ملحق
المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً االعتماد األكادٌمً وضمان الجودة فً المملكة
العربٌة السعودٌة
للمساعدة فً تحقٌق فهم مشترك للمفاهٌم والمصطلحات الهامة المستخدمة فً نظام االعتماد وضمان الجودة ،قررت الهٌئة
الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً تعرٌؾ المصطلحات بالمعانً التالٌة على أن ٌتم استخدامها ألؼراضها .التعرٌفات
مكتوبة بالخط المائل ،وٌلٌها تفسٌرات موجزة .

المساءلة

تحمل فرد أو مؤسسة أو منظمة مسؤولٌة أنشطتها تجاه سلطة أخرى.
فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانوي ،عادة تكون المؤسسة "مسؤولة" ،وٌجب أن تقدم تقارٌر إلى الحكومة أو الجهة الحكومٌة
التً توفر لها التموٌل وتوافق على إنشائها .وفً إطار المؤسسةٌ ،تشارك أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفون فً تحمل
"المسئولٌة" أمام اإلدارة العلٌا و بدورها تقؾ اإلدارة العلٌا مسؤولة أمام المجلس.
فً أنظمة ضمان الجودة واالعتماد ،عادة ما ٌكون هناك فصل بٌن المنظمات المسؤولة عن المساءلة المؤسسٌة وتلك
المسئولة عن تقٌٌم الجودة المستقل .

االعتماد

شهادات رسمٌة تمنحها هٌئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعلٌمً أو المؤسسة التعلٌمٌة ٌفٌان بالمعاٌٌر المطلوبة.
من أجل االعتمادٌ ،جب أن تمتثل المؤسسات أو البرامج للمعاٌٌر العامة المتوقعة للممارسة الجٌدة .وقد حددت الهٌئة المعاٌٌر
التً ستطبقها فً وثٌقتٌن ،معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد فً مؤسسات التعلٌم العالً ومعاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد فً
برامج التعلٌم العالً .وهناك أٌضا إشارة إلى عدد من الوثائق منها اإلطاس الوطىٌ للمؤهالت والذي ٌصؾ المعاٌٌر العامة
المتوقعة لنتائج التعلم فً أربعة مجاالت للتعلم؛ وبٌان ٌظهر تطبٌق هذه المعاٌٌر على برامج التعلٌم عن بعد ،وهناك أٌضا
معاٌٌر للتدرٌب التقنً قٌد اإلعداد .وتم توضٌح هذه البٌانات فً الشروط العامة المطبقة فً جمٌع مجاالت الدراسة .ومن
الضروري أٌضا للبرامج أن تلبً المتطلبات الالزمة للممارسات المهنٌة فً العدٌد من المجاالت المهنٌة .ولم تقم الهٌئة
بتوفٌر تفاصٌل هذه المتطلبات بعد ،وإلى أن ٌتم توفٌرها ،من المتوقع من المؤسسات أن تدرس متطلبات الهٌئات الدولٌة
المتخصصة المانحة لالعتماد فً مجال الدراسة المعنً .وٌمكن منح االعتماد فً البداٌة على أساس مؤقت ،وسوؾ ٌكون
ذلك عادة أثناء دراسة خطط لبرنامج أو مؤسسة جدٌدة .وبعد تطبٌق البرنامج لفترة كافٌة من الوقت وإتمام أول دفعة من
الطالب للبرنامجٌ ،تم إجراء مراجعة وٌمكن أن ٌتم منح البرنامج االعتماد الكامل بدال من المؤقت .وعادة ما ٌكون االعتماد
سار لمدة خمس سنوات بعدها تحتاج البرامج إلى مراجعة ٌتم من خاللها تجدٌد االعتماد كل خمسة سنوات.
هنالك أشكال متعددة من االعتماد ألنظمة ضمان الجودة فً مختلؾ البلدان .انظر وصؾ االعتماد المؤسسً ،واعتماد
البرامج  ،واالعتماد المهنً ،واالعتماد المؤقت ،واالعتماد الدولً .

التقوٌم

عملٌة قٌاس األداء بالنسبة إلى المعاٌٌر أو المقاٌٌس المتبعة
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ٌطبق التقوٌم فً سٌاقٌن مختلفٌن :فالمعنى األولى للمصطلح هو تقوٌم أداء الطالب فً االختبارات أو االمتحانات أو ؼٌرها
من المهام لتقوٌم تحقٌق نتائج التعلم المرجوة ،وعملٌة تقوٌم جودة أداء العناصر داخل إطار المؤسسة التعلٌمٌة.
المعنى الثانً للمصطلح أنه ٌستخدم لتقوٌم جودة التعلٌم ،وفعالٌة برنامج أو مقرر ما فً تحقٌق أهدافهما ،أو فعالٌة العدٌد من
العناصر األخرى من عملٌات المؤسسة .وٌمكن الحصول علً معاٌٌر األداء ألؼراض التقوٌم هذه من مصادر مختلفة  ،ولكن
من وجهة نظر الهٌئة المتبعة فً تنفٌذ مسئولٌاتها المتعلقة بمنح الموافقة واالعتمادٌ ،تم تعرٌؾ المعاٌٌر فً الوثائق التً
أقرتها لهذه األؼراض ،وبخاصة اإلطاس الوطىٌ للمؤهالت ومعاٌٌر ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً.

التقوٌم الخارجً :

مراجعة مستقلة للتحقق من التقارٌر التً تمثل سجل النشاط الحقٌقً والصحٌح وأن المعاٌٌر المعترف بها قد تم تحقٌقها.
ٌستخدم مصطلح "المراجعة" على نطاق واسع لمراجعة الحسابات المالٌة والتً تقوم بها سلطة مستقلة للتحقق من دقة
التقارٌر المالٌة واالمتثال للمعاٌٌر المحاسبٌة.
ٌُستخدم هذا المصطلح فً أنظمة الجودة للمرحلة ما بعد الثانوٌة لإلشارة إلى عملٌات التقوٌم الخارجٌة المستقلة لجودة
المؤسسة وعملٌات ضمان الجودة التً تبنتها .وترتكز المراجعات فً المقام األول على تقارٌر عن الدراسات الذاتٌة التً
أجرتها المؤسسة ،والتحقق من نتائج تلك الدراسات الذاتٌة كما هو الحال بالنسبة لمراجعة الحسابات المالٌة .وعلى الرؼم من
اعتماد معاٌٌر الممارسات الجٌدة فً عملٌات التقوٌم الخارجٌة ،إال أنه من المعتاد خالل مراجعة الجودة إٌالء اهتمام خاص
لألهداؾ التً حددتها المؤسسة ،وتقدٌم تقرٌر حول ما إذا كانت العملٌات المستخدمة فً مؤسسة ما فعالة فً تحقٌق تلك
األهداؾ أم ال.

