التعليم متطلبات مع تناسق عملية التحسينات الجارية .5

 ــــــــــ التعليم تحسينات مع الدراسي المنهج تناسق .6

 ــــــــــ المتعلم تحسين مع المواردو تناسق التخطيط .7

 ــــــــــ التعليم لعمليات ألداء المستهدفاقابلية قياس  .8
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 ــــــــــ الجودة ادارة أنظمة دعمت الموظفين عمل مهام .1

 ــــــــــ التحقق من أوراق اعتماد مهارات وأداء الموظفين المطلوبة .10

 ــــــــــ المتعلم بمنجزات المتعلقة اسلوب المستخدمين عمليات .11

 ــــــــــ المعينةلمسؤوليات ل ينالمستخدم وعي من التحقق .12

 ــــــــــ بثقافات أبنائهم التي يتوقعونها األمور أولياء وعي من التحقق .13

 ــــــــــ متعلم كل متطلبات مع نظاميب أولويات البترت تقوم القيادة .14

 ــــــــــ التعليمية البيئة للمحافظة على المستقبلية لفرصلهداف المحددة األ .15

 ــــــــــ محاسبةنظام الو القرار صناع مسؤولية تعيين .16

 ــــــــــ حلها فيللمساهمة  المشاكل من المقربون األشخاص على التركيز .17

 ــــــــــ القيادة فاعلية توثق األداء نتائج سجالت .18

 ــــــــــ التعليم مجهزي عند القيادية القدرات تطوير .11

 والتحسين والتحليل القياس (:8) البند

 ــــــــــ المنظمةللرضا عن  المجتمعية اتتصورال قياس .1

 ــــــــــ التثقيف فاعلية مع الرضا المجتمعي تحسين .2

 ألفراد المجتمع ــــــــــ المعلومة لتجهيز العمليات تتبع .3

 المجتمع ــــــــــ لشكاوى التصحيحية ألفعالل الفاعلة ستجابةاال .4

 ــــــالمجتمع ــــ حتياجاتا تستند علىالمخططة  األفعال .5

 ــــــــــ التعليمية المنظماتمع  فاعلة عالقات .6

 صف التالي تكون فاعلة ــــــــــال الى لمتعلمينات انتقاال .7

 المجتمع ــــــــــ حتياجاتا الى األستجابة التحقق من .8

 ــــــــــ األهداف مرتبطة باولويات احتياجات المجتمعم نظا .1
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 الملحق )ب(

 اضافية معلومات

 العمليات والمقاييس والسجالت واألدوات التعليميةأمثلة عن 

 العمليات( 1-ب)

 .والمصدقةالبرامج المعتمدة  .1

 .االخرى والموارد المواد الحصول على .2

 .الخدمات ادارة .3

 .طلبات التوظيف قبول .4

 .االنترنيت وعبر الحرم الجامعي خارج للقيام بالعملية التعليمية الضرورية الموارد تخصيص .5

 مماثلةال ماكنالوا العمل وورش والمختبرات والمكتبات الدراسية للصفوف تالمساحا تخصيص .6

 .خرىالا

 .التدريسية عباءاأل تخصيص .7

 .األداء تقييم .8

 .التمارين افضل ايصال .1

 .المنظمة ارجاء جميع في الجودة ادارة نظام خطة ايصال .10

 .الىمعرفة المعلومة تحويل .11

 .وقائيةالو تصحيحيةال فعالاأل .12

 .لتتابع قيمة لها ياساتالق من أي قريرت .13

 .التدريس طرق .14

 .والمناهجالدراسي  المنهج وتطوير تصميم صالحية اقرار نتائج .15

 .الدراسي المنهج وتطوير تصميم .16

 .الدراسي الفصل فهرسة تطوير .17

 .الدراسي الفصل مواد تطوير .18

 .الدراسي والمنهج التدريس خطط وتحديث ومراجعة تطوير .11

 .االهداف النجاز الضرورية والبشرية المادية الموارد توفير التأكد من .20
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ـ المواصفة الخاصة ب متطلبات ان التأكد .21


ومحافظ  ومنفذة مفهومة(المتطلبات-أنظمة ادارة الجودة)

 .عليها

 .للموارد االحتياج الكتشاف المعلومات مدخالت انشاء .22

 .والمهمة الرؤيةب على علم المنظمة اعضاء لكل تسمح جودة سياسة انشاء .23

 .االكاديمي األداء تحقيقل طرق انشاء .24

 .التشغيل عملياتو الجودة سياسة وتجسيد والغايات المقاصد النجاز جودة أهداف انشاء .25

