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ترســيخا للممارســات الجيــدة وتطبيقــا لمعاييــر الجــودة بجميــع الكليــات والعمادات 
المســاندة واإلدارات المختلفــة بجامعــة الملــك خالــد تســعى عمــادة التطويــر 
األكاديمــي والجــودة مــن خــال مســؤولياتها نحــو نشــر ثقافــة الجــودة بالجامعــة 

إلــى التطبيــق األمثــل لهــذه المعاييــر بالتعــاون مــع جميــع وحــدات الجامعــة.

 ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد شــرعت العمــادة فــي إعــداد سلســلة نشــر ثقافــة 
الجــودة وتوضيــح مفاهيمهــا وآليــات تطبيقاتهــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
ويأتــي هــذا الكتيــب » مصطلحــات ومفاهيــم الجــودة » فــي إطــار هــذه السلســلة، 
والــذي يلقــي الضــوء علــى التعاريــف والمفاهيــم والمصطلحــات األساســية شــائعة 
االســتخدام فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، وبمــا يعــد مرشــدا ألعضــاء 
ــم  ــم بمفاهي ــى عل ــوا عل ــات ليكون ــاب والطالب ــن والط ــس واإلداريي ــة التدري هيئ

ولغــة الجــودة.

وتأمــل العمــادة أن تفيــد هــذه السلســلة منســوبي الجامعــة فــي تفعيــل معاييــر 
ضمــان الجــودة واالعتمــاد فــي مختلــف األنشــطة األكاديميــة واإلداريــة بالجامعــة.

واهلل ولي التوفيق

 
 عميد التطوير األكاديمي والجودة 

                                                          د. سالم أحمد القرني 

مقدمة
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مصطلحات ومفاهيم الجودة
ــودة  ــص الج ــي تخ ــات الت ــة للمصطلح ــات اإلجرائي ــن التعريف ــدد م ــد ع يوج
بشــكل عــام والتعليــم العالــي بشــكل خــاص ... فــي هــذا الدليــل نســتعرض 

ــة فــي هــذه الجوانــب. أهــم المصطلحــات والمفاهيــم المتداول

Standard Definition of Quality التعريف القياسي للجودة
مجموعــة مــن الخصائــص والســمات التــي يجــب توافرهــا فــي المنتــج 
أو الخدمــة بحيــث تجعلــه يقــوم بوظيفتــه علــى أكمــل وجــه ويرضــي 

المســتهلك.

Quality Control  مراقبة الجودة
هــي التقنيــات واألنشــطة العلميــة التــي تســتخدم لعمــل الفحــص الدائــم 

لــكل مقومــات النشــاط. 

Quality Assurance ضمان الجودة
هــو نشــاط ووســيلة للتأكــد مــن اســتيفاء المتطلبــات والمعاييــر القياســية 
المطلوبــة للمؤسســة إلنجــاز أهدافهــا ورســالتها وللوصــول إلــى مخرجــات 

ترضــي ســوق العمــل واحتياجــات المجتمــع.

Education Quality Assurance ضمان جودة التعليم
تعنــي التحقــق مــن أن المعايير األكاديمية المتوافقة مع رســالة المؤسســة 
التعليميــة قــد تــم تحديدهــا وتعريفهــا وتحقيقهــا علــى النحــو الــذي يتوافــق 
مــع المعاييــر المناظــرة لهــا ســواء علــى المســتوى القومــي أو العالمــي، 
وأن مســتوى جــودة فــرص التعلم والبحــث العلمي والمشــاركة المجتمعية 
تعتبــر مالئمــة، أو تفــوق توقعــات المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمها 

المؤسســة التعليمية.

Quality Improvement تحسين الجودة
ــة  ــادة فعالي ــة لزي ــا المؤسس ــي تتخذه ــة الت ــطة التنفيذي ــراءات واألنش اإلج
األنشــطة والعمليــات داخلهــا لتعــود بفائــدة أو منفعــة لــكل مــن المؤسســة 

والمســتهلك.

 Continuous Quality Improvement  تحسين الجودة المستمر
دراســة مخططــة ومنظمــة تقــوم بهــا المؤسســة التعليميــة أو البرنامــج 
األكاديمــي لعملياتهــا بشــكل مســتمر، بهــدف تحســين األداء ورفــع ومراقبــة 

مســتوى الجــودة.

   Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة
ــاليب  ــتخدام أس ــة باس ــاط المؤسس ــر نش ــى تطوي ــدف إل ــفي يه ــر فلس فك
تحليليــة وإحصائيــة متطــورة ومتنوعــة للحصــول علــى أفضــل النتائــج وإشــراك 
جميــع عناصــر المنظومــة وإدارتهــا بمــا يحقــق الجــودة المطلوبــة فــي العمل 

المؤسســي وإرضــاء المســتفيدين. 

Quality Policy سياسة الجودة
ــن المؤسســة مــن الوصــول إلــى مســتوى جــودة عــال  ــذي يمّك المنهــج ال

ــر مــن اكتســاب رضــاء العمــالء. يتيــح لهــا فرصــة أكب

Quality Objectives أهداف الجودة
مجموعــة الطموحــات التــي تســعى المؤسســة إلــى تحقيقهــا، وتضــع خطــة 

للوصــول إليهــا بحيــث تزيــد مــن ثقــة العمــالء فيهــا ومــن نجاحهــا.