المقارنة المرجعٌة :

نقاط المقارنة أو مستوٌات األداء المستخدمة لتحدٌد األهداف وتقٌٌم األداء.
من الممكن أن تكون مقاٌٌس المقارنة المرجعٌة هً مستوٌات األداء الحالٌة فً المؤسسة (على سبٌل المثال ،المعدل الحالً
لتخرج الطالب فً دراسات إدارة األعمال ) ،أو المعاٌٌر التً وضعتها وكالة خارجٌة ،أو معاٌٌر األداء فً مؤسسة أخرى
أو مجموعة من المؤسسات المختارة للمقارنة( .على سبٌل المثال ،عدد من اإلصدارات البحثٌة لكل موظؾ أكادٌمً ٌعمل
بنظام الدوام الكامل فً جامعة س) .وٌجوز لمؤسسة ما اختٌار مؤسسة أخرى مماثلة لها لتكون المرجع الذي ٌمكن مقارنة
جودة عملها على أساسه ،أو مقارنة أجزاء معٌنة من المؤسسة مع مجموعات مماثلة داخل إطار المؤسسة .عادة ما ٌستحب
استخدام المؤشرات (مثل تلك المذكورة أعاله) والتً ٌمكن سردها فً الشروط الخاصة فً هذه المقارنات.
التعلم المزٌج :

برنامج ٌدرس فٌه الطلبة من خالل الجمع بٌن التعلٌم العادي فً الحرم الجامعً ،والتعلٌم االلكترونً.
ٌمكن إعداد ترتٌبات ألسالٌب التدرٌس المتنوعة فً مجموعة مختلفة من الوسائل منها مقرر عادٌة فً الحرم الجامعً ٌتم
خاللها تدرٌس أقسام من المقرر باستخدام مواد تم اختٌارها ذاتٌا ،أو برنامج ٌتم فٌه تدرٌس بعض المقررات باستخدام منهجٌة
التعلٌم عن بعد وتدرٌس بعض المحاضرات فً الحرم الجامعً ،وتدرٌس البعض اآلخر باستخدام منهجٌة التعلٌم وجها لوجه.
وفً الحاالت التً ٌتم فٌها استخدام طرقا متنوعة ،البد من توفٌر أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للطالب لدعمهم أثناء
التعلم فً كل من أشكال التعلٌم .
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الساعات المعتمدة

النقاط أو الساعات المخصصة من قبل المؤسسة لتحدٌد ُك ٍل من متطلبات العمل ,أو حجم أو مقدار التعلم المتوقع لوحدة أو
مادة ما أو برنامج دراسً معٌن .
من الممارسات الشائعة تعٌٌن عدد من الساعات أو النقاط المعتمدة للوحدات أو المقررات الدراسٌة ضمن البرنامج التعلٌمً،
وتحدٌد قدر من الساعات أو النقاط المعتمدة إلجمالً البرنامج .كما أنه قد ٌتوافق عدد الساعات المعتمدة مع مدخالن برنامج
تعلٌمً ما مثل عدد ساعات التدرٌس ،أو أعمال المختبرات ،أو توقعات الوقت المستؽرق فً الدراسة الموجهة ذاتٌا .وٌستخدم
مصطلح "الساعات المعتمدة" فً هذه النظم على أساس الصٌػ التً توفر مستوٌات مختلفة لتقٌٌم التعلٌم الرسمً ،أو التعلٌم
فً المختبر أو المشاركة فً الفصل ،أو التدرٌب العملً .كما ٌستخدم مصطلح " الساعات المعتمدة" فً بعض األنظمة
األخرى للجزء النظري للتعلٌم الذي حققه المتعلم العادي على مدى فترة من الزمن .والساعات أو النقاط المعتمدة المعٌنة لقدر
معٌن من العمل أو التعلم ٌختلؾ من دولة ألخرى .فعلى سبٌل المثال ،تستخدم بعض الدول النظام األمرٌكً كارنٌجً
الحتساب الساعات المعتمدة والذي ٌخصص  33ساعة للقدر المتوقع عادة للعمل األكادٌمً فً السنة الدراسٌة الواحدة بنظام
الدوام الكامل فً المرحلة الجامعٌة .بٌنما تستخدم بعض البلدان األخرى نظام النقاط بحٌث تكون  123نقطة وهو ما ٌعادل
حجم التعلم .ومن الممارسات الشائعة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،استخدام  33ساعة (أو أكثر قلٌال حسب عدد ساعات
االتصال وطرٌقة التدرٌس) للعمل المتوقع فً العام الدراسً الواحد.

التعلٌم عن بعد

طرٌقة للتعلٌم والتعلم ٌضطلع فٌها الطالب بنسبة كبٌرة من دراستهم بشكل فردي فً موقع أو مواقع خارج الحرم الجامعً
للمؤسسة.
ٌمكن أن تدعم المواد المطبوعة أو االلكترونٌة تعلٌم الطالب .كما ٌمكن دعم تعلٌم الطالب بمجموعة متنوعة من اآللٌات التً
تستخدم فً بعض األحٌان للتفاعل بٌن الطالب ،من خالل شبكة االنترنت ،كروابط مقاطع الفٌدٌو أو المقاطع الصوتٌة أو
األنشطة الدورٌة لمجموعات دراسٌة فً مواقع مناسبة .وبالمثل ،فإن التفاعل مع أعضاء هٌئة التدرٌس ٌمكن أن ٌتخذ أشكاال
متنوعة.
إن مؤسسة التعلٌم عن بعد هً تلك التً تقدم برامجها من خالل التعلٌم عن بعد (سواء من خالل المواد المطبوعة ،أو عن
طرٌق التعلٌم اإللكترونً أو االثنٌن معا) للطالب الذٌن ال ٌحضرون إلى الفصول الدراسٌة ،ولكنهم ٌدرسون فً األماكن التً
ٌختارونها وفً كثٌر من األحٌان فً األوقات التً ٌحددونها .وحٌثما تستخدم مجموعات التعلٌم عن بعد أو المواد الذاتٌة
المستخدمة فً المقررات الدراسٌة نفسها ،أو المقررات الدراسٌة المختلفة ضمن برنامج تعلٌمً ما ،فإنه ٌمكننا استخدام
مصطلحات التعلٌم المتنوع أو المزدوج لوصؾ هذه العملٌات .أما مؤسسات التعلٌم المزدوج فهً التً توفر مزٌجا من برامج
التعلٌم عن بعد باإلضافة إلى التعلٌم فً الحرم الجامعً.

مجاالت التعلم

عبارة عن فئات واسعة لمخرجات التعلم المتوقعة من برنامج دراسً معٌن
ٌطلق وصؾ مجاالت التعلم عادة على عدد من المعارؾ والمهارات التً ٌتوقع من الطالب أن ٌكتسبها فً برنامج ما
مجتمعة ضمن فئات واسعة .وعلى الرؼم من تباٌن أعداد ومسمٌات هذه الفئات  ,إال أن مجاالت التعلٌم عادة ما تشتمل على
خمس إلى سبع فئات تنطوي على أنواع مختلفة من التعلٌم وطرق التدرٌس وتقٌٌم التعلٌم فً هذه الفئات .ومن مجاالت
التعلٌم المستخدمة فً مكون التعلٌم العالً لإلطاس الوطىٌ للمؤهالت فً المملكة العربٌة السعودٌة هً المعرفة (المقدرة على
استذكار المعلومات واستحضارها) ،والمهارات المعرفٌة (المقدرة على تطبٌق المفاهٌم والمبادئ فً التفكٌر وحل المشاكل)،
ومهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة (القدرة على العمل بفعالٌة فً مجموعات ،وممارسة القٌادة ،وتحمل
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مسؤولٌة التعلم المستقل ،والتنمٌة األخالقٌة واألدبٌة التً ترتبط بهذه القدرات) ،واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
والمهارات العددٌة (منها المهارات الرٌاضٌة األساسٌة ومهارات االتصاالت والقدرة على استخدام تكنولوجٌا االتصاالت).
وتعد المهارات النفسحركٌة مهمة جدا فً بعض مجاالت الدراسة ،كما أنها تعتبر مجاالا إضافٌا حٌثما وجدت صلة بالبرنامج
المعنً.

مؤسسة التعلٌم الثنائً

مؤسسات التعلٌم المزدوج هً المؤسسات التً تقدم للطلبة بعض البرامج من خالل التعلٌم عن بعد وبعضها اآلخر عن
طرٌق التعلٌم التقلٌدي فً حرم الجامعة .
من المألوؾ وبشكل متزاٌد بالنسبة للمؤسسات استخدام المواد االلكترونٌة وحزم التعلٌم بوصفها مكملة لطرق التدرٌس فً
الحرم الجامعً ،وٌمكنها أن تتخذ أشكاال متنوعة .وحٌثما وجد هذا النوع من التعلٌم ،وجد الكثٌر من أوجه التشابه بٌن هذا
النهج ومنهجٌة التعلٌم عن بعد ،ؼٌر أن مصطلح "التعلٌم المزدوج" ٌستخدم عادة فً المؤسسات التً تقدم كل من برامج
التعلٌم فً الحرم الجامعً باإلضافة إلى التعلٌم عن بعد.