 .الحاليالدراسي  المنهج تقييم .26

 .والتعليمي االداري لكادرا توظيف .27

 .الوقائي الفعل تحديد .28

 .المستهدفة طبقة المتعلمين تحديد .21

 .التحتية البنية المحافظة على جدول جرد .30

 .المختبرية بالمستلزمات دجر .31

 .التعليم عملية ادارة .32

 .المرافق المحافظة على .33

 .االدارة مراجعة .34

 .الجودة ادارة لنظام االدارة مراجعة .35

 .والتوظيف التسوق عملية .36

 .التي تم انشاؤها هدافاألو سياساتالوفاء بال لمراقبة المنظمة داءأ قياس .37

 .التسليم طريقة .38

 .التعليم عمليات وقياس مراقبة .31

 .والمختبرات العمل وورش المكتبات شغيلت .40

 .والبعيد والمتوسط القصير المدى على الموارد تخطيط انجاز .41

 .االخرى والخدمات والحاسبات والبصرية السمعية واالجهزة المكتبةب التجهز .42

 .العمل وورش المختبرات تشغيل دلةأب التجهز .43

 .يةالمجتمع حمايةالو والسالمة االمن خدماتب التجهز .44

 وفيما بينها والمكتبات والمختبرات الدراسية الصفوف في التعليم عمليةل ةدعمال خدماتالب زالتجه .45

 .التدريس قابليةب التجهز .46
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 .العالقة ذوي واالعضاء المتعلمين الى اليصالهاة المنظماعالنات  نشر .47

 المعتمدة. العليا الدراسات ورسائل المهنية ودرجة البرامج تأمين .48

 .ينالمتعلم وتسجيل اختيار .41

 .فعاليات العملية التعليمية في التغييرات فيوصت .50

 .الجوهرية وأسبابها األداء المتحققة من جهة الفجوة مقدار بيان .51

 .المستقبلية للمنظمات مستندة على األهداف ةستراتيجياال طخطال .52

 .لمستخدمينا تدريبدعم  .53

 .ةيالمهن التدريب فرص بشأن الدروس الخصوصية واالستشارات .54

 .الجودة ادارة نظام متطلبات نجازا من التحقق .55

 .الجودة اهداف النجازالمجهزة  الموارد كفاية من التحقق .56

 .التعليمية االهداف انجاز اجراءات الوفاء بتنفيذ من التحقق .57

 مقاييس( 2-ب) 

 .الموافقة نسبة .1

 .األهداف صعوبة مستوى .2

 .التسرب نسبة .3

 .التسرب ةنسب ارتفاع .4

 .الشهادة على الحصول او والتخرج التثقيف نسبة ارتفاع .5

 .المتعلمين نسب لتحل مكان تعليمالوخفض األعمال  .6

 .واالسناد التعليم وكادر بالمتعلمين المتعلقة يراتيتغلا قياسات .7

 .والكتابية االكاديمية االتفاقيات عدد .8

 .المعتمدة االكاديمية البرامج عدد .1

 .االكاديميين للمستخدمين الممنوحة الدولية الجوائز عدد .10

 .االكاديميين للمستخدمين الممنوحة المحلية جوائزال عدد .11

 .خارجية مصادر قبل منالتي تم تبنيها البحوث مشاريع عدد .12

 .ةنوعيال او/و ةكميال المقاييسب التقيدوضع و .13

 .التعليم عملياتو الجودة ادارة نظام من األداء مخرجات .14

 .االعالم موثوقية .15

 .التحقق تكرار .16
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 .العالقة ذات المحددة واالطراف لمينالمتع رضال الدراسة االستقصائية .17

 .التعليميةالعملية  لفعاليات النوعية المقاييس .18

 .لمستوى من المتعلمين المتخرجين نجاحال نسب .11

 .النجاح نسب .20

 .التعليم لمجهزي يةالتدريس القدرة .21

 .والمتعلمين التدريس كادر أداء .22

 (.التعليم مجهزو) يالتدريس كادرال كفاءة .23

 الميول او التوجهات. .24

 .سنويا المنجزة االختراع براءات عدد .25

 .سنويا الممنوحة العليا الشهادات عدد .26

 .سنويا المنشورة البحوث عدد .27

 السجالت( 3-ب) 

 المنجزة. الجودة فاهدأ .1

 .المنظمة مستخدميل المؤثرة على الجودة فعالياتال .2

 .والتقديرات التسجيلقيود  ادارة .3

 .السنوي الذاتي التقييم .4

 .المطبقة والتشريعات القوانين .5

 .التسجيل اعادة او التسجيل الغراض المتعلم قبل من المقدمة الوثائق او والسجالت الطلبات .6

 .وااللكتروني بصري-السمع الوسائل استخدام .7

 .ةيالمهنو خيصاوالتر الشهادة منح متطلبات .8

 .الدراسي الصففي  مالحظاتال .1

 .والمتابعة للمراجعة االتصال خطة .10

 .الشكاوى .11

 والمواعيد الدراسي الفصل وتقويمات الدراسية لمناهجل تطويرالو تصميمال يف تغييراتال ضبط .12

 األساسية. والشروط

 .المعلومات على استخدام سماحيةال او النشر حقوق .13

 .االمتحانية والدفاتر الدراسي الفصل مالحظات .14

 .والمحتوى الدراسي والفصلالدراسي  المنهج رموز .15
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 .الدراسي المنهج تصميم .16

 .المتعلمين تومستلزما متاع .17

 .التعلم عند المتعلم قدرة دراسةل بيانات .18

 .التصميم تقرير .11

 .التطوير تقرير .20

 .التدريب وخطط التعليمية البرامج عن المنظمة مستخدمي انحرافات .21

 .الشخصية والوثائق الدراسي التحصيل ومستوى الشهادات مثل المتعلمين قبل من المقدمة الوثائق .22
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