
 

                                      

 الجودة:
 القرن  ثمانينات في  QUALITY الجودة مفهوم ظهر

 وتيرة ارتفاع مع األمريكية املتحدة الواليات في املاض ي

 اليابانية الصناعة غزو  و العاملي االقتصادي التنافس

 باألساس، مقاوالتي مفهوم فالجودة. العاملية لألسواق

 مجال إلى انتقل و املردودية       و باإلنتاجية يرتبط

 مؤسسة هي التعليمية املؤسسة أن اعتبار على التعليم

 و االبتكار     على القادرة الخبرات و الكفاءات إلنتاج

 الصناعية للمقاوالت يمكن ال بدونهما اللذان اإلبداع و

  .منتوجها من تحسن و إنتاجها تطور  أن

 تعريفات للجودة نذكر منها:وهناك عدة 

طريقة تفكير بشكل أفضل، تستطيع من خاللها 

املؤسسة التعليمية أن تقود جل مخرجاتها نحو 

التميز و االبداع. الجودة كمصطلح تعني الدقة و 

اإلتقان عبر االلتزام باتباع املعايير القياسية في 

 األداء.

 مااللتزا عبر اإلتقان و الدقة تعني كمصطلح الجودة

 .األداء في القياسية املعايير باتباع

يمكن القول أن الجودة: فلسفة و مقارنة في تدبير 

وأنظمتها، فلسفة تنبني على  وقيادة وحدات التربية 

مجموعة من القيم و املبادئ التي توظف املقاربة 

النسقية واألدوات اإلحصائية بهدف التحسين 

 املستمر لقدرة منظومة معينة على االستجابة

 واملستقبلية. جات املستفيدين منها اآلنية لحا

 
 

 التخطيط االستراتيجي: 
هو صنع االختيارات، فهو عملية تهدف لدعم املسؤولين كي     

يكونوا على وعي بأهدافهم ووسائلهم، ويمكن للتخطيط 

االستراتيجي أن يساعد املؤسسة التعليمية على أن تركز نظرتها 

وأولوياتها في االستجابة للتغيرات الحادثة في البيئة من حولها، 

هيئة تدريس وطلبة  وأن يضمن أن منتسبي املؤسسة من أعضاء

وموظفين يعملون باتجاه تحقيق نفس األهداف. حيث يهدف إلى 

تحليل البيئة الداخلية في املؤسسة من خالل تحديد مواطن 

القوة و الضعف في البيئة الداخلية، وتحديد التهديدات و الفرص 

نقاط القوة ،  SWOTاملتاحة من جهة أخرى في البيئة الخارجية.) 

 لتهديدات، الفرص(.نقاط الضعف، ا

 االعتماد:
 بمنح مخولة سلطة به تقوم إجراء عن عبارة االعتماد إن

 يقوم ألن ومؤهل كفؤ ما شخص أو هيئة بان الرسمي االعتراف

 محددة   بمهمة

            .  

  االعتماد المؤسسي:
 من ويتم, للمؤسسة التعليمي املستوى  جودة تقويم عملية وهو

 حققت قد بأنها االعتراف التعليمية املؤسسة منح خاللها

 معايير وفق ذلك يتم أن شريطة املطلوبة واملواصفات الشروط

  محددة
 
 خارجية. جهة ومن, سلفا

 االعتماد البرامجي:
 البرامج تقييم به ويقصد, التخصص ي االعتماد عليه ويطلق

 تناسبها ومدى البرامج هذه جودة من والتأكد, ما بمؤسسة

 وطنية. فنية اعتماد بهيئات ويرتبط, املمنوحة الشهادة ملستوى 

 الدراسة الذاتية:
 الراهن الوضع يفسر فهو ، االعتماد عملية صلب ويمثل

 خطط ما هي و اهدافها و  ورسالتها، رؤيتها هي ما و  للمؤسسة

 وادارتها. متابعتها و تنفيذها كيفية و بها التحسين

 

 

 

 الجودة في التعليممعايير 
 وتبعا تطبقها التي املجاالت باختالف الجودة معايير تختلف     

راقبها، التي التقييم ألنظمة  من كثير في جميعها تلتقي أنها إال ت

 مرتكزات و مبادئ إلى تستند التي املقاييس و املواصفات

 مراحل بمختلف مرورا النهائي املنتوج بجودة كلها تهتم أساسية

 تهتم إذ اإلطار هذا عن تخرج ال التعليم في والجودة ج.اإلنتا

 الدراس ي تحصيلهم نتائج و املدارس من الخريجين بمواصفات

 كل تجاوز  على القدرة كذا و العمليات و املراحل مختلف عبر

 بمبدأ عمال مسارهم تعترض قد التي املعيقات و املشاكل

 التعليم في ةالجود معايير بعض هذه و العالج. من خير الوقاية

 معايير تتوزع حيث العالي للتعليم الجودة ضمان مركز حسب

  يلي: كما هي معايير 9 إلى الجودة

 التخطيط. األول: املعيار

 الحوكمة و القيادة :الثاني املحور 

 التدريس أعضاء هيئة الثالث: املعيار

 التعليمي. البرنامج الرابع: املعيار

  الطالبية الشؤون :الخامس املعيار

رافق :السادس املعيار  الدعم وخدمات امل

 العلمي. البحث :السابع املعيار

 البيئة. و املجتمع خدمة الثامن: املعيار

 األداء وتقييم الجودة ضمان التاسع: املعيار

 
 