التقوٌم
عملٌة تقدٌر وإعطاء قٌمة لمرفق أو نشاط معٌن .
ٌستخدم مصطلح تقوٌم أحٌانا بالتبادل مع مصطلح تقٌٌم ولكن معناه مختلؾ قلٌالا حٌث ٌرتبط بالقرارات المتعلقة بجودة أو
قٌمة المسألة قٌد النظر .وقد ٌكون العنصر "المقٌم" للدراسة أكثر اتساعا فً معناه وأكثر تفصٌال من التقٌٌم الذي ٌرتبط عادة
بقٌاس األداء بالنسبة لمعاٌٌر ثابتة ومحددة سلفا.

ضمان الجودة الخارجً
عملٌات مراجعة وتقوٌم المؤسسات وبرامجها وأنشطتها من قبل وكالة خارجٌة مستقلة .
ضمان الجودة الخارجً عادة ما ٌكون تقوٌمات النظراء الدورٌة المستقلة على أساس تقارٌر الدراسات الذاتٌة وهً معدة
لؽرضٌن هما تقوٌم الجودة والتأكد من صحة نتائج الدراسات الداخلٌة .
وعادة ما ٌكون تقوٌم الجودة الخارجً أكثر انتقائٌة من عملٌات التقوٌم ،وٌمكن أن ٌولً اهتماما خاصا لنتائج تعلٌم الطلبة
وؼٌرها من المسائل المعرفٌة على أنها أولوٌات السٌاسة من قبل المؤسسة ،أو من قبل الجهة الحكومٌة التى ترتبط بها هذه
المؤسسة .وقد ٌنطوي ضمان الجودة الخارجً على دراسة مؤشرات األداء الرئٌسة المنتقاة الستخدامها فً عملٌات التقوٌم
على المستوى الوطنً.

الغاٌات أو األهداف

عبارات عامة تصف التعداد المنشود ،تقوم بتوفٌر دلٌ ا
ال لوضع األهداف والتخطٌط التفصٌلً .
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الؽاٌات أو األهداؾ العامة تقع بٌن رسالة المؤسسة ،التً تحدد األؼراض العامة للمؤسسة ,واألهداؾ المحددة التً أعدت من
أجل تحقٌق الؽاٌات ،والتً عادة ما تصؾ نتائج محددة ٌمكن قٌاسها بتوقٌت محدد .وٌمكن لها أن تتصل بأي جانب من
جوانب أنشطة المؤسسة .
المدخالت
الموارد المتاحة للمؤسسة والتً تستخدمها لتقدٌم برامجها .
تشمل المدخالت الموارد المالٌة ،والمرافق والتجهٌزات  ،وأعضاء هٌئة التدرٌس ،والطالب .وٌمكن أن تشمل مؤشرات كفاءة
أعضاء هٌئة التدرٌس فالمدخالن ٌمكن أن تشتمل على عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومؤهالتهم ونسب الموظفٌن إلى الطالب.
وٌمكن أن تتضمن مؤشرات التجهٌزات بعض الجوانب مثل نسبة معامل الحاسوب إلى عدد الطالب ،أو معدل انخفاض
الوقت بسبب وجود أعطال فً المعدات.
حتى وقت قرٌب اعتمد نظم ضمان الجودة اعتمادا كبٌرا على مؤشرات المدخالت كمحكات للجودة ،وذلك باستخدام أشٌاء
مثل الموارد المالٌة ،ومؤهالت أعضاء هٌئة التدرٌس ،وإمكانات المكاتب ،وتوفر أجهزة الحاسوب .ولكن على الرؼم من أن
هذه النظم ال تزال لها أهمٌة بصفتها عوامل تمكٌن ،فقد انتقل االهتمام اآلن إلى نتائج التدابٌر المتصلة بجودة البحوث
ومخرجات تعلٌم الطالب.

االعتراف بالمؤسسة

االعتراف بالمؤسسة ٌكون بنا اء على اإلقرار بأن الموارد والعملٌات ونتائج التعلٌم الخاصة بها تلبً المعاٌٌر المطلوبة
لمؤسسة من نوعها ،ومستوى برامجها .
االعتراؾ بالمؤسسة عادة ما ٌحدد مجاالت الدراسة التً تعتبر المؤسسة قادرة على تقدٌمها والمستوٌات التً ٌمكن إتاحتها.
وٌقوم الترخٌص النهائً الصادر للسماح للمؤسسة بالتشؽٌل بتحدٌد مستوٌات ومجاالت البرامج المسموح لها بتقدٌمها .على
سبٌل المثال ،قد تكون كلٌة ما معتمدة لتقدٌم برامج فً الدراسات التجارٌة والهندسٌة حتى مستوى البكالورٌوس ،وفً العلوم
التطبٌقٌة حتى مستوى الدبلوم .وقد تكون الجامعة التً تركز على هذه المجاالت بعٌنها قد تم االعتراؾ بها لتقدم برامج تصل
إلى مستوى الدكتوراه فً العلوم والهندسة واألعمال التجارٌة وحتى مستوى درجة الماجستٌر فً العلوم االجتماعٌة.
وٌشٌر االعتراؾ المؤسسً إلى أن المؤسسة لدٌها القدرة على تقدٌم برامج معٌنة فً مجاالت الدراسة حتى المستوى المحدد.
وٌحدد الترخٌص النهائً رسمٌا ما هً مخولة للقٌام به .وٌجب اعتماد كل برنامج مقدم ضمن تلك الحدود لضمان أن
البرنامج ٌلبً المعاٌٌر المطلوبة .

ضمان الجودة الداخلً
هً العملٌات التً تقوم بها المؤسسة التعلٌمٌة لضمان جودة أدائها فً كافة األنشطة .
ال ٌشمل ضمان الجودة الداخلً عملٌات الرصد والتأكد من أن المؤسسة تدٌر أعمالها بشكل جٌد فحسب ،ولكن أٌضا
استخدامها من تلقاء نفسها لألشخاص من خارج المؤسسات األخرى ،من الصناعة أو المهن ،أو من ؼٌرها من وكاالت
االعتماد أو ضمان الجودة من أجل المراجعة وتقدٌم المشورة بشأن برامجها وأنشطتها .وعادة ما ٌكون ضمان الجودة الداخلً
شامال ،بحٌث ٌتعامل مع المدخالت والعملٌات والنتائج ،وجمٌع مجاالت أنشطة المؤسسة ،وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب
فً جمٌع أنحاء المؤسسة.
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االعتماد الدولً

اعتماد مؤسسة أو برامجها من خالل وكالة اعتماد أنشئت فً بلد آخر.
قامت عدد من المؤسسات بالترتٌب لتقوٌم واعتماد كلٌاتها أو برامجها من قبل الوكاالت الدولٌة المانحة لالعتماد كجزء من
ترتٌبات ضمان الجودة لدٌها .وقد ثبتت جدوى ذلك فً تحفٌز إجراء مراجعات داخلٌة صارمة وتطوٌر الجودة فضال عن
ترسٌخ سمعتها .وهذه األنشطة لٌست مطلوبة كجزء من نظام االعتماد وضمان الجودة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،ولكن
عندما ٌتم إجرائها تعتبر جزءا من عملٌات التقوٌم وضمان الجودة الداخلٌة للمؤسسة ،أما األعمال التً تمت والنتائج التً تم
التوصل إلٌها فسٌتم دراستها وسوؾ تؤخذ فً االعتبار أثناء المراجعات التً تقوم بها الهٌئة.