Quality Costs تكاليف الجودة
كل تلــك المبالــغ المدفوعــة أو المصروفــة أو التــي مــن شــأنها الحفــاظ على 

جــودة المنتجــات والخدمــات أو زيادتها.
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Quality Strategy استراتيجية الجودة
ــأنها  ــن ش ــي م ــر والت ــدى القصي ــى الم ــة عل ــط الموضوع ــة الخط مجموع

ــتواها. ــاء بمس ــودة واالرتق ــداف الج ــق أه تحقي

Quality Activities أنشطة الجودة
هــي أنشــطة لقيــاس مــدى اإلنجــاز، والتعــرف علــى فــرص التحســين فــي 

تقديــم الخدمــات وتشــمل التنفيــذ والمتابعــة.

Quality of Conformance جودة التطابق
ــع  ــي( م ــرج التعليم ــج )المخ ــس المنت ــر ومقايي ــن معايي ــارب بي ــدى التق م

ــودة. ــام الج ــي نظ ــل مصمم ــن قب ــة م ــس الموضوع ــر والمقايي المعايي

Quality Committees لجان الجودة
مجموعة األشــخاص ســواء من داخل المؤسســة أو من خارجها المســؤولين 

عــن متابعــة ســير نظام الجــودة داخل المؤسســة.

Quality Standards معايير الجودة القياسية
نظــم وحــدود لتنفيــذ العمــل داخــل المؤسســة بحيــث تصبــح كل منتجاتهــا 
علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة، ويكــون ذلــك وفقــا لنظــام قياســي معترف 

بــه صــادر مــن منظمــة دوليــة أو محليــة.

Quality Tools أدوات الجودة
األســاليب والطــرق والمخططــات التــي تســتخدم لحــل مشــكالت الجــودة 
وتقييم مســتوى األداء داخل المؤسســة أو تســاعد على تطوير المؤسســة.

    Statistical Quality Tools أدوات الجودة اإلحصائية
األســاليب والطــرق والمخططــات التــي تســتخدم لحــل مشــكالت الجــودة 
وتقييــم مســتوى األداء داخــل المؤسســة عــن طريــق التعامــل مــع البيانــات 

الرقميــة مــن تجميــع وتحليــل وتتبــع للوصــول إلــى النتائــج المرجــوة.

 Internal System for Quality للجــودة  الداخلــي  النظــام 
M a n a g e m e n t

ــة والعناصــر  ــذي تتبناهــا المؤسســة لتحســين البرامــج التعليمي النظــام ال
األخــرى المؤثــرة فيهــا، كمــا يتضمــن تحديــدا دقيقــا لمواصفــات الجــودة، 
وتحديــد الممارســات الجيــدة باإلضافــة إلــى التعــرف علــى معوقــات 

ــين. ــات التحس ــة األداء ومقترح ــم ومتابع ــة التعل عملي

Quality Management Unit وحدة إدارة الجودة
الوحــدة المســؤولة عــن إدارة الجــودة داخــل المؤسســة وتتوافــر لديهــا 
ــة إلدارة الجــودة  ــة الخاصــة بالممارســات التطبيقي ــق واألدل كافــة الوثائ

بالمؤسســة.

 Effectiveness of Quality والتحســين  الجــودة  إدارة  فعاليــة 
Management and Enhancement

كفــاءة نظــام الجــودة المســتخدم داخــل المؤسســة وقدرتــه علــى تحقيق 
إنجــازات ونيل رضــاء كل المســتفيدين.

Action Plans الخطط التنفيذية
هــي مجموعــة األنشــطة المختلفــة التــي يتــم إعدادهــا وتنفيذهــا فــي 
تسلســل واضــح للوصــول إلــى أهــداف محــددة، مثــل األنشــطة والمهــام 
ــا  ــة وأهدافه ــات المؤسس ــق غاي ــل تحقي ــن أج ــا م ــام به ــوب القي المطل
االســتراتيجية، والتــي تتطلــب تحديــدا دقيقــا للمســؤوليات وجــدول زمنــي 

ومؤشــرات متابعــة وتقييــم ومؤشــرات إنجــاز.

 Development of )تطويــر األداء األكاديمــي )لعضــو هيئــة التدريــس
)Academic Performance )for Faculty Members

مفهــوم يشــمل جميــع الجوانــب المختلفــة مــن شــخصية عضــو هيئــة 
التدريــس واألدوار المأمولــة منــه ألداء أعمالــه األكاديميــة ســواء كانــت 

ــة. ــة أو تقويمي ــة أو بحثي ــة أو منهجي ــة أو إداري ــية أو تقني تدريس
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Evaluation التقويم
الجهــود التــي يتــم مــن خاللهــا منــح قيمــة لألشــياء أو األنشــطة أو 

اإلمكانــات.

 Performance Evaluation تقويم األداء
يقصــد بــه التوصــل إلــى أحــكام قيميــة محــددة لألنشــطة والبرامــج 
الجامعيــة مــن خــالل اســتخدام بعــض المقاييــس المرجعيــة التــي تســاعد 

ــم. ــة بالتقوي ــر الخاص ــف العناص ــن مختل ــة بي ــم وإدراك العالق ــى فه عل

Quality Assessment تقويم الجودة
مراجعــة لتشــخيص وتقويــم عمليــة التعليم والمخرجــات التعليميــة والبحثة 
والمجتمعيــة واإلداريــة، بنــاًء علــى دراســة ذاتيــة تفصيليــة للمناهــج، 
والهيــكل التنظيمــي، وفعاليــة المؤسســة والبرنامــج، ويتــم تصميمهــا 
ــر  ــي المعايي ــت المؤسســة أو البرنامــج أو البرنامــج يلب ــد مــا إذا كان لتحدي

ــز أم ال. ــًا للتمي ــة عموم المقبول

Circles Quality دوائر الجودة
 تتكــون دوائــر الجــودة مــن األفــراد الذيــن يــؤدون أعمــااًل متشــابهة. 
يعملــون طواعيــة  أفــراد  بيــن ســتة وعشــرة  أعضائهــا  عــدد  ويتــراوح 
ــر رســمي مــن خــالل دوريــة تســتغرق مــا يقــرب مــن الســاعة  وبشــكل غي
خــالل أوقــات العمــل، ويعيــن أو ينتخــب لــكل جماعــة قائــد مــن أعضائهــا. 
وتتمثــل المهمــة األساســية لهــذه الدوائــر فــي تحديــد وتحليــل ومعالجــة 
والممارســات  التجــارب  أثبتــت  وقــد  بالجــودة،  المتعلقــة  المشــكالت 
العمليــة أن دوائــر الجــودة قــد حققــت عــدة نتائــج مــن أهمها: تنميــة الثقة 
بالنفــس وتطويــر المهــارات الفرديــة للعامليــن، وتعزيز االتصــاالت العمالية 
وتدعيــم روح االهتمــام بمشــكالت العمــل، وزيــادة معــدل اإلنتــاج وتقليــل 
الفاقــد واإلســراف فــي المــوارد، وتخفيــض تكاليــف اإلنتــاج، تقليــل معدل 

ــم روح االنتمــاء للمنشــأة. ــادة الرضــا الوظيفــي، وتدعي ــاب، وزي الغي

Indicators المؤشرات
مقاييــس محــددة يتــم اســتخدامها مــن قبــل المؤسســة أو المنشــأة لتقويــم 

جــودة األداء وفقــًا لمعاييــر محــددة.

)Key Performance Indicators )KPIs مؤشرات األداء الرئيسة
مجموعــة مــن المعاييــر التــي تصــف جــودة العمــل والتــي يتــم علــى 
أساســها تقويــم األداء، وهــي أشــكال محــددة مــن األدلــة )عــادة يتــم 
اختيارهــا مســبقا( تســتخدمها المؤسســة أو هيئــة أخــرى لتقديــم دليــل علــى 

جــودة األداء.

Work Regulation نظام العمل
ــة  ــة الخارجي ــع البيئ ــا وم ــا بينه ــل فيم ــي تتفاع ــر الت ــن العناص ــة م مجموع
ــك مــن أجــل  ــن، وذل ــر علــى اآلخري ــر فــي أحدهــا يؤث بحيــث يكــون أي تأثي

ــة. ــداف المنظم ــق أه تحقي

Benchmarking المقارنة المرجعية
قيــاس أداء المؤسســة فــي مجــال معيــن بالمقارنــة مــع هيئــة أو جامعــة 
أخــرى معروفــة بتفوقهــا فــي نفــس المجــال، وبهــذا تتمكــن المؤسســة 

مــن تحديــد إنجازهــا والعمــل علــى تحســين أدائهــا.

License الترخيص
موافقــة رســمية تمنــح فــي الغالــب مــن جهــة حكوميــة؛ لبــدء العمــل فــي 

نشــاط محــدد.

Ranking التصنيف
مصطلــح يســتخدم لإلشــارة إلــى ترتيــب برامــج أو مؤسســات تعليميــة مقارنة 
ببرامــج أو مؤسســات أخــرى، وذلــك عــن طريــق جهــات متخصصــة ووفــق 

معاييــر تضعهــا كل جهــة.
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Institutional Accreditation االعتماد المؤسسي
ــة مــا إذا كانــت  ــة االعتمــاد لمؤسســة تعليمي ــراف الــذي تمنحــه هيئ االعت
ــدة،  ــة والمعتم ــر المعلن ــع المعايي ــق م ــا تتواف ــات أن برامجه ــتطيع إثب تس
وأن لديهــا أنظمــة قائمــة لضمــان الجــودة والتحســين المســتمر ألنشــطتها 
األكاديميــة، وذلــك وفقــا للضوابــط المعلنــة التــي تنشــرها هيئــة االعتمــاد.

Program Accreditation االعتماد األكاديمي
هــو االعتــراف بــأن برامــج مؤسســة تعليميــة مــا قــد حققــت أو وصلــت إلــى 
ــر الكفــاءة والجــودة الموضوعــة ســلفا مــن قبــل  الحــد األدنــى مــن معايي

الهيئــة المانحــة لشــهادة االعتمــاد.

Strategic Planning التخطيط االستراتيجي
ــذي يراعــي مــا يحيــط بالمؤسســة مــن  ــوع مــن التخطيــط المســتقبلي ال ن
قــوى وعوامــل خارجيــة باعتبــار أن لهــا تأثيــر كبيــر علــى التصــور المســتقبلي، 
وكذلــك بيئتهــا الداخليــة ومــا لهــا مــن تأثير علــى هــذا التصــور أيضا.مجموعة 
ــد المؤسســة أن تكــون  ــدأ برســم الصــورة التــي تري ــات التــي تب مــن العملي
عليهــا فــي المســتقبل، ثــم تحديــد األهــداف االســتراتيجية التــي تســاعد على 
تحقيــق هــذه الصــورة، ومــن ثــم تحديــد االســتراتيجيات والوســائل الكفيلــة 

بتحقيــق هــذه األهــداف.

Organization’s Culture الثقافة التنظيمية
مجموعــة القيــم فــي المنظمــة التــي تشــكل جوانبهــا الملموســة )التقاليد، 

األســاطير، اللغــة، الرمــوز، الشــعائر(، وأيضــًا ســلوكيات أعضائها.