مؤشرات األداء الرئٌسة )(Kips
مؤشرات أداء مختارة وتعتبر ذات أهمٌة خاصة ألغراض تقوٌم األداء .
ٌجوز للمؤسسة تحدٌد قائمة مختصرة لمؤشرات األداء الرئٌسة التً تعتبرها ذات أهمٌة خاصة فً مجال تقوٌم األداء،
وتحتاج إلى دلٌل على تلك المؤشرات من عدد من أقسام المؤسسة ،باإلضافة إلى مؤشرات أخرى تختارها كل مجموعة او
قسم فً المؤسسة ألؼراضها الخاصة ،وبالمثل  ،فإن وكالة وطنٌة للجودة مثل الهٌئة ٌمكن أن تحدد قائمة صؽٌرة من
المؤشرات بحٌث تعكس قضاٌا وطنٌة أو أهداؾ سٌاسات معٌنة لكً ٌتم استخدامها من قبل جمٌع المؤسسات .

مخرجات التعلم

المعارف والمهارات الناتجة من المشاركة فً المقرر أو برنامج معٌن.
مخرجات التعلم مصطلح شائع لإلشارة إلى التعلم الناتج عن مقرر أو برنامج دراسً تلقاه الطالب .ونتائج التعلم هً نتٌجة
لعملٌة التدرٌس .وكثٌرا ما تكون اإلشارة إلى مخرجات التعلم المرجوة وهً نتائج التعلم التً ٌستهدؾ البرنامج أو المقرر
تنمٌتها.
وقد حددت الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد فئات عرٌضة أو أنواع مخرجات التعلم فً مجاالت أو مجموعات خمس ،
المعرفة  ،والمهارات المعرفٌة  ،ومهارات التعامل والمسؤولٌة  ،واالتصاالت  ،وتقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة ،
والمهارات النفسحركٌة  ،كما قامت بوصؾ مستوى المعرفة والمهارات المتوقعة لمختلؾ المؤهالت .وهناك اختالفات فً
كٌفٌة تنمٌة نتائج التعلم من قبل الطالب  ،عالوة على أن أحد المظاهر الهامة لتخطٌط البرامج والمقررات الدراسٌة هو
التخطٌط لعملٌات التدرٌس وأشكال التقوٌم التً ستكون مناسبة لألنواع المختلفة من مخرجات التعلم المرجوة.

المستوى

وٌمثل المعٌار الفكري والصعوبات المتوقعة خالل تقدم الطالب فً برنامج دراسً معٌن.
من المعروؾ أن درجة صعوبة أو تعقٌد التعلم تزداد كلما تقدم الطالب فً البرنامج ،وهذه الصعوبات تعرؾ بأنها وصؾ
لمخرجات التعلم المتوقعة .وٌمكن تحدٌد المستوٌات لسنوات دراسٌة مثل :السنة األولى  ،السنة الثانٌة  ،السنة الثالثة  ،وهكذا،
أو لدرجات أكادٌمٌة مثل :الدبلوم  ،والبكالورٌوس  ،والماجستٌر  ،والدكتوراه .
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الترخٌص
موافقة رسمٌة تمنحها عادة الحكومة أو وكالة حكومٌة  ,للبدء بالعمل أو القٌام بأنشطة معٌنة .
إن منح الترخٌص لمؤسسة ما ٌ ,تٌح لها رسمٌا البدء فً تشؽٌل وتقدٌم برامج فً مجاالت معٌنة وعلى مستوٌات محددة فً
الرخصة التً منحت لها .وإذا ألؽً ترخٌص المؤسسة فإنه ٌجب علٌها أن تتوقؾ عن العمل .كما أن هناك نوعا مختلفا من
التراخٌص التً ٌُمكن منحها لألفراد للسماح لهم بالمشاركة فً بعض األنشطة .وٌجوز منح التراخٌص لألفراد الذٌن أتموا
البرامج المهنٌة  ،والذٌن ٌرؼبون فً ممارسة المهنة.
وٌرتبط الترخٌص واالعتماد ٌبعضهما ارتباطا وثٌقا .فٌجب عند منح الترخٌص لمؤسسة ما لتبدأ العمل بصورة طبٌعٌة أن
ٌتبع الترخٌص أو أن ٌكون مشروطا ا بتقوٌم للجودة من خالل عملٌة االعتماد والتصدٌق .وعادة ما ٌرتبط منح أي ترخٌص
الشخص.
هذا
أتمه
الذي
البرنامج
باعتماد
بعٌنها
مهنة
لممارسة
ما
لشخص

التغٌٌر الجذري فً برنامج معٌن
ٌؤثر التغٌٌر الجذري فً برنامج ما على عملٌة اعتماده .
من المتوقع أن ٌقتضً األمر إدخال تعدٌالت فً البرامج والمقررات الدراسٌة من وقت آلخر استجابة للظروؾ المتؽٌرة ،
باإلضافة إلى نتائج تقوٌم البرامج والمقررات .وهذه التؽٌٌرات مرؼوبة جدا لضمان أن تكون البرامج مواكبة ألحدث
التطورات .ولكن إذا طرأ تؽٌٌر جذري على برنامج معتمد ،فمن الممكن أن ٌؤثر ذلك على اعتماد البرنامج ،وأي تؽٌٌر من
هذا القبٌل ٌنبؽً أن ٌحصل على موافقة لجنة أكادٌمٌة علٌا وإخطار الهٌئة بذلك قبل تقدٌمه على األقل بفصل دراسً كامل.
عندئذ ٌمكن للهٌئة تقٌٌم أثر التؽٌٌر على االعتماد الممنوح .ومن أمثلة التؽٌٌرات الجذرٌة :إضافة أو حذؾ المسار الرئٌس
لبرنامج (مثل مجاالت المحاسبة أو التموٌل الدولً ضمن درجة األعمال أو التجارة)  ،أو إضافة أو حذؾ مقرر دراسً
أساسً (مثل الرٌاضٌات فً شهادة الهندسة )  ،وإحداث تؽٌٌر فً الدرجة العلمٌة ٌنطوي على مجال دراسة جدٌد أو مؤهل
فً مهنة مختلفة ،أو إعادة توجٌه أو وضع برنامج إلعداد الطلبة لمهنة أو وظٌفة مختلفة ،أو أي تؽٌٌر فً طول برنامج  ،أو
االنسحاب المبكر من برنامج طوٌل (مثل منح درجة الدبلوم فً إطار برنامج لدرجة البكالورٌوس) .وٌنبؽً إخطار الهٌئة
أٌضا بسلسلة البرامج البسٌطة التً قد ٌكون لها أثر تراكمً ٌعادل أي تؽٌر جذري على النحو المبٌن أعاله.

رسالة المؤسسة
بٌان عام موجز ٌحدد أهداف السٌاسات الرئٌسة لتطوٌر المؤسسة .
على الرؼم من كونه ٌصاغ فً عبارات عامة ،إال انه ٌنبؽً أن ٌكون بٌان الرسالة دقٌقا بما فٌه الكفاٌة لٌكون بمثابة دلٌل
للتخطٌط واتخاذ القرارات على جمٌع مستوٌات المنظمة ،وٌنبؽً فعال أن ٌستخدم كأساس لصنع القرار( .على سبٌل المثال ،
"تحقٌق سمعة دولٌة لجودة البحوث التطبٌقٌة ونقل التقنٌة ،واإلبداع ومهارات إدارة المشروعات لدى الخرٌجٌن)".