Operational Plan الخطة التشغيلية
تتضمــن مختلــف األنشــطة والمهــام المطلــوب القيــام بهــا مــن أجــل تحقيق 
األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة، مــع تحديــد دقيــق لمســؤوليات التنفيــذ 

وفتــرة التنفيــذ ومؤشــرات التقييــم والمتابعــة ومســتويات اإلنجــاز.

 Strategic Review Report تقرير المراجعة االستراتيجية
هــو تقريــر دوري )مــرة كل خمــس ســنوات( يوضــح النتائــج التــي تــم 
التوصــل إليهــا فــي المراجعــة االســتراتيجية، ويشــير إلــى البيانــات 
الداعمــة وخطــة العمــل المتبنــاة، ويعتبــر التقريــر أحــد الوثائــق الرئيســة 

التــي تقدمهــا المؤسســة ضمــن أوراق االعتمــاد.

تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات )التحليــل 
SWOT Analysis الرباعــي(  أو  البيئــي 

أداة تحليليــة مــن أدوات الجــودة والتــي تهــدف إلــى تقييــم ودراســة 
ــد نواحــي القــوة  ــا لتحدي ــي لمؤسســة م الوضــع االســتراتيجي الحال
والضعــف فــي المؤسســة ومعرفــة فرصهــا فــي التطويــر، ومــا 
ــر بهــا بحيــث تســاعد علــى وضــع الخطــط  ــدات التــي تؤث هــي التهدي

االســتراتيجية التطويريــة للمؤسســة.

Evaluation التقييم
عمليــة قيــاس جــودة األداء فــي كل األنشــطة بهــدف التحســين 

المســتقبلي. لــألداء  المســتمر 

Problem Solving حل المشكات
عمليــة تفكيــر إليجــاد طريقــة لمعالجــة معوقــات نجــاح العمــل الناتجــة 
مــن أســباب معينــة باســتخدام طــرق منظمــة فــي التفكيــر ممــا يزيــد 

مــن احتماليــة إيجــاد حــل مناســب وســريع.

Inspection الفحص
نشــاط إصالحــي يقيــس مواصفــات منتــج )مخــرج( مــا لتحديــد مــدى 

ــم. ــات التصمي تطابقــه مــع متطلب

Analysis التحليل
عبــارة عــن عمليــة اختبــار لنظــام مــا عــن طريــق تقســيمه لعــدة أجــزاء 

واختبــار كل منهــا علــى حــده بالوســيلة المناســبة.
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Review المراجعة
عمليــة مراجعــة فــي المؤسســة التعليميــة لتحديــد مــا إذا كانــت 
ــطة  ــة األنش ــة وبقي ــة التحتي ــون والبني ــية، والموظف ــج الدراس المناه
األخــرى تتوافــق تمامــا مــع األهــداف المعلنــة والغايــات، فالمراجعــة 
ــات  ــي المؤسس ــاءلة ف ــدأ المس ــى مب ــاص عل ــكل خ ــز وبش ــا ترك هن

ــج. والبرام

Peer Review مراجعة األقران
ــر  تقويــم خارجــي لجــودة وفعاليــة البرنامــج األكاديمــي وفــق معايي
الخارجييــن بمجــال  بتنفيــذه فريــق مــن المقيميــن  محــددة يقــوم 
البرنامــج األكاديمــي ولهــم معرفــة ودرايــة بالتعليــم العالــي بصفــة 

عامــة.

Motivation التحفيز
عبــارة عــن مكافــآت ماديــة أو عينيــة تعطــي للعامليــن بالمؤسســة من 

أجــل زيــادة حماســهم تجــاه العمــل وبالتالــي زيــادة جــودة المنتجات.

  Work Team فريق العمل
مجموعــة مــن األشــخاص ذوي مهــارات مختلفــة ومتعــددة يعملــون 
ــرة  مــع بعضهــم البعــض مــن أجــل الوصــول لهــدف موحــد خــالل فت

زمنيــة معينــة يتشــاطرون فيهــا مهاراتهــم المختلفــة.

Documentation التوثيق
عمليــة كتابــة وتســجيل كل بيانــات العمــل بالمؤسســة حتــى يتكــون 
للمؤسســة تاريــخ ونقــاط مرجعيــة وآليــات تســتطيع عــن طريقهــا تحليل 

هــذه البيانــات المســجلة بهــدف التطويــر والتحســين.

Vision الرؤية
صورة المؤسسة وطموحاتها وأهدافها على المدى الطويل.

Mission الرسالة
المؤسســة  مهمــة  يوضــح  والــذي  المعلــن  المؤسســة  دســتور 

المســتهدفة. ومخرجاتهــا 

Mission Statement نص الرسالة
نــص الرســالة يصــف العمــل الذي تؤديــه المؤسســة التعليميــة، ويجيب 
ــة؟  ــة للمؤسس ــات الرئيس ــا الخدم ــة: م ــاؤالت التالي ــى التس ــا عل ضمن
مــن هــو عميلهــا؟ وكيــف تقــدم الخدمــة؟ الغايــات Goalsعبــارة عامــة 

لتطويــر أنشــطة المؤسســة التعليميــة وترســيخ رســالتها.

Objectives األهداف
عبــارة محــددة لترســيخ رســالة المؤسســة التعليميــة ، وهــي أهــداف 

ألنشــطة معينــة ذات نتائــج منشــودة ومتوقعــة.

Criterion المعيار
ــار صفــة أو قاعــدة تســتخدم  وســيلة للحكــم علــى شــيء مــا، والمعي
لتقييــم أو تعريــف أو تصنيــف شــيء مــا، وهــو أيضــا مســتوى التقييــم.

Criterion المعيار الفرعي
هو معيار فرعي تقاس عليه عملية األداء للتمكن من تقييمها.

Academic Standards المعايير األكاديمية
معاييــر محــددة تقررهــا المؤسســة وتكــون مســتمدة مــن مراجــع 
خارجيــة قوميــة أو عالميــة وتتضمــن الحــد األدنــى مــن المهــارات 
والمعرفــة المفتــرض أن يكتســبها الخريجــون مــن البرنامــج وتســتوفي 

ــة. ــة المعلن ــالة المؤسس رس
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Academic Reference Standards المعايير القياسية المرجعية
نقــاط مرجعيــة يمكــن بواســطتها مقارنــة معاييــر جــودة البرنامــج، 
ــات  ــاز والصف ــتويات اإلنج ــول مس ــة ح ــات عام ــل توقع ــي تمث وبالتال

ــا. ــص م ــج تخص ــي خري ــا ف ــب توافره ــي يج ــة الت العام

Higher Education Institution مؤسسة التعليم العالي
جامعــة أو كليــة أو معهــد عالــي يقــدم برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى 
ــوس( أو  ــي( أو )بكالوري ــوم جامع ــي )دبل ــل جامع ــي قب ــل علم مؤه

ــتير-دكتوراه(. ــى )دبلوم-ماجس ــة أعل درج

Organizational Structure الهيكل التنظيمي للمؤسسة
ــاكل اإلدارات  ــة وهي ــل المؤسس ــل داخ ــيم العم ــح تقس ــط يوض مخط
والتسلســل الوظيفــي ومســمى الوظائــف المتاحــة داخــل المؤسســة.

Self Evaluation  التقويم الذاتي للمؤسسة
العمليــة الخاصــة بتقويــم أداء المؤسســة )أو البرنامــج( عــن طريــق 
منســوبي المؤسســة أنفســهم، وذلــك بالتحليــل الدقيــق وتوصيــف 
ــوة  ــاالت الق ــد مج ــة وتحدي ــن ألداء المؤسس ــع الراه ــخيص الوض وتش
الجهــة  فــي ضــوء معاييــر محــددة وحســب متطلبــات  والضعــف 

المانحــة لالعتمــاد.

  Priorities for Improvement أولويات التحسين
بعــد إجــراءات التقويــم الذاتــي لمعاييــر الجــودة واالعتمــاد، يتضــح 
عــدد أو مجموعــة مــن المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســين، وبالطبــع 
ال تســتطيع المؤسســة )أو البرنامــج( أن تقــوم بهــا جميعــا فــي نفــس 
الوقــت، لذلــك تحــدد المجــاالت المهمــة ذات األولويــة للتحســين 

ــي. ــم الذات ــر التقوي ــي تقري ــا ف وتوضحه

 Processes )العمليات )اإلجراءات
جميــع السياســات واإلجــراءات اإلداريــة التــي تتــم داخــل المؤسســة 

التعليميــة فــي تخطيــط وتقديــم ومراجعــة برامجهــا.

External Evaluation التقويم الخارجي
مراجعــة مســتقلة يقــوم بهــا أفــراد أو جهــات مــن خــارج المؤسســة 
لتقويــم أنشــطة وعمليــات ومعاييــر الجــودة التــي تبنتهــا المؤسســة.

External Reviewer المراجع الخارجي
أحــد األعضــاء األكاديمييــن مــن خــارج المؤسســة ذو خبــرة فــي مجــال 
التخصــص يتــم دعوتــه مــن قبــل المؤسســة لمراجعة هيــكل أو محتوى 
برنامــج تعليمــي مــا وعالقتــه بالنتائــج التعليميــة المســتهدفة وجــودة 
ــالب  ــم الط ــس وتقيي ــرق التدري ــة ط ــم ومالءم ــم والتعلي ــرص التعل ف

وغيرهــا مــن البنــود التــي تفــي بمتطلبــات جــودة البرنامــج.

Annual Report التقرير السنوي
تقريــر التقويــم الذاتــي الــذي يعــد كل عــام للكليــة ويقــوم علــى تقارير 

برامجهــا األكاديميــة واألنشــطة المختلفــة التي تحقق رســالتها.

 Program البرنامج
مجموعــة متكاملــة مــن المقــررات الدراســية واألنشــطة يتلقاهــا 
الطــالب فــي مجــال أكاديمــي محــدد، بحيــث أن النجــاح فــي إتمامــه 

ــل. ــة أو مؤه ــة أكاديمي ــى درج ــول عل ــم للحص يؤهله

 Program Objectivesأهداف البرنامج
النتائــج النهائيــة التــي يســعى البرنامــج إلــى تحقيقهــا، والتــي يجــب أن 
تكــون محــددة بدقــة وواضحــة ومفهومــة وواقعيــة ومرنــة وقابلــة 

للقيــاس.
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Program Evaluation تقويم البرنامج
األســاليب المســتخدمة للحصــول علــى آراء المســتفيدين مــن البرنامج 
ويشــملون الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة والخريجيــن 
ــك  ــة، وذل ــات ذات الصل ــال والهيئ ــاب األعم ــور وأصح ــاء األم وأولي
بهــدف تحســين وتطويــر البرنامــج التعليمــي ليلبــي احتياجــات ســوق 

العمــل والمجتمــع.

Student Assessment تقييم الطاب
مجموعــة العمليــات التــي تتضمن االختبارات وأنشــطة أخــرى تقررها 
المؤسســة لقيــاس مــدى تحقيــق النتائــج التعليميــة المســتهدفة مــن 

برنامــج أو مقــرر دراســي معين.

Student Achievement إنجاز الطاب
مســتوى أداء الطــالب داخــل المؤسســة التعليميــة ومــا أحــرزوه مــن 

تفــوق وعلم واكتســاب للمهــارات.