طرٌقة التدرٌس
تتضمن أشكال التعلٌم المختلفة مثل :المحاضرات ،الدروس اإلضافٌة ،التدرٌب المعملً ،الواجبات الدراسٌة........ ،الخ
ٌقوم تنظٌم التعلٌم عادة على طرائق التدرٌس المخطط لها عن طرٌق الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسً  ،والتً بدورها
ُتخصص على أساس مقدار وقت االتصال فً كل من هذه الطرق .ومن األمثلة على ذلك المحاضرات  ،أو الدروس
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الخصوصٌة  ،أو التدرٌب المعملً  .وٌنبؽً عدم الخلط بٌن هذا المصطلح واستراتٌجٌات التدرٌس التً هً من األسالٌب
التً ٌستخدمها المعلم ضمن واحدة أو أكثر من هذه الطرق لتقدٌم المعلومات ،أو تطوٌر مهارات وسلوكٌات حل المشاكل و
تحمل المسؤولٌات .وٌمكن إدراج استراتٌجٌات مختلفة فً مختلؾ طرق التعلٌم كجزء من التخطٌط التربوي لتطوٌر نتائج
التعلم المرجوة .

األهداف

هً عبارات محددة تطبق رسالة وأهداف المؤسسة على مجاالت معٌنة من األنشطة التعلٌمٌة ،وتشٌر إلى النتائج
المرجوة.
ٌنبؽً تحدٌد األهداؾ وفقا لشروط قٌاسٌة محددة باإلضافة إلى مستوٌات األداء التً ٌتعٌن تحقٌقها فً ؼضون الفترات
الزمنٌة المذكورة .وقد ترتبط األهداؾ بمخرجات التعلٌم المرجوة .وٌمكن اإلشارة إلٌها على أنها أهداؾ التعلٌم ،أو أهداؾ
المقررات الدراسٌة و البرامج التعلٌمٌة .كما ٌمكن أٌضا وضع أهداؾ لبرامج تعلٌمٌة أو لتطوٌر مؤسسً بحٌث ال ٌكون
بالضرورة متعلقا بمخرجات التعلٌم .وٌمكن التعبٌر عن األهداؾ بصفتها مستوٌات أداء محددة بناءا على مؤشرات( .على
سبٌل المثال  " ،بحلول عام  : 83، 2338من طلبة السنة النهائٌة سوؾ ٌحققون حد أدنى من الدرجات ال ٌقل عن xxxx
من ( xxxxفً اختبار اللؽة اإلنجلٌزٌة) .وقد تعتمد األهداؾ على أحكام فاصلة (تقوم على أساس مستوٌات محددة مسبقا
لقٌاس األداء) أو على معدالت إحصائٌة (على أساس مقارنة األداء مع مجموعات أخرى من المؤسسات).

المخرجات
نتائج عملٌات التعلٌم والتعلم والبحث فً المؤسسة .
ٌستخدم هذا المصطلح عادة كوصؾ نوعً لما تنتجه المؤسسة أو البرامج كمحصلة نهائٌة لعملٌتها التعلٌمٌة .فعلى سبٌل
المثال ،تعنً اإلشارة إلى نتائج تعلٌم الطلبة عادة كفاءة مستواهم التعلٌمً وما ٌمكنهم عمله إلكمال البرامج التً سجلوا بها.
وبالمثل ،عادة ما تكون نتائج األبحاث متعلقة بجودة البحوث وأثرها عوضا ا عن كونها مجرد إحصاء لإلصدارات أو
المشارٌع البحثٌة المكتملة.

المنتجات
منتجات أنشطة المؤسسة  ،و ٌعبر عنها بالكمٌة
ٌستخدم هذا المصطلح عادة كمقٌاس كمً لما تنتجه المؤسسة ،مثل اإلشارة إلى عدد الخرٌجٌن أو عدد المنشورات البحثٌة
ألعضاء هٌئة التدرٌس.
المؤسسات الشرٌكة

مؤسسة أنشأت عالقة تعاقدٌة رسمٌة مع مؤسسة للتعلٌم العالً لتوفٌر الخدمات.
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ٍمكه أن جخحلف طبَعة جشجَبات الششاكة بَه مؤسسحَه جعلَمَحَه مه مؤسسة ألخشى .ففٌ بعض الحاالت ،قذ جىطوً الششاكة علي
مجشد جوفَش عذد مه خذمات الذعم لمؤسسة جعلَمَة محلَة .وفٌ المقابل قذ ٍكون هىاك بعض الحشجَبات بَه مؤسسحَه ششٍكحَه
بحَث ٍحم مىح الذسجة العلمَة لمؤسسة جعلَمَة ما فٌ بشامج جعلَمَة ومقشسات دساسَة قذمث عملَا جحث إششاف مؤسسة جعلَمَة
أخشى .وبغض الىظش عما إرا كاوث هزي الذسجات جمىح مه قبل مؤسسة محلَة أو دولَة ،فالبذ مه الوفاء بالمحطلبات الالصمة لحشغَل
أً مؤسسة أو بشوامج جعلَمٌ فٌ المملكة العشبَة السعودٍة بالكامل.
تقوٌم النظراء

تقوٌم وتقدٌم تقارٌر عن برنامج ما أو مؤسسة معٌنة أو جزء من مؤسسة من قبل مقٌمٌن خارجٌن ذوي خبرة من
المؤسسات أو المهن المماثلة ومختصٌن فً المجال المعنً  ،أو بالتنسٌق مع هٌئة أو إدارة فً مؤسسات التعلٌم العالً .
إن من أهم عناصر هذا المفهوم أن المقٌمٌن هم نظراء لدٌهم الخبرات الضرورٌة فً المؤسسات أو البرامج المماثلة .كما أنهم
على دراٌة كافٌة بطبٌعة وأؼراض المؤسسة والتحدٌات التً تواجهها .ومن المهم أن تعترؾ المؤسسة قٌد التقوٌم بأهمٌة
دورهم .ومن الضروري أٌضا أن ٌكون المقٌمٌن مستقلٌن تماما عن المؤسسة التً ٌجري مراجعتها حتى ال ٌكون هناك
تضارب حقٌقً أو تصوري فً المصالح ،كما ٌجب أن ٌكونوا مدربٌن بعناٌة على مهمتهم وملتزمٌن بالمساعدة فً التطوٌر.
وٌنبؽً أن ٌتسموا بالحساسٌة تجاه رسالة وأهداؾ المؤسسة وبرامجها فضال عن كونهم على دراٌة بالمعاٌٌر الدولٌة لنوع
البرنامج التعلٌمً أو المؤسسة التعلٌمٌة قٌد المراجعة.

مؤشرات األداء
أشكال محددة من األدلة (ٌتم عادة اختٌارها مسبقا) تستخدمها المؤسسة أو أي وكالة أخرى لتقدٌم دلٌل على جودة األداء .
ٌنبؽً أن تكون مؤشرات األداء محددة وذات صلة مباشرة قدر المستطاع باألهداؾ والمقاصد التً تتعلق بها .ولكن التدابٌر
المباشرة لبعض أهم األهداؾ (مثل جودة التعلم لدى الطالب) ٌصعب العثور علٌها فً بعض األحٌان .وبناء علٌه ،فإنه ٌجب
استخدام بعض األدلة ؼٌر المباشرة أحٌانا مثل تقٌٌم الطالب للبرامج ،ونتائج التوظٌؾ واستطالعات أراء أرباب العمل .وبما
أن المؤشرات ؼٌر المباشرة ٌمكن أن تخضع لمؤثرات أخرى فمن المعتاد أن تستخدم عدة مؤشرات مختلفة ولكنها ذات صلة
باألهداؾ المهمة ،باإلضافة إلى تفسٌرها باستخدام نظام مستقل للتحقق من التفسٌرات .وٌستخدم مصطلح "المثلثات" أحٌانا فً
عدة مؤشرات لتقدٌم أدلة عن هدؾ معٌن من وجهات نظر مختلفة .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن الحصول على دلٌل على كفاءة
أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل عدة مؤشرات مثل مستوٌات المؤهالت ،ونتائج البحوث ،وتصنٌؾ الطالب لفاعلٌة التدرٌس.
العملٌات

تتضمن الترتٌبات اإلدارٌة والسٌاسات واإلجراءات التنظٌمٌة التً تقوم بها مؤسسة تعلٌمٌة ما فً مجال تخطٌط ،
ومراجعة وتقدٌم برامجها .
العملٌات هً ما ٌحدث فً مؤسسة ما من استخدام المدخالت المتاحة لدٌها إلنتاج المخرجات والنتائج الخاصة بها .وٌشمل
هذا التعبٌر عملٌات التدرٌس وإجراءات التقوٌم وعملٌات إدارة البحوث واألنشطة االجتماعٌة ،فضال عن مجموعة واسعة من
األنشطة األخرى التً لها تأثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر على البرامج التعلٌمٌة .