Student Support دعم الطاب
أقصــى  علــى  الحصــول  لكيفيــة  وإرشــادهم  الطــالب  مســاعدة 

للمؤسســة. التعليمــي  البرنامــج  مــن  اســتفادة 

Learning Resources موارد التعلم
اإلمكانيــات التعليميــة للمؤسســة التــي توفــر ســهولة ويســر التعلــم 

للطــالب والحصــول علــى المعلومــة.

Learning Styles أنماط التعلم
هــي الطــرق المختلفــة التــي تتــم مــن خاللهــا عمليــة التعلــم، ومنهــا 
ــد،  ــن بع ــم ع ــي، والتعل ــم الذات ــه، التعل ــا لوج ــر وجه ــم المباش التعل

والتعلــم اإللكترونــي.

Teaching Methods طريقة التدريس
تتضمــن أشــكال التعليــم المختلفــة مثــل المحاضــرات والــدروس 
اإلضافيــة والتدريــب المعملــي والتدريــب الميدانــي والواجبــات 

والتكليفــات ...إلــخ.

Teaching Strategies استراتيجيات التدريس
ــف  ــي مختل ــالب ف ــم الط ــر تعلي ــتخدم لتطوي ــددة تس ــاليب مح أس
المجــاالت، ويمكــن أن تشــمل تلك االســتراتيجيات على ســبيل المثال 
ال الحصــر: تسلســل األســئلة لتطويــر أو تطبيــق مفاهيــم، اســتخدام 
النظــم المتقدمــة للمســاعدة علــى حفــظ واســترجاع المعلومــات، 
ودراســات الحالــة، والنمذجــة والمحــاكاة، وحــل المشــكالت ضمــن 
مجموعــات، ولعــب األدوار ... وغيــر ذلــك. ويجــب عــدم الخلــط بيــن 
هــذا المصطلــح وطــرق التدريــس؛ فاألخيــر يســتخدم لوصــف شــكل 
مــن أشــكال تنظيــم عمليــة التدريــس أو تقديــم التدريــب )محاضــرة – 

تدريــب نظــري أو عملــي أو ميدانــي(.

 Inputs المدخات
اإلمكانــات المتاحــة التــي يمكــن اســتخدامها مــن قبــل المؤسســة 

التعليميــة لتقديــم برامجهــا التعليميــة.

Outcomes المخرجات
النتائــج النهائيــة لعمليــات وأنشــطة التعلــم والتعليــم والبحــوث 

التعليميــة. للمؤسســة  المجتمعيــة  والخدمــات 

Self Learning التعلم الذاتي 
تنميــة قدراتــه ومهاراتــه  الطالــب علــى االســتمرار فــي  قــدرة 
المعرفيــة والذهنيــة والمهنيــة ذاتيــا، وذلــك بخالف الطــرق النمطية 

ــم. فــي التعل
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 Teaching and Learning Methods أساليب التعليم والتعلم
ــق  ــي يســتخدمها المعلمــون لمســاعدة الطــالب فــي تحقي الطــرق الت

ــررات الدراســية. ــة المســتهدفة للبرامــج والمق ــج التعليمي النتائ

 National Qualification Framework اإلطار الوطني للمؤهات
عنصــر مهــم فــي نظــام ضمان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي يضمن أن 
تكــون جــودة التعليــم العالــي فــي المملكــة مســاوية ألعلــى المعاييــر 
ــر  ــة ومســتويات أو معايي ــدد طبيعــة وكمي ــة، وهــو وثيقــة تح العالمي
ــى  ــدف إل ــة. ويه ــة والمهني ــات األكاديمي ــح الدرج ــالزم لمن ــم ال التعل
ضمــان اتســاق معاييــر نواتــج تعلــم الطلبــة فــي المملكــة بغــض النظــر 
عــن المؤسســة التــي درس بهــا الطالــب. كمــا يهدف إلى ضمــان تكافؤ 
هــذه المعاييــر مــع معاييــر الشــهادات التــي تمنحهــا مؤسســة التعليــم 
العالــي فــي شــتى أنحــاء العالــم. ويســاعد اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
فــي إيجــاد نقــاط مقارنــة مالئمــة للمعاييــر األكاديميــة لتسترشــد بهــا 
ــة،  ــة الذاتي ــط والمراجع ــات التخطي ــي عملي ــة ف ــات التعليمي المؤسس
والمراجعــون الخارجيــون المشــاركون فــي عمليــات اعتمــاد البرامــج 
والمراجعــات المؤسســية، وجهــات التوظيــف فــي فهــم مهــارات 
ــي  ــية الت ــر األساس ــم. والعناص ــد يعينونه ــن ق ــن الذي ــدرات الخريجي وق
بنــي عليهــا اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت هــي: المســتويات، الســاعات 

المعتمــدة، مجــاالت نواتــج التعلــم المســتهدفة.

Levels المستويات
ــات المتوقعــة خــالل تقــدم الطــالب  ــار الفكــري والصعوب ــل المعي تمث
فــي برنامــج دراســي معيــن، فدرجــة الصعوبــة أو تعقيــد التعلــم تــزداد 
ــا  ــط أيض ــات ترتب ــذه الصعوب ــج، وه ــي البرنام ــالب ف ــدم الط ــا تق كلم
بمخرجــات التعلــم المتوقعــة. ويمكــن تحديــد المســتويات لفصــول 

دراســية أو لســنوات دراســية أو لشــهادات أو درجــات أكاديميــة.

Credit Hours الساعات المعتمدة
هــي النقــاط أو الســاعات المخصصــة مــن قبــل المؤسســة لوصــف 
ــة أو  ــاز درجــة تعليمي ــم المتوقــع الجتي مقــدار الجهــد أو حجــم التعل
مقــرر دراســي أو أي وحــدة دراســية مــن الوحــدات المكونــة لبرنامج 

تعليمــي معيــن.

Domains of Learning Outcomes مجاالت نواتج التعلم
ــم المتوقعــة مــن  ــواع التعل ــي للمؤهــالت أن ــف اإلطــار الوطن يصن
التعلــم فــي كل  أربعــة مجــاالت ويصــف نواتــج  الطــالب فــي 
ــي:  ــة ه ــاالت األربع ــذه المج ــا. وه ــة منه ــكل مجموع ــتوى ب مس
المعرفــة، المهــارات اإلدراكيــة، مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن 
المعلومــات  وتقنيــة  التواصــل  مهــارات  المســؤولية،  وتحمــل 
ــة  ــى المهــارات النفســية الحركي ــة، باإلضافــة إل والمهــارات العددي

)ويطبــق المجــال الخامــس فقــط فــي بعــض البرامــج(.

 Knowledge المعرفة 
وهــي القــدرة علــى اســترجاع المعلومــات وفهمهــا وتقديمهــا، 
والتــي تشــمل: معرفــة حقائــق معينــة، ومعرفــة مفاهيــم أو أســس 

ــة. ــات محــددة، ومعرفــة إجــراءات معين ونظري

Cognitive Skills المهارات اإلدراكية
القــدرة علــى: تطبيــق اإلدراك المفاهيمــي للمفاهيــم  وتشــمل 
ــر  ــة فــي التفكي ــق األســاليب المتضمن ــادئ والنظريات.وتطبي والمب
ــى  ــاء عل ــك بن ــواء كان ذل ــكالت س ــي للمش ــل اإلبداع ــد والح الناق
طلــب مــن اآلخريــن أو عنــد مواجهــة مواقــف جديــدة وغيــر متوقعة.
ــتخدام  ــي باس ــال دراس ــي مج ــكالت ف ــع والمش ــة المواضي ودراس
مجموعــة مــن المصــادر المتنوعــة واســتخالص اســتنتاجات صحيحــة.
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مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية
Interpersonal & Responsibility Skills 

ــي  ــم الذات ــؤولية تعلمه ــالب مس ــل الط ــى: تحم ــدرة عل ــمل الق وتش
فــي  والعمــل  والمهنــي،  الشــخصي  التطويــر  فــي  واالســتمرار 
ــد الحاجــة، والتصــرف  ــادة عن مجموعــة بشــكل فعــال وممارســة القي
ــكل  ــرف بش ــة، والتص ــخصية والمهني ــات الش ــي العالق ــؤولية ف بمس
أخالقــي وااللتــزام بالقيــم األخالقيــة العاليــة علــى النطــاق الشــخصي 

واالجتماعــي. 

العدديــة  والمهــارات  المعلومــات  وتقنيــة  التواصــل  مهــارات 
 Communication, Information Technology, Numerical

Skills
وتشــمل القــدرة علــى: التواصــل الشــفهي والكتابــي بشــكل فعــال.
األســاليب  واســتخدام  والمعلومــات،  االتصــاالت  تقنيــة  اســتخدام 

الحســابية واإلحصائيــة األساســية

Psychomotor Skills  المهارات النفسية الحركية
وتشــمل البراعــة البدنيــة، وهــي المجــال الخامــس والــذي ينطبــق 
علــى بعــض البرامــج فقــط، وتعــد هــذه المهــارات ذات أهميــة عاليــة 
فــي بعــض الحقــول الدراســية؛ فعلــى ســبيل المثــال، فــإن المهــارات 
النفســية الحركيــة مطلوبــة بمســتوى عــال جــدا لــكل مــن الجراحيــن 

ــيقيين. ــن والموس والفناني

Working Environment بيئة العمل
داخــل  والموظفيــن  بالوظائــف  المحيطــة  والظــروف  المــكان 

الواحــدة. المؤسســة 

 Infrastructure البنية التحتية
البنيــة األساســية التــي تســهل العمــل علــى العاملين داخل المؤسســة 

مثــل الهواتــف وأجهــزة الحاســب اآللي.

Corrective Action إجراء تصحيحي
الفعــل الــذي يتخــذ ليصحــح الخطــأ الواقــع فــي العمــل والمكتشــف 

أثنــاء الفحــص والمراجعــة.

Preventing Action إجراء وقائي
الفعــل الــذي يتخــذ ليمنــع وقــوع أخطــاء فــي العمــل وبالتالــي يقــي 

المؤسســة عواقــب حدوثــه.

Customer Satisfaction رضا المستهلك
ــي  ــة الت ــج أو الخدم ــن المنت ــاء ع ــعادة والرض ــتهلك بالس ــعور المس ش
حصــل عليهــا، ويعتبــر هــذا الرضــاء هــو هــدف الجــودة األساســي فــي 
كل مبادئهــا حيــث إنــه ال يمكــن اعتبــار المؤسســة جيــدة إال إذا حظيــت 

برضــاء المســتهلكين عــن منتجاتهــا وخدماتهــا.