اعتماد مهنً
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اعتماد برنامج إلعداد الطالب لمهنة ما ,وان ذلك البرنامج ٌطور المعارف والمهارات الالزمة لممارسة المهنة المعنٌة وفقا
لمستوى الكفاءة المطلوبة.
ٌهدؾ االعتماد المهنً إلى ضمان أن البرامج التعلٌمٌة تفً بالمعاٌٌر األكادٌمٌة العامة ،وإلى تنمٌة معارؾ ومهارات محددة
لممارسة المهنة المعنٌة فً المجتمع .وٌطبق هذا فً معظم البلدان فً مجاالت مهنٌة مثل الطب وؼٌرها من المجاالت ذات
الصلة بالصحة ،والهندسة ،والمحاسبة ،وعلم النفس ،والقانون وؼٌرها .وفً بلدان أخرىٌُ ،منح هذا النوع من االعتماد
المهنً المتخصص من قبل الجمعٌات المهنٌة المعترؾ بها من قبل الحكومة أو من جانب الوكاالت الحكومٌة.لهذا الؽرض.
وٌختلؾ هذا النوع من االعتماد عن االعتماد األكادٌمً الذي ٌمنح شهادة بأن البرنامج ٌلبً المعاٌٌر األكادٌمٌة ،وٌتوافق مع
متطلبات اإلطاس الوطىٌ للمؤهالت .وفً الممارسة العملٌة ،عادة ما ٌتطلب األمر االعتماد األكادٌمً والمهنً على حد سواء
للمجاالت المهنٌة على الرؼم من إمكانٌة الجمع بٌن االثنٌن فً عملٌة اعتماد واحدة.

البرنامج

هو برنامج منظم للدراسة ٌتبعه الطلبة فً مجال أكادٌمً  ،أو ٌؤدي إلى التأهٌل المهنً  ،بحٌث أن النجاح فً إتمامه
ٌؤهلهم للحصول على درجة أكادٌمٌة.
ٌعتبر البرنامج مجموعة متكاملة من المقررات الدراسٌة واألنشطة التً تؤدي إلى مؤهل ،ولكن التمٌٌز بٌن ما ٌعتبر برنامج
واحد أو مجموعة من البرامج ذات الصلة من الصعب تحقٌقه ،وٌمكن توضٌحه على النحو األمثل من خالل األمثلة.
ٌعتبر برنامج درجة البكالورٌوس الخاص بإعداد الطالب لٌكون مهندسا مدنٌا مختلفا عن برنامج إلعداد مهندس مٌكانٌكً،
على الرؼم من إمكانٌة وجود بعض المقررات الدراسٌة المشتركة بٌنهما .وبالمثل ،إذا كان طالب قد أكمل برنامج درجة
بكالورٌوس وٌود أن ٌلتحق ببرنامج الدراسات العلٌا الذي ٌؤهل لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه فً نفس المجال العام ،فهذا
من شأنه أن ٌعتبر برنامج منفصال .وٌتصل االختبار فً هذه األمثلة بوجود مؤهل ٌعتبر كامال فً حد ذاته .أما بالنسبة
للبرنامج المهنً ،فهو ٌؤهل الشخص الذي درس البرنامج للممارسة المهنٌة فً هذا المجال .وهذا التمٌٌز ال ٌتعلق بالضرورة
بالتنظٌمات اإلدارٌة لمؤسسة تعلٌمٌة ما أو لكلٌة معٌنة .وفً المثال المذكور ،فإن من المرجح أن قسم الهندسة المدنٌة سوؾ
ٌقدم كال من الدراسة الجامعٌة وبرامج الدراسات العلٌا .ومن الممكن أٌضا أن تقوم مؤسسة بتنظٌم نفسها بهذه الطرٌقة بحٌث
تعمل كإدارة واحدة تقدم برامج فً كل من الهندسة المٌكانٌكٌة والمدنٌة وذلك وفقا لرؼبتها.
ولٌس من الضروري أن ٌمثل مسمى الدرجة األكادٌمٌة دلٌال مفٌدا لما ٌنبؽً اعتباره برنامجا تعلٌمٌا ا .فعلى سبٌل المثال ،فان
المسمٌات العامة مثل بكالورٌوس اآلداب ،أو بكالورٌوس إدارة أعمال ،أو بكالورٌوس العلوم ،من الممكن أن ٌندرج تحتها
العدٌد من البرامج المختلفة .فتحت تصنٌؾ اآلداب ٌمكن إدراج برامج فً التارٌخ والعلوم االجتماعٌة ،وعلم النفس ،والعمل
االجتماعً  ،أو ؼٌرها .وٌمكن أن تتضمن درجة إدارة األعمال برامج منفصلة للمحاسبة ،أو االقتصاد ،أو التنظٌم واإلدارة ،
وهذه البرامج ستكون مختلفة تماما وتؤهل لمهارات مهنٌة مختلفة على نحو تام.
وعلى الرؼم من أن البرامج التً استخدمت فً هذه األمثلة ٌنبؽً اعتبارها كٌانات منفصلة ،وٌنبؽً اعتمادها على هذا النحو،
ٌمكن دراسة مجموعات من البرامج ذات الصلة معا فً عملٌة االعتماد شرٌطة أن ٌكون من الممكن لفرٌق عمل التقوٌمات
الخارجٌة أن ٌضم الخبرات الضرورٌة .

اعتماد البرامج .

اعتماد برنامج تعلٌمً للدراسة من خالل منحه شهادة تبٌن أنه ٌلبً المعاٌٌر المطلوبة لتقدٌم برنامج تعلٌمً فً هذا
المجال على المستوى المطلوب.
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ٌتضمن اعتماد البرامج قراراا بأن الجودة والمعاٌٌر المطبقة مناسبة للدرجة التً ٌؤهل لها .وٌأخذ تقوٌم المعاٌٌر فً االعتبار
طبٌعة كل من التعلٌم والتعلم فً مختلؾ مجاالت الدراسة ،باإلضافة إلى مستوى التعلٌم و مدى صعوبته  ،وكمٌة التعلم
المطلوبة للدرجة العلمٌة .وقد تم تحدٌد المعاٌٌر العامة لنتائج التعلم بالنسبة للبرامج التً تؤهل إلى درجات مثل البكالورٌوس،
والماجستٌر والدكتوراه فً اإلطاس الوطىٌ للمؤهالت وٌجب الوفاء بها فً جمٌع البرامج التً تؤدي إلى هذه الدرجات ،بؽض
النظر عن نوع المؤسسة التً تقدم البرنامج .وباإلضافة إلى تلبٌة متطلبات أطر العملٌ ،جب أن ٌفً البرنامج بالمعاٌٌر
المحددة فً "معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعلٌم العالً"  ،وبالنسبة للبرنامج المهنًٌ ،جب أن ٌوفر معارؾ
محددة فضال عن المهارات الالزمة لممارسة المجال المعنً .

االعتماد المؤقت
االعتماد بشكل مؤقت لبرنامج أو مؤسسة تعلٌمٌة جدٌدة بعد تقوٌم خطط التنمٌة .
قد ٌتم اعتماد برنامج تعلٌمً معٌن أو مؤسسة تعلٌمٌة جدٌدة بشكل مؤقت على أساس خطط تفصٌلٌة .وٌتٌح ذلك الفرصة
للمؤسسة لبدء العمل ،أو لتدرٌس هذا البرنامج بقدر معقول من الثقة من أنه إذا كان ٌجري تنفٌذ الخطط على النحو المقترح
من المرجح أن ٌتم منح االعتماد .وٌقصد بهذه العملٌة أن الطالب ٌمكنهم االعتماد على كفاءة المؤسسة والبرامج المعتمدة
بصفة مؤقتة عند تقدٌمها للمرة األولى .وٌتم رصد أعمال المؤسسة خالل هذه المرحلة األولٌة وتقدٌم تقارٌر عن التقدم الذي
ٌجب أن ٌحرز .وٌجب منح االعتماد الكامل بعد أن تستكمل أول دفعة من الطالب برامجها .وإذا كانت الخطط ال تنفذ على
مستوى مقبول من الجودة وفً ؼضون الوقت المحدد لالعتماد المؤقت  ،فإنه سوؾ ٌتم إلؽاؤها وسحب ترخٌص المؤسسة أو
تقدٌم البرنامج التعلٌمً .

اإلطار الوطني للمؤهالت
وثٌقة تحدد طبٌعة وكمٌة ومستوٌات أو معاٌٌر التعلم الالزم لدرجات أكادٌمٌة أو مهنٌة.
تحدد أطر المؤهالت مستوٌات متزاٌدة من امتالك المعرفة والمهارات الالزمة لتلك الدرجات األكادٌمٌة أو المهنٌة.
وقد تم وصؾ مخرجات التعلم المتوقعة فً مجاالت واسعة ،مثل المعرفة والقدرة على تذكر المعلومات ،والمهارات الذهنٌة
كإتقان المفاهٌم والمبادئ والنظرٌات والقدرة على تطبٌقها فً حل المشاكل والتفكٌر النقدي ،ومهارات تقنٌة االتصاالت
والمعلومات ،والقدرة على التعلم الذاتً ،والقدرة على العمل بشكل فعال وبناء مع المجموعات .وٌمكن لإلطاس الوطىٌ
للمؤهالت أن ٌضم السمات الطالبٌة المتعلقة بالقٌم والوعً الثقافً الذي ٌعكس الثقافة الوطنٌة والسٌاسة التعلٌمٌة.
و فً كثٌر من الحاالت ،ترتبط أطر العمل المحددة على نطاق واسع بمواصفات أكثر تحدٌدا من المعرفة والمهارات الالزمة
لمجاالت مهنٌة محددة أو فروع من المعرفة .وٌمكن استخدامها كمقاٌٌس مرجعٌة أساسٌة للبرامج التً تؤهل إلى االعتماد
المهنً وتسجٌل أو ترخٌص الخرٌجٌن للممارسة المهنٌة فً مجاالت مثل الطب أو الهندسة ،أو المحاسبة ،أو القانون ،أو
التعلٌم.

الجودة

القٌمة أو القدْ ر الكمً أو المستوى الذي ٌمنح لمؤسسة تعلٌمٌة أو برنامج تعلٌمً مقارنة بالمعاٌٌر المقبولة عموما
لمؤسسة تعلٌمٌة أو برنامج تعلٌمً من نوعه.
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ٌعتمد تقوٌم الجودة عموما على األداء المتعلق بالمعاٌٌر المقبولة من الممارسات الجٌدة ،ولكن أٌضا "مالئمة الهدؾ للرسالة"
الذي ٌأخذ بعٌن االعتبار أن هناك متطلبات مختلفة ألنواع مختلفة من المؤسسات أو البرامج .كما أن هناك اختالفات هامة فً
الرسالة والتً لها صلة بدراسة جودة المؤسسات .وٌتم أٌضا دراسة "مالئمة الهدؾ للرسالة" حتى ٌؤخذ فً االعتبار مدى
مناسبة رسالة المؤسسة للبٌئة التً تعمل فٌها.
وٌعتبر مصطلح "الجودة" مصطلح نسبً مقارنة بمصطلح "القٌمة" أو "المعٌار" فً سٌاقات أخرى .وعند استخدامه فً
التخطٌط والتقوٌم فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانويٌ ،نبؽً أن ٌرتبط المصطلح ببعض الخصائص المحددة وبعض مستوٌات
أو معاٌٌر األداء.
وعندما ٌستخدم المصطلح بشكل عام دون تحدٌد ألي خصائص للنظام (على سبٌل المثال كما هو الحال فً "جودة التعلٌم
العالً" أو "جودة مؤسسة ما") فسوؾ ٌمثل إشارة إلى مجموعة من العناصر منها على سبٌل المثال ال الحصر مستوى
تحصٌل الطالب ،وقدرة ومؤهالت أعضاء هٌئة التدرٌس ،ومستوى المرافق والتجهٌزات ،وفعالٌة التعلٌم ،والتخطٌط
والعملٌات اإلدارٌة ،ومدى مالئمة البرامج .لذا فإنه وفقا لنظام ضمان الجودة واالعتماد فً المملكة العربٌة السعودٌة فإنه
ٌنبؽً خالل تقوٌم الجودة الرجوع إلى المعاٌٌر التً حددتها الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً فً مجاالت األنشطة
اإلحدى عشر.
وفً بعض الحاالت قد تكون بعض جوانب األداء ذات جودة عالٌة نسبٌا ،و فً البعض اآلخر قد تكون ذات جودة منخفضة
نسبٌا  ،وٌمكن أن ٌعتمد التوازن بٌن الحالتٌن على رسالة وأولوٌات المؤسسة التعلٌمة .وبالتالً ٌجب أن ٌأخذ التقوٌم الشامل
فً االعتبار قرارات القٌمة المتعلقة باختٌار وأهمٌة الخصائص النسبٌة من حٌث دراستها ،وفهم ما ٌنبؽً أن ٌعتبر ممارسة
جٌدة فٌما ٌتعلق بأي منها.
و فً بعض األحٌان تعرؾ وكاالت الجودة مصطلح "الجودة" على أنه البعد الفردي لمالئمة الهدؾ للرسالة ،وهو نهج
ٌعطً أهمٌة خاصة للتنوع بٌن المؤسسات فً الرسالة واألهداؾ .وبموجب هذا التعرٌؾٌ ،قع معٌار األداء ضمن مفهوم
مالئمة الهدؾ للرسالة (أو الرسالة واألهداؾ) التً تحددها المؤسسات .وٌخضع هذا التعرٌؾ فً بعض األحٌان النتقادات
من جانب بعض المؤسسات الذٌن ٌعتقدون أنه ال ٌعطً القدر الكافً من االهتمام لمعاٌٌر األداء.

وبسبب االلتباس المحتمل نتٌجة وجود تفسٌرات مختلفة ،ووجود حاجة لدلٌل واضح للمؤسسات حول معاٌٌر تقوٌم الجودة،
تضع معظم وكاالت الجودة مرجعٌة محددة إلى "المعاٌٌر العامة للممارسات الجٌدة" فً تحدٌد معاٌٌر التقوٌم ،وتوفٌر مبادئ
توجٌهٌة أو وثائق مرجعٌة توضح األمور التً تحتاج إلى دراسة ووصؾ لما ٌعد على أنه ممارسة جٌدة.