Training التدريب 
ــدة تكســب الفــرد مهــارات  ــى إجــراءات ومعلومــات جدي ــن عل التمري

ــه فــي العمــل. تــؤدي إلــى تحســين أدائ

Self Study  الدراسة الذاتية
ــة  ــودة وفاعلي ــم ج ــة وتقيي ــة بمراجع ــة معين ــة تعليمي ــام مؤسس قي
برامجهــا األكاديميــة وهيئتهــا التدريســية وبنيتهــا التحتيــة، وينتــج عنهــا 
مــا يعــرف بتقريــر الدراســة الذاتيــة، وذلــك فــي ضــوء معاييــر وضعــت 
بواســطة هيئــة اعتمــاد محليــة أو دوليــة، وتتــم الدراســة الذاتيــة عــادة 
فــي إطــار التحضيــر لزيــارة فريــق تعينــه تلــك الهيئــة لتقييــم المؤسســة.
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 Site Visit الزيارة الميدانية
الزيــارة التــي يقــوم بهــا المراجعــون الخارجيــون المعتمــدون ألغــراض 
التقويــم واالعتمــاد، ويتــم خاللهــا المراجعــة والفحــص لجميــع معاييــر 
الجــودة واالعتمــاد واألدلــة ومؤشــرات األداء المتعلقــة بهــا كمــا 
ــب  ــي تقدمــت بطل ــة للمؤسســة الت هــي واردة فــي الدراســة الذاتي

االعتمــاد.

 Peer Reviewer المراجع النظير
فــرد علــى نفــس الــكادر المهنــي والتخصــص األكاديمــي مثــل األفراد 
الذيــن يقومــون بتوصيــل مــا تقدمــه المؤسســة، لكنــه ليــس مــن 
نفــس المؤسســة ويســتطيع، دون تضــارب فــي المصالــح، المســاهمة 
فــي مراجعــة البرنامــج التعليمــي ألغــراض االعتمــاد أو ضمــان الجــودة 

الداخليــة.

 Facilitator الميسّر
فــي  والخبــرة  األقدميــة  ذوي  مــن  التدريــس  هيئــة  مــن  عضــو   
المؤسســة التعليميــة يقــوم بتيســير عمليــة مراجعــة النظــراء أثنــاء 

الميدانيــة. الزيــارات 

 Stakeholders المستفيدون
مجموعــة مــن األفــراد الذيــن لديهــم اهتمــام مشــروع باألنشــطة 
التعليميــة للمؤسســة، مــن حيــث جــودة معاييــر التعليــم وكذلــك مــن 
حيــث فعاليــة النظــم والعمليــات الموضوعــة لضمــان الجــودة، ويعتمد 
التحديــد الدقيــق لنــوع ونطــاق مجموعــات المســتفيدين واهتماماتهم 
ــا  ــة به ــطة التعليمي ــال األنش ــة ومج ــالة المؤسس ــى رس ــة عل المتباين
ــة. ومــن أمثلــة المســتفيدين: الطــالب – الخريجــون  والظــروف المحلي

-أعضــاء هيئــة التدريــس – أربــاب العمــل – الهيئــات ذات الصلــة.

     Research Scholarly Activities األبحاث واألنشطة العملية
تقــدم المؤسســة التعليميــة فرصــة لممارســة البحــث العلمــي وتنفيــذ 
مشــاريع وأنشــطة عمليــة داخلهــا ممــا يكســب الطــالب خبــرة البحــث 

والتنفيــذ العملــي لمــا يدرســونه.

Community Involvement المشاركة المجتمعية
مســاهمة المؤسســات والجمعيــات المهتمــة بالنشــاط العلمــي فــي 
تطويــر التعليــم عــن طريــق تقديــم اآلراء البنــاءة والمســاعدات الماديــة 

إن أمكــن للمؤسســة التعليميــة.

 Continuous Quality Improvement ــتمر ــودة المس ــين الج تحس
))CQI

دراســة مخططــة ومنظمــة تقــوم بهــا المؤسســة التعليميــة أو البرنامــج 
ــع  ــين األداء ورف ــدف تحس ــتمر، به ــكل مس ــا بش ــي لعملياته األكاديم

ومراقبــة مســتوى الجــودة.

 The Juran الجــودة »ثاثيــة جــوران«  إدارة  دوائــر جــوران فــي 
Quality Management Cycle Juran Trilogy

ــة الجــودة   هــو نظــام إلدارة الجــودة يتضمــن تخطيــط الجــودة، مراقب
وقياســها، تحســين الجــودة.

Quality Higher Education الجودة في التعليم العالي
عبــارة عــن »تطابــق عناصــر أو مكونــات المنظومــة التعليميــة مــع 
المعاييــر األكاديميــة )القياســية( المتفــق عليهــا محليــًا وعالميــًا والتــي 

ــه. ــع ومتطلبات ــات المجتم ــع حاج ــق م تتواف

 Reengineering إعادة الهندسة
ُتعــرف إعــادة الهندســة بأنهــا محاولــة التطوير باســتخدام إعــادة التفكير 
فــي ســير اإلجــراء التقليــدي للحصــوا علــى تطويــر فــي اإلجــراء أو فــي 

التكلفــة أو فــي التكلفــة أو فــي ســرعة اإلنجــاز، أو غيرهــا.



 Value Added القيمة المضافة
القيمــة المضافــة للطــالب هــي التقــدم الــذي حققــه الطــالب فــي 
اكتســاب المعــارف والمهــارات والقــدرات نتيجــة لخبرتهــم التعليميــة.

Structure الهيكل
هو ترتيب أجزاء النظام.

System النظام
هو مفهوم كامل تترابط أجزاؤه للوصول إلى غرض أو هدف معروف.

المرجع الرئيس:
 الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي: 
ــي  ــي ف ــاد األكاديم ــودة واالعتم ــان الج ــل ضم دلي
المملكــة العربيــة الســعودية ، الجــزء األول ، مــارس 
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واهلل ولي التوفيق 
عمادة التطوير األكاديمي والجودة
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