ضمان الجودة

عملٌات التقوٌم والمتابعة المتعلقة بجودة األداء ،والتً تخدم غرضٌن مختلفٌن:
(أ) ضمان الحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة وتطوٌره.
(ب) توفٌر ضمان لألطراف المعنٌة بأن الجودة ٌتم الحفاظ علٌها عند مستوٌات مماثلة للممارسة الجٌدة فً المؤسسات
المتمٌزة فً مناطق أخرى من العالم.
ٌدخل ضمن األطراف المعنٌة فً هذا السٌاق ،الطالب والحكومة والمجتمع بمفهومه األشمل ،بما فً ذلك اآلباء والجمعٌات
المهنٌة المتخصصة وسوق العمل.
وعادة ما ٌشمل ضمان الجودة عملٌات داخلٌة وخارجٌة على حد سواء .ومن المتوقع وضع آلٌات لضمان الجودة داخل كل
مؤسسة على أساس مستمر كجزء من تقدٌم البرنامج العادي ،وعادة ما ٌنطوي ذلك على بعض المدخالت الخارجٌة .وتتطلب
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المصداقٌة العامة للجودة تقوٌم دوري خارجً من قبل سلطة مستقلة ،كما أن تقدٌم المشورة الخارجٌة المستقلة من العناصر
الهامة الستراتٌجٌات التطوٌر.

تطوٌر الجودة

تغٌٌر فً المدخالت والعملٌات والنتائج التً تعمل على تطوٌر جودة األداء ،وعادة ما ٌكون ذلك عبر مجموعة كاملة من
أنشطة المؤسسة .وقد ٌستخدم المصطلح لوصف االستراتٌجٌات التً تستخدمها جهة أو منظمة أخرى إلحداث هذه
التغٌٌرات ،والتحقق من نتائجها.
وعلى الرؼم من أن المسؤولٌة الرئٌسة لتطوٌر الجودة ال تقع بالضرورة على عاتق مؤسسة تقدم برامج تعلٌمٌة ،إال أنه من
الممكن أن تساعد اإلجراءات المتخذة من قبل سلطة خارجٌة ممثلة فً خدمات الدعم ،أو الحوافز ،أو اللوائح إلى تطوٌر
الجودة عبر طرق عدة .كما ٌمكن أٌضا وصفها بأنها استراتٌجٌات لتطوٌر الجودة .أما مصطلح "تعزٌز الجودة" المستخدم فً
بعض أنظمة ضمان الجودة فٌحمل نفس معنى "تطوٌر الجودة".

الوزارة المسئولة

الوزارة المسئولة عن إنشاء ،أو تنظٌم ،أو اإلشراف على إحدى مؤسسات التعلٌم العالً.
هناك عدد من الوزارات المختلفة والمسئولة عن مؤسسات مرحلة التعلٌم ما بعد الثانوي ك ٌل فً مجال نشاطها ،والتً قامت
بوضع لوائح لتلك األنشطة تمكنها من توفٌر الدعم المالً والمساعدة فً تطوٌر الجودة .كما أنها عادة ما تملك نظما للمساءلة
بما فً ذلك ترتٌبات تقدٌم التقارٌر السنوٌة .وفً تقوٌماتها للجودة ألؼراض االعتماد وضمان الجودة ،تدرس الهٌئة كال من
أنشطة المؤسسات ونتائج تفاعلها مع الوزارات المسئولة التً شاركت معها.

معادلة الجودة (بدٌل اإلعتماد)

اإلقرار بأن وحدة دراسٌة ما أو مقرر دراسً ما أو أي من عناصر البرنامج التعلٌمً ٌعادل من حٌث الجودة والشمولٌة
عنصرا مماثال ٌقدم فً مكان آخر.
إن هذا المفهوم له أهمٌة خاصة عندما ٌجري النظر فً اعتماد وحدات دراسٌة أُنهٌت أو أُتمت فً مؤسسة أخرى ،سواء
داخل المملكة العربٌة السعودٌة أو فً أي مكان آخر .و ٌنبؽً أن تختلؾ تفاصٌل ما ٌتم تدرٌسه ،والنهج المتبع فً التدرٌس
وفقا الحتٌاجات وخلفٌات المجموعات المختلفة من الطالب والبٌئة التً ٌعٌشون فٌها .ؼٌر أنه ٌجب أال ٌصبح التكٌؾ لتلبٌة
هذه االحتٌاجات عائقا أمام اعتماد الوحدات الدراسٌة شرٌطة تنمٌة المهارات األساسٌة والمفاهٌم والحفاظ على المعاٌٌر
القائمة.

سمات الطالب

السمات الخاصة بالطالب والتً اكتسبوها نتٌجة لسٌاسات واستراتٌجٌات تدرٌس معٌنة لمؤسسة تعلٌمٌة ما.
كثٌرا ما ٌشكل تطوٌر السمات الخاصة بالطالب جزءا هاما من رسالة المؤسسة التعلٌمٌة .فعلى سبٌل المثالٌ ،جوز لمؤسسة
تعلٌمٌة ما تبنً إجراءات لضمان أن الطالب ٌعتمدون على أنفسهم ،وأنهم أكثر إبداعا وأفضل إدارة لألعمال الحرة ،أو أكثر
فعالٌة عند العمل فً مجموعات .وٌشٌر هذا المصطلح عادة للمواقؾ ،والمهارات ،والعادات السلوكٌة أو السمات الشخصٌة
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التً ظهرت فً سلوكٌات الطالب فً المواقؾ الخارجٌة بدال من نتائج التعلم األكادٌمٌة البحتة والتً قد تشٌر إلى قدراتهم
بدال من السلوك الفعلً.
استراتٌجٌات التدرٌس

االستراتٌجٌات المستخدمة من قبل معلم لتطوٌر تعلٌم الطالب.
استراتٌجٌات التدرٌس هً أسالٌب محددة تستخدم لتطوٌر تعلٌم الطالب فً مختلؾ المجاالت .وٌمكن أن تشمل
االستراتٌجٌات ،على سبٌل المثال ال الحصر ،مسألة تسلسل األسئلة لتطوٌر أو تطبٌق مفاهٌم للحاالت الجدٌدة ،وتوضٌح
القٌمة ،واستخدام النظم المتقدمة للمساعدة على حفظ واسترجاع المعلومات ،ودراسات الحالة ،والنمذجة و المحاكاة ( حل
المشكالت ضمن مجموعات) ،ولعب دور معٌن وؼٌر ذلك .وٌنبؽً عدم الخلط بٌن هذا المصطلح و"طرق التدرٌس" ،وهو
مصطلح ٌستخدم لوصؾ شكل من أشكال تنظٌم عملٌة التدرٌس أو تقدٌم التدرٌب ( مثل محاضرة ،أو تدرٌب نظري أو
عملً).

القٌمة المضافة

عملٌة إضافة القٌمة (وعادة ما ٌنطبق على قٌمة معرفة ومهارات الطالب) نتٌجة ألنشطة التعلٌم والتعلم لمؤسسة أو
برنامج.
ٌمكن أن ٌتفاوت المستوى العام لمعرفة ومهارة الطالب الذٌن ٌلتحقون بالبرامج تفاوتا كبٌرا بٌن المؤسسات .وبناء علٌهٌ ،عد
مفهوم "القٌمة المضافة" مهما ا عند النظر فً مساهمة مؤسسة تعلٌمٌة ما فً تعلم الطالب .وفً حٌن أنه ٌمثل مفهوما هاما فً
دراسة نوعٌة األنشطة فً مؤسسة ما ،فإنه من الصعب أن ٌطبق بصورة موضوعٌة ألن توثٌق مدى "القٌمة المضافة "
ٌعتمد على إجراءات دقٌقة بشأن المعارؾ والمهارات المكتسبة والعوامل الحقٌقٌة ألسباب النمو.
